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La consfătuirea raională a griu
lui, mulți specialiști și președinți 
de gospodării, colective din raionul 
Marghita au arătat, pe baza expe
rienței proprii, ce mare însemnă
tate are pentru obținerea de recolte 
sporite de grîu buna pregătire a 
terenului, folosirea semințelor din 
soiuri de mare producție, semăna
tul la timpul optim etc. "Pe baza re
comandărilor Consiliului Superior al 
Agriculturii și ț.inînd seama de pro
pria experiență, consiliul agricol 
raional și conducerile unităților a- 
gricole au stabilit o serie de măsuri 
pentru buna pre
gătire și desfășu——----------=.=
rare a însămînță- n © I M E>
rilor de toamnă. i' « ! N K
Să vedem acum, MARC
cînd începe tim
pul optim pentru —-----
semănat, care 
este stadiul pregătirilor în gospo
dăriile colective din raion.

în această toamnă, gospodăriile 
colective din acest raion vor semă
na cu cereale peste 24 500 hectare. 
Paralel cu recoltarea cerealelor 
păioase și a altor culturi timpurii, 
mecanizatorii au executat arături 
pe întreaga suprafață de teren a- 
proape în toate gospodăriile colec
tive. în unele gospodării s-au exe
cutat în ultima vreme și lucrări cu 
grapa cu discuri, pregătindu-se pen
tru semănat suprafețe însemnate 
de teren.

în gospodăriile colective din co
munele Valea lui Mihai, Curtuișeni, 
Săcueni și altele a început semă
natul secarei pentru boabe și masă 
verde, a orzului de toamnă și bor- 
ceagului. Suprafața însămînțată 
pînă acum de aceste unități se ri
dică la aproape 1 000 ha.

Suprafețele pe care s-au făcut 
pînă acum lucrări de pregătire a 
terenului reprezintă însă mai puțin 
de jumătate din întreaga suprafață 
ce trebuie semănată. Cea mai mare 
parte din grîu va fi semănat după 
culturi care se recoltează în această 
perioadă. Depinde de buna organi
zare a muncii în fiecare gospodărie 
ca această treabă să fie executată 
cit mai rapid pentru a se face loc 
tractoarelor și semănătorilor.

Cum se desfășoară recoltatul și 
eliberarea terenului ? în ultimele 
zile a fost grăbită recoltarea cultu
rilor tîrzii. Dar, cu toate că au 
fost eliberate aproape 2 000 de 
hectare, nu s-au executat arături 
decît pe o suprafață neînsemnată. 
Decalajul între recoltat și pregăti
rea terenului se datorește faptului 
că mecanizatorii de la S.M.T. Mar
ghita, Săcueni. și Valea lui Mihai, 
care deservesc gospodăriile colec
tive din raion, nu folosesc din plin 
tractoarele și mașinile. Niciuna din 
aceste stațiuni nu a organizat 
schimbul II. în afară de aceasta, 
unii tractoriști fac lucru de slabă 
calitate. La gospodăria colectivă 
din Bale, tractoriștii din brigada a 
10-a de la S.M.T. Marghita, au e- 
fectuat lucrări de proastă calitate. 
Același lucru se poate spune și des
pre brigada care lucrează la gospo
dăria colectivă din Săldăbagiu.

în unele locuri nu s-au făcut lu
crările de pregătire a terenului nici 
pe suprafețele de pe care s-a strîns 
recolta mai de multă vreme. Astfel, 
la gospodăria colectivă Sălacea I, 
din suprafața de 640 ha care va fi 
însămînțată în aceaștă toamnă, nu- 
'hai 100 ha e ocupată de culturi 
:are se recoltează tîrziu. Cu toate 
acestea pînă acum nu au fost pregă
tite pentru însămînțări decît 100 
ha. Cauza principală a acestei situa-

ții este, desigur, organizarea mun
cii. Aici nu o dată au stat mai multe 
tractoare fără a li se asigura teren 
unde să lucreze.

Pe unele terenuri este necesar să 
se folosească la lucrările pregăti
toare atelajele gospodăriilor co
lective. Dar acest lucru nu se face. 
De fapt această problemă nici nu-i 
preocupă pe tovarășii din consiliul 
agricol raional Marghita.

Și în ce privește pregătirea se
mințelor se constată multe neajun
suri. S-a condiționat pînă acum 
doar 58 la sută

de grîu pentru să- 
unități. Această ac- 

a început pentru 
că gospodăriile co

din cantitatea ne
cesară. La unele 
gospodării colec
tive, cum sînt 
cele din Boian, 
Păgaia, Sălacea 
etc., nici, n-a în
ceput condiționa
rea semințelor.

Pe lîngă sămința primită prin 
bazele de recepție, unele gospodării 
colective din raion schimbă canti
tăți însemnate 
mînță la alte 
țiune încă nu 
simplul motiv
lective din Bale, Pățal, Chiraleu și 
altele, care urmează să dea, pe bază 
de schimb, altor unități grîu de să- 
mînță, încă nu au primit buletinele 
de analiză de la laboratorul re
gional.

începe 
semănatul 
tă lucrare 
la un nivel agrotehnic superior este 
necesar ca organele raionale, și în 
primul rînd Consiliul agricol raio
nal Marghita, să îndrume și să spri
jine consiliile de conducere ale gos
podăriilor colective să mobilizeze 
toate forțele la grăbirea pregătirilor 
pentru semănat.

timpul optim pentru 
griului. Pentru ca aceas- 
să fie făcută la vreme și

® V. Căldare : Viața de partid
— Pregătirea multilaterală a 
aparatului de partid (pag. 2-a).

® întîlnîri cu oamenii Cubei 
noi. (Interviu cu scriitorii Pop 
Simion și Francise Munteanu) 
(pag. 3-a).

• Voința de pace a popoare
lor să călăuzească toate acțiu
nile statelor (Sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U.) (pag. 4-a).
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1 MAI BUNA ORGANIZARE
> A MUNCII
s CRAIOVA (coresp. „Scînteii-1). — 
ț La secția mecanică a Uzinei de 
l mașini agricole „7 Noiembrie" din
< Craiova au fost luate în acest an 
; măsuri pentru o mai bună organi- 
) zare a muncii, treeîndu-se de la
< lucrul individual, la lucrul pe bri-
< gâzi. Aceasta a contribuit la ridi- 
i carea calificării muncitorilor, la 
? creșterea productivității muncii. în 
$ cadrul secției au fost aplicate și 
S unele dispozitive menite să ducă 
( Ia scurtarea timpului de execuție 
( a unor operații. De pildă, strunga-

iul Ion Adrian și maistrul Mărin
< Băluțoiu au Tealizat un dispozitiv 

pentru strunjirea capacului de la

I
 grapa stelată. Prin aplicarea a- 
cestui dispozitiv, timpul pentru 
prelucrarea piesei respective a 
fost redus de trei ori.

Și în alte secții ale uzinei — 
turnătoria, montajul etc. — au fost 
aplicate o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice, creîndu-se astfel 
condiții tot mai bune pentru înde
plinirea și depășirea indicilor de 

!plan. Pe opt luni ale anului, uzina 
a reușit să depășească planul pri
vind productivitatea muncii cu 6,4 
la sută.

Astfel, pe lîngă îmbunătățirea sub
stanțială a vopsitului, s-a obținut 
la această operație o productivi
tate de patru ori mai mare.

In urma introducerii acestei me
tode tehnologice, precum și a al- 
tora, în primele 8 luni ale anu
lui sarcina de creștere a produc
tivității muncii a fost realizată în 
proporție de 104,6 la sută.

CALIFICAREA IȘI SPUNE 
CUVÎNTUL
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PRIN APLICAREA 
TEHNOLOGIEI AVANSATE
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). 

— Introducerea tehnologiei înain
tate în producție a dat posibili
tate muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor de la fabrica de pie
se de schimb și garnituri de carde 
din Tg. Mureș să înscrie pe gra
ficul întrecerii realizări de seamă 
în creșterea productivității muncii, 

în locul vechii metode de vop
sire cu duco, a fost introdusă pe 
scară largă vopsirea prin metoda 
imitație de lovitură de ciocan.

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 
In sectorul de țesătorie al fabricii 
de textile din Oradea, randamen
tul războaielor a crescut în acest 
an, în medie, cu 500 bătăi/război/ 
oră, față de realizările medii ob
ținute în trimestrul IV al anului 
trecut. Textiliștii au produs în a- 
cest an, peste plan, aproape 30.000 
metri țesături. Aceste succese se 
datoresc în bună parte măsurilor 
pentru ridicarea calificării profe
sionale a muncitorilor.

Zilele acestea, s-a încheiat un 
curs de calificare profesională la 
locul de muncă, cu o durată de 
patru luni pentru țesătoare. Cursul 
a fost urmat de peste 40 de tinere 
din rîndul muncitoarelor necalifi
cate și al celor nou angajate. Lec
țiile au fost predate de cei mai 
buni ingineri, tehnicieni și maiștri 
din cadrul întreprinderii, iar elevii 
au avut posibilitatea să-și însu
șească temeinice noțiuni teoretice 
și practice în legătură cu mînui- 
rea, funcționarea și întreținerea 
mașinilor.

Chiar în 
mat aceste 
sătoare au 
mult» 
Rozalia Lucaci, Ileana Deverdici, 
Maria Măndița și altele și-au în
scris numele în rîndul fruntașilor 
în producție care obțin o înaltă 
productivitate a muncii.

La Palatul R. P. Romîne, după 
înmînarea înaltei distincții tova
rășului Ion Gheorghe Maurer.

(u planul pe 9 luni 
îndeplinit

Tovarășului Ion Gheorghe Maurer

perioada cînd au ur- 
cursuri, numeroase țe- 
lucrat simultan la mai 

războaie, iar țesătoarele

Colectivul fabricii de aglomerare 
a minereurilor de la combinatul si
derurgic Hunedoara și-a îndeplinit 
sarcinile de plan pentru primele 9 
luni din acest an pînă în ziua de 
22 septembrie. Cu cantitatea de 
minereu aglomerat dată peste plan 
de la începutul anului de muncitorii 
de aici — împreună 
rii prime siderurgice 
bora 11 760 de tone

★
BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 

La comitetul regional de partid 
Brașov continuă să sosească tele
grame și scrisori prin care noi co
lective ale uzinelor și fabricilor din 
regiune vestesc îndeplinirea înain
te de termen a planului de produc
ție pe cele trei trimestre ale acestui 
'an. Pînă în ziua de ieri numărul uni
tăților industriale și economice din 
regiunea Brașov care și-au îndepli
nit planul pe primele 9 luni s-a ri
dicat la 40. Printre întreprinderile 
fruntașe se numără fabrica „Vitro- 
metan" și „8 Mai" din Mediaș, „Li
bertatea“ din Sibiu, „Complexul de 
faianță și sticlărie din Sighișoara", 
„Temelia“ și „Republica" din Bra
șov și altele.

*
Utilizînd metoda de foraj cu 

turbina la aproape toate sondele, 
petroliștii de la Trustul do foraj din 
Moinești au raportat realizarea pla
nului de foraj pe primele 9 luni mai 
devreme cu 9 zile. Sondorii de aici 
au dat in exploatare înainte de ter
men 5 sonde de extracție și o sondă 
de injecție

cu alte mate- 
— se pot ela- 
de fontă.

I. POPA

*
Mina Lonea este a 3-a exploatare 

carboniieră din Valea Jiului care a 
realizat cu mult înainte de termen 
planul de producție pe primele 9 
luni ale anului.
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Sprijiniți de mecanizatorii de la S.M.T. Gorneni, colectiviștii din 
Letca Veche, raionul Drăgănești Vlașca, pregătesc cu grijă terenul 
în vederea însămînțării griului. în fotografie : unul dintre tractoriști 
lucrînd la discuirea arăturii cu polidiscul. (Foto : M. Rotaru)

In dezbaterea deputaților 
probleme actuale ale agriculturii

TELEGRAMA
Tovarășului NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV.

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
Președintele Consiliului de Miniștri- al U-R-S-S-

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii SovieticePreședintele

Moscova

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Sîmbătă a avut 
loc cea de-a 7-a sesiune a Sfatului popular al re
giunii Ploiești. S-a lua.ț în discuție munca sfaturilor 
populare privind creșterea suprafețelor agricole și 
folosirea rațională a pămîntului, precum și modul 
cum se desfășoară pregătirile în vederea începerii 
însămînțărilor de toamnă.

Din referatul prezentat și discuțiile purtate a re
zultat că în toamna acestui an și în anul viitor în 
regiunea Ploiești vor fi redate agriculturii 8 454 hec
tare, că au fost pregătite mașinile și atelajele ne
cesare însămînțărilor de toamnă. S-au executat ară
turi pentru însămînțări pe aproape jumătate din su
prafața prevăzută și s-a pregătit sămînța. La discuții 
au luat parte numeroși deputați care au criticat 
tîrzierea pregătirilor în vederea însămînțărilor în 
ioanele Rîmnicul Sărat, Mizil, Buzău și Ploiești.

Sesiunea a adoptat un plan de măsuri.

în-
ra-

CONCERT 
SIMFONIC 
ÎN UZINĂ

Ieri, Filarmonica 
de stat „George E- 
nescu” din Capitală 
și-a deschis stagiu
nea de concerte sim
fonice pe 1962-1963. 
Primul concert a 
fost prezentat în 
sala de 
uzinelor 
toarea” 

Tă. Sub 
rijorului 
sarab, 
vind ca solist pe Ion 
Voicu, a interpre
tat : Rapsodia I-a de 
George Enescu, Sim
fonia 
Lalo 
VlI-a

La 
ticipat anroap.e 400 
de muncitori, tehni
cieni și ingineri 
uzină.

concert 
prezentat 

festivități a 
„Semănă- 

din Capita- 
bagheta di- 
Mircea Ba- 

orcliestra, a-

spaniolă de 
și Simfonia 

de Beethoven, 
concert au par-

din

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central 

citoresc Romîn, al Consiliului de 
Republicii Populare Romîne și al întregului nostru 
popor, vă mulțumim din inimă pentru felicitările dv. 
cordiale și urările frățești transmise cu ocazia celei 
de-a 18-a aniversări a eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist, pentru înalta apreciere dată succe
selor pe care le obține poporul romîn în înfăptuirea 
programului desăvîrșirii construcției socialiste în pa
tria sa.

Aceste succese sînt indisolubil legate de colaborarea 
și întrajutorarea tovărășească statornicite între țările 
lagărului socialist și, în mod deosebit, de marele spri
jin pe care Uniunea Sovietică îl acordă în permanență 
Republicii Populare Romîne.

Recenta vizită în R. P. Romînă a delegației de partid 
și guvernamentale a U.R.S.S. conduse de tovarășul 
N. S. Hrușciov, ca și vizita din anul trecut în Uniu-

al Partidului Mun- 
Stat, al guvernului guver- 

priete-

istorice

nea Sovietică a delegației de partid și guvernamen
tale a R. P. Romîne au prilejuit noi manifestări ale 
deplinei unități de vederi dintre partidele și 
nele ' noastre, au constituit o nouă expresie a 
niei indestructibile romîno-sovietice.

Ne bucurăm din toată inima de victoriile
obținute de poporul sovietic sub conducerea înțeleaptă 
a gloriosului Partid Comunist al Uniunii Sovietice, 
în munca sa eroică pentru realizarea Programului 
construcției comunismului adoptat de cel de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S. Succesele grandioase pe 
care le repurtează știința, tehnica și cultura sovietică 
arată tuturor popoarelor calea spre comunism, le în
suflețesc în lupta lor pentru făurirea unei lumi a 
păcii și progresului.

Vă dorim, dragi tovarăși, dv. și întregului 
sovietic, noi și strălucite victorii în construirea 
nismului și în lupta nobilă pentru victoria 
păcii în lumea întreagă.

popor 
comu- 
cauzei

Ï

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al C.C. al P.M.R. 
Președintele Consiliului de Stat 

al R. P. Romîne

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romîne

Neon în subteran la Cavnic
De curînd, la exploa

tarea minieră „Steaua 
roșie" din Cavnic s-a 
experimentat introdu
cerea in subteran a ilu
minatului fluorescent.

In sala de compresoare 
și în sala de mașini de 
extracție a puțului cen
tral de la mina B'olduț 
au fost instalate 9 cor
puri de iluminat. pu

Primul spectacol 
„Berlinul salută Bucureștiul"

în cadrul turneului pe care-1 între
prinde în țara noastră, ansamblul de re
vistă „Friedrichstadt-Palast” din R, D. 
Germană a prezentat, ieri seara, in sala 
Palatului R.P. Romîne, primul spectacol 
„Berlinul salută Bucureștiul”. Orchestra, 
formată din 40 de instrumentiști, a avut 
ca soliști vocali pe Vanna Olivieri, Helia 
Casanoxras, Klaus Gross, Trio Enzo ș.a. 
Programul muzical, ca și evoluțiile 
corpului de balet au fost călduros apre
ciate de spectatori.

căineon. S-a constatat 
pe lîngă reducerea con
sumului de energie elec
trică, acest sistem ofe
ră excelente condiții 
de vizibilitate.

Premiera piesei /zFeLre/z-

Aseară a avut loc în sala Comedia a 
Teatrului Național „I. L. Caragiale” pre
miera piesei „Febre” de Horia Lovinescu. 
Regia spectacolului este semnată de Mi
ron Niculescu, iar scenografia aparține 
lui Alexandru Brătășanu și Miron Nicu
lescu.

Din distribuție fac parte .' Marcela 
Rusu, artistă emerită, Septimiu Sever, 
artist emerit, Marcel Enescii, Raluca Zam- 
firescu, Virgil Popovici, Chirii Economu, 
Emil Liptac, Mstei Alexandru, Dem. Ra
dulescu, Maria Voluntaru și alții.

Scumpe tovarășe Maurer,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de 

Stat și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne te felicită 
călduros cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață.

Om de cultură animat de dragoste fierbinte față de patrie și popor, 
te-ai alăturat cu trup și suflet mișcării revoluționare a clasei muncitoare, 
partidului său comunist încă în anii regimului burghezo-moșieresc și ai 
adus un aport de seamă la eliberarea țării de sub jugul fascist.

De o înaltă prețuire se bucură activitatea pe care ai desfășurat-o 
în domeniul refacerii și dezvoltării economiei naționale, al construirii 
orînduirii noastre sociale și de stat, al întăririi partidului și a unității 
rîndurilor sale.

Alături de ceilalți conducători ai partidului, ai adus o valoroasă 
contribuție la înfăptuirea politicii externe de pace a statului nostru, 
la întărirea continuă a prieteniei de nezdruncinat cu Uniunea Sovietică 
și celelalte țări socialiste, a legăturilor internaționaliste ale partidului 
nostru cu partidele comuniste și muncitorești frățești.

Ca om de știință ai desfășurat o bogată activitate călăuzită de învă
țătura marxist-leninistă.

îndeplinind cu înaltă răspundere și devotament sarcinile încredin
țate de partid, slujind cu credință poporul și cauza socialismului, ți-ai 
cîștigat stima și dragostea oamenilor muncii, respectul și prețuirea prie
tenilor țării noastre de peste hotare.

Iți urăm, scumpe tovarășe Maurer, sănătate, viață lungă și putere 
de muncă spre binele poporului romîn, pentru prosperitatea și înflorirea 
patriei noastre socialiste.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC

ROMÎN

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII POPULARE 

ROMÎNE

CONSILIUL DE 
AL REPUBLICII 

ROMÎNE

MINIȘTRI 
POPULARE

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII POPULARE ROHÎNEDECRET
pentru conferirea titlului de „Erou 

al Muncii Socialiste din Republica Populară 
Romînă“ tovarășului Ion Gheorghe Maurer

Cu prilejul împlinirii a 60 'de anj çje yiață, pentru activitate înde
lungată în, mișcarea revoluționară și merite deosebite în opera 8e cons
truire a socialismului,

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne 'decretează Ï
Art. unic. —■ Se conferă titlul de „Erou ăl Muncii Socialiste din 

Republica Populară Romînă” și Medalia 84 Aur; „Secera și Ciocanul” 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer,

Președintele Consiliului de Stat 
CHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

amiază, la Palatul 
a avut loc solemnita-

al Partidului 
președintele 

al Republicii

Sîmbătă la 
R. P. Romîne, 
tea înmînării Diplomei de „Erou al 
Muncii Socialiste din R. P. Romînă” 
și a Medaliei de Aur „Secera și Cio
canul” tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central 
Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Miniștri 
Populare Romîne.

La solemnitate au luat parte to
varășii Gheorglie Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru Co- 
liu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Alexan
dru Bîrlădeanu, Gheorghe Gaston 
Marin, membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului.

---------______  ___ ■......-■»<&

Președintele 'Consiliului 8e Stat ăl 
R. P. Romîne, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dejj a fnmînat tovarășu
lui Ion Gheorghe Maurer Diploma 
de „Erou al ' Muncii Socialiste” și 
Medalia dé Aui; „Seceră Si Cio
canul”.

Tovarășul Gh'eorghe GKeorghiu- 
Dej l-a îmbrățișat pe tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și l-a felicitat căi-, 
duros, urîndu-i multă sănătate, via
ță îndelungată și noi succese în acti
vitatea sa.

în răspunsul său, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a mulțumit din 
toată inima pentru înalta distincție 
ce i-a fost acordată.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a 
fost apoi felicitat și îmbrățișat de 
conducătorii de partid și de stat, de 
toți cei prezenți la solemnitate.

(A'gerpres)

ÎJA-1

Procedee moderne la construcția navelor
Ea Șantierul naval din 

Turnu-Severin toate ti
purile de nave se con
struiesc în întregime 
prin sudură. Muncitorii 
de aici sînt preocupați 
acum să extindă pro
cedeul modern al su
durii automate, care 
contribuie la scurtarea 
duratei de construcție, 
îmbunătățește calitatea 
navelor și reduce chel
tuielile de producție. Un 
tanc petrolier de exem
plu, care a fost lansat

la apă zilele 
staționat pe 
montaj cu 
mai puțin decît primul 
vas similar construit 
aici cu 4 ani în urmă. 
Prețul de cost al vasu
lui a fost mai mic cu 
o treime. Și la alte ti
puri de nave s-a redus 
simțitor ciclul de fa
bricație datorită extin
derii sudurii automate. 
Comparativ cu anul 
trecut, vasele construi
te anul acesta au sta

trecute, a 
cala de 

117 zile

ționat la montaj cu 21 
de zile mai puțin.

La construcția nave
lor se utilizează în 
prezent și alte procedee 
moderne ca : vopsirea 
mecanizată, tăierea au
tomată a tablei ; de a- 
semenea, la amenaja
rea cabinelor se folo
sesc pe scară largă ma
teriale plastice, care 
îmbunătățesc confortul 
și contribuie la ieftini
rea navelor.

(Agerpres)
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VASILE CĂLDARE 

prlm-secretar al Comitetului 
raional P.M.R. Reghin

impermeabilizarea mo- 
ei în comerț ar fi bine

Frumoasă dar plină de răspunde
re este munca activistului de partid; 
el face să pătrundă în rîndurile ma
selor cuvîntul partidului, le mobili
zează la înfăptuirea sarcinilor con
strucției socialiste, ajută pe comu
niști și pe ceilalți oameni ai muncii 
să găsească cele mai bune căi pen
tru rezolvarea problemelor ce le 
stau în față. Tocmai de aceea pre
gătirea multilaterală a aparatului 
de partid are pe zi ce trece o tot 
mai mare însemnătate.

Experiența Comitetului raional 
P.M.R. Reghin confirmă faptul că 
numai acei activiști de partid care 
muncesc cu perseverență pentru 
a-și ridica nivelul politico-ideologic 
și a-și însuși temeinic problemele 
conducerii economiei — reușesc să 
explice convingător oamenilor mun
cii politica partidului și sarcinile ce 
decurg din ea, se orientează just în 
problemele complexe și variate pe 
care le ridică viața, îndrumă cu 
competență activitatea organizațiilor 
de partid, a organelor de stat și eco
nomice.

în ce direcții își desfășoară Comi
tetul raional P.M.R. Reghin activi
tatea în vederea pregătirii multi
laterale a aparatului de partid ?

în primul rînd, urmărim dezvol
tarea cunoștințelor politice și ideo
logice ale cadrelor de partid, însu
șirea de către acestea a principiilor 
fundamentale ale învățăturii mar- 
xist-leniniste, cunoașterea aprofun
dată a bazelor științifice ale politicii 
partidului nostru, a vastei experien
țe acumulate de partid în opera de 
construire a socialismului. Marea 
majoritate a activiștilor comitetului 
raional au absolvit școli de partid, 
ceilalți le vor urma cursurile în 
viitorul apropiat. Cei mai mulți din
tre instructorii teritoriali sînt pro
pagandiști și participă la seminarii- 
le de pregătire de la cabinetul de 
partid ; se simte însă nevoia ca ei 
să fie ajutați să dobîndească cunoș
tințe mai largi decît cele necesare 
cercului de învățămînt pe care-1 
conduc. Va trebui să ne preocupăm 
în mai mare măsură de organiza
rea, îndrumarea și controlul studiu
lui individual al activiștilor, astfel 
îneît cunoștințele dobîndite în școli 
să fie mereu completate și îmbogă
țite. în lunile iulie și august s-a or
ganizat studierea de către aparatul 
de partid a unor articole importante 
publicate în revistele „Lupta de

clasă” și „Munca de partid”, precum 
și în revista „Probleme ale păcii și 
socialismului”.

în condițiile luptei pentru de- 
săvîrșirea construcției socialiste creș
te în mod deosebit însemnătatea pre
gătirii economice a aparatului de 
partid, a înarmării acestuia cu cu
noștințe temeinice privind proble
mele conducerii industriei, agricul
turii, comerțului. Ținînd seama de 
aceasta, noi am organizat anul tre
cut, în cadrul învățămîntului de 
partid, un cerc de studiere a proble
melor de économie agrara. Pro
pagandist al acestui cerc alcătuit 
din activiști de partid este un secre
tar al comitetului raional. Studiul 
individual al activiștilor este com
pletat de ciclurile de conferințe 
ținute 
de cel 
raionul 
gyary Ludovic, inginer-șef la I. F. 
Reghin, a ținut în fața aparatului 
de partid expuneri privind căile 
creșterii productivității muncii și ale 
reducerii prețului de cost în indus
tria forestieră, care are o mare 
pondere în raionul nostru. Cu mult 
interes a fost ascultată recent ex
punerea tov. ing. Nicolae Lobonțiu, 
președintele consiliului agricol raio
nal, despre organizarea muncii în 
gospodăriile 
practice 
agricole 
noul an 
activiștii 
industriei vor fi încadrați la școala 
economică serală de pe lîngă comi
tetul raional de partid iar pentru 
cei care lucrează cu organizațiile de 
partid din agricultură va fi organi
zat un cerc de studiere a economiei 
agrare.

O contribuție însemnată la pregă
tirea multilaterală a activiștilor de 
partid aduce instruirea lunară a a- 
cestora la comitetul raional de 
partid. Pentru ca fiecare instructaj 
să fie orientat spre problemele de 
cea mai mare însemnătate și actua
litate, tematica instruirii este apro
bată de biroul raional iar la instrui
re participă toți secretarii- comitetu
lui raional. în cursul zilelor re
zervate pentru instruire se orga
nizează studierea documentelor de 
partid, a hotărîrilor C.C. al P.M.R., 
ale comitetelor regional și raional 
de partid ; pe baza unui plan te
matic alcătuit pe o perioadă mai

de specialiști pe probleme 
mai mare interes pentru 
nostru. Astfel tov. Ma-

colective, mijloacele 
sporire a producției 

' în
de
vegetale și animale, 
de învățămînt de partid, 
care lucrează în domeniul

îndelungată au loc expuneri pe teme 
actuale ținute de cadre cu munci de 
răspundere pe linie de partid, de 
stat și din economie, informări des
pre situația internațională. Pentru 
ridicarea nivelului de cultură gene
rală a aparatului de partid organi
zăm conferințe pe teme literare, 
științifice, recenzii, vizionarea de 
filme și piese de teatru.

Instruirea aparatului de partid 
este folosită totodată pentru genera
lizarea experienței înaintate, a for
melor muncii politico-organizatorice 
care’și-au dovedit în mod deosebit 
eficacitatea. în cadrul ultimei in
struiri, instructorul teritorial Nös- 
ner Helmut a prezentat o informare 
despre ajutorul pe care l-a acordat 
organizațiilor de bază din comunele 
Batos, Dedrad și Monor în aplicarea 
prevederilor hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.M.R. din 23—25 aprilie 1962, 
privind întărirea continuă a rîndu- 
rilor partidului ; instructorul terito
rial Constantin Partenie a informat 
despre metodele de instruire a agi
tatorilor pe baza documentelor se
siunii extraordinare a Marii Adu
nări Naționale, iar instructorul 
Gheorghe Fazekaș a prezentat o in
formare cu privire la felul cum a 
îndrumat organizațiile de bază în 
vederea mobilizării colectiviștilor la 
executarea lucrărilor agricole 
cele mai bune condiții agrotehnice. 
Atît informările, cît și discuțiile ce 
au urmat au prilejuit un folositor 
schimb de experiență. Ajutorul pri
mit de instructori cu prilejul in
struirii lunare este completat de în
drumarea practică făcută pe teren 
de secretarii comitetului raional.

Progresele realizate în ce privește 
pregătirea multilaterală a aparatu
lui de partid se reflectă în îmbună
tățirea activității acestuia, în ajuto
rul mai calificat acordat organiza
țiilor de partid. A crescut compe
tența organizațiilor de partid în 
conducerea economiei, s-a ridicat 
nivelul muncii politico-educative 
pentru dezvoltarea conștiinței socia
liste a maselor. Considerăm cele 
realizate pînă acum doar ça un în
ceput în acțiunea sistematică și 
perseverentă spre a ridica întreaga 
muncă de pregătire a activiștilor de 
partid la nivelul exigențelor parti
dului.

Vești din raionu! 
Cehul Süvaniei

Șl IEFTINE ÎN GOSPODĂRIILE

colecti- 
Cehul 

la un 
gospo-

De curind un grup de 
viști din Sălșig, raionul 
Șilvaniei, au participat 
schimb de experiență la 
dăria colectivă din Mădăraș, ra
ionul Satu-Mare, care a obținut 
rezultate bune în construirea de 
grajduri trainice șt ieftine.

Reîntorși la Sălsig, ei au ex
plicat pe larg colectiviștilor cele 
văzute la Mădăraș. Rezultatul ? 
La ziditul pereților unui grajd au 
redus numărul chirpicilor la 
30 000 bucăți față de 40 000 cît

< era planificat inițial. La confec-
< ționarea acoperișului, materialul 
? lemnos s-a redus cu 12 mc.

AVANS BĂNESC ÎN COLECTIVĂ

$ Ca urmare a creșterii continue
< a producției agricole și întăririi
< economice a gospodăriei colec- 
? tive, colectiviștii din Băița au

1
 contractat cu statul importante 
cantități de produse vegetale și 
animale, obținînd mari venituri 
bănești. Acest fapt le-a permis 

( ca la începutul acestei săptămîni 
J să repartizeze ca avans membri- 

; lor gospodăriei suma de 250 000 
} lei. Colectivistul Viorel Domuța 
< a primit ca avans pentru zilele- 
< muncă efectuate în gospodărie, 
? 2 700 lei ; Ioan Horneanschi a 
5 primit 2 050 lei, iar loan Varga 
( 2 360 lei. Sume mari de bani 
s primit și alți colectiviști.
j MĂRFURI DESFĂCUTE

Puterea de cumpărare a țăra
nilor colectiviști din raionul Ce
hul Șilvaniei crește continuu, ca 
rezultat al sporirii veniturilor 
obținute prin munca în gospo
dăria colectivă. Prin unitățile 
cooperativelor de consum sătești 
au fost vîndute de la începutul 
anului și pînă acum, mărfuri în 
valoare de peste 40 000 000 lei, 
un volum mai mare de mărfuri 
decît în întreg anul 1958.

Planul de desfacere pe cele 9 
luni ale anului curent a fost de
pășit cu mărfuri în valoare de 
peste 1,5 milioane lei. în aceeași 
perioadă, numărul cumpărători
lor a crescut cu încă 1 600, iar 
rețeaua de magazine sătești cu 
încă 3.

(Foto : Gh. Vjnfilă)In stațiunoa balneo-climatsrică Slânic Moldova.

Complexul pentru industrializarea lemnului-Plpera. Se lac ultimele iinisâri la un nou lot de fotolii.
(Foto : Agerpres)

Te duci la un magazin să cumperi 
mobilă. Ai găsit o garnitură care-ti 
place. Ți se face bonul, plătești la 
casă. Pînă aici a mers totul ca pe 
roate. Dar pe ce... roate transporți 
mobila acasă ? Obișnuit, cetățenii rer 
curg la furgonete sau camioane. Greul 
abia acum începe. Trebuie să te duci 
să le cauți. Se întîmplă să nu le gă
sești imediat sau, alteori, odată gă- 
site, n-are cine să te ajute la încăr- 
care. Mai ești nevoit să faci apel la 
o rudă ori la un tovarăș de muncă 
și astfel se poate întîmplă ca trans
portul unei mobile de la magazin a- 
casă să-fi ia cîteva ore ; timp pier
dut, alergături, nervi. în astfel de 
condiții, de bună seamă că-fi mai 
scade din plăcerea cu care ai venit 
să-ti faci cumpărăturile.

în multe scrisori sosite la redacție, 
cetäfenii pun întrebarea : nu ș-ar 
putea organiza în așa fel munca incit 
transportul obiectelor grele la domi
ciliul cumpărătorului șă fie asigurat 
de comerț ?

Luînd asupra lor transportul la do
miciliu, unitățile comerciale ar asi- 
gurg o deservire mai civilizată, rapi
dă. O experiență bună în această di
recție există. în urma unor instruc
țiuni date de Ministerul Comerțului 
Interior, aplicate deocamdată numai 
în unele unități, magazinele de des
facere a mobilei din orașul Ploiești, 
de pildă, livrează de mai bine de un 
an marfa la domiciliu. După ce și-a 
aies mobila, cumpărătorul achită con, 
fravaloarea, pluș o mică sumă repre- 
zentînd costul transportului și mano
perei de încărcare, își dă adresa și 
pleacă liniștit. Va primi marfa acasă, 
la ora la care s-a înțeles eu funețio, 
narii magazinului. Este o măsură care 
nu poate decît să contribuie la creș
terea prestigiului comerțului, a nive
lului deservirii. La fel se procedează 
și la magazinele de mobilă din ȘatU- 
Mare și Galati. Sistemul acesta e pe 
cale de a fi introdus și la Baeău.

Cetățenii apreciază aeeaștă expe
riență bună. Multi cumpărători au 
relatat ziarului despre rezultatele 
satisfăcătoare obținute. Devreme pe 
lucrurile stau așa, n-ar fi indicat ca 
organele de resort să treacă la gene
ralizarea procedeului amintit ? în

Capitală această metodă avansată 
deservire nu. s-a încetățenit pînă 
acum, deși volumul vînzărilor este 
mare. Și nu numai' Ia mobilă. Maga
zinele de specialitate vînd zilnic 
numeroase mașini de gătit cu aragaz, 
mașini de cusut, televizoare, frigide
re, covoare etc. Cetățenii ar primi 
cu satisfacție orice măsură destinată 
să faciliteze transporturile acestor 
obiecte la

Desigur, 
din partea 
rezolvarea 
un personal 
transport adecvate, o organizare co
respunzătoare a muncii în acest sec
tor, predarea mărfii la timp și în 
condifii care să-l mulțumească pe 
cumpărător. Dar aplicarea acestei 
metode va fi o înlesnire pentru cum
părători, 
decît de

domiciliu.
extinderea metodei cere 
organizațiilor comerciale 

unor probleme, ea implică 
calificat, mijloace de

iar comerțul nu va avea 
cîștigat.

Din propunerile cititorilor
Cecilia Georgescu ,— Tîrgoviște. în 

curind începe aprovizionarea cu cartofi 
pentru iarnă. Ținînd seama de unele de
ficiențe de care ne-am lovit anul trecut, 
cred că este nimerit să atragem atenția 
asupra felului cum se distribuie car
tofii. De multe ori, mînuiti fără grijă, 
serviți cu furca sau cu lopata, parte din 
cartofi erau striviți sau tăiați. Nu este, 
deci, suficient să se aducă cantitățile 
necesare, ci să se ia măsuri ca ei să 
fie pretutindeni distribuit! în condiții 
care să mulțumească pe cumpărător. As
pectul cartofilor ar mai avea de ciști- 
gat dacă ei n-ar fi puși în vînzare în- 
cărcati cu pămint, dacă ar fi acopariți 
pe timp de ploaie, ca să nu se degra
deze. ȘI încă o propunere: bulionul văr
sat să fie puș in vînzare in vase mici, 
nu în butoaie, spre a se conserva mai 
bine.

Sidonia Alexandrescu — București. 
Ceara pentru mobilă e un produs foarte 
necesar într-o gospodărie. Ea ajptă la 
întreținerea și 
bilei. Reapariția 
venită.

Pe urmele materialelor publicate
La rubrica „Căminul nostru” din 

„Scînteia” nr. 5590. s-a publicat propu
nerea unui cititor cu privire la capsu- 
larea sticlelor. Răspunzfnd ziarului, Di
recția generală de specialitate din Mi
nisterul Industriei Alimentare arată că, 
pentru a se evita punerea in comerț a 
sticlelor ciobite, a fost întărit controlul 
sticlelor atît la reeepțje cit și la ieșirea 
din procesul tehnologic ; totodată, în 
Întreprinderi șe controlează îndeaproa
pe munca la instalațiile de capsulat.

Același minister a răspuns ziarului 
și în legătură cu p altă propunere. Ast
fel, pentru satisfacerea imediată a ce
rințelor consumatoriloj de a avea 
muștar în ambalaje șțjg}, se produce 
muștar în pahare din carton cerat de 
50 și 100 de grame.

La propunerea de a se fabrica ghi-

vece de flori din masă plastică, Direc
ția generală de specialitate din Minis
terul Industriei Petrolului și Chimiei 
răspunde : „Pentru acest- produs sînt în 
execuție și experimentare matrițele res-execuție și experimentale matrițele 
pective”.

La propunerea privind realizarea 
mai strinse legături între fabrici- și 
gazine, Ministerul Industriei Ușoare 
punde : ■ „Tehnicienii unor fabrici —

unei 
mar 
râs- 

.. . 'Fa
brica de confecții și tricotaje-București, 
Uzinele de piele și încălțăminte din Cluj, 
„30 Deeembrie”-Arad și multe altele — 
se deplasează periodic în magazinele 
mai mari pentru a studia . observațiile 
cumpărătorilor. Propunerea de a se ex
tinde această formă de studiere a cerin
țelor cumpărătorilor este justă și ea va 
fi pusă în aplicare în viitor și de alte 
întreprinderi ale industriei ușoare”.

^/olumul „Prînzul da duminică'1 •=- 
W reunind cea mai mare parte a 

nuvelelor și povestirilor scrise de Eu
gen Barbu în ultima vreme — cuprin
de lucrări remarcabile, afestînd proce
sul de maturizare ideologică și artistică 
a scriitorului,

în mod deosebit, se impune carac
terul aciuat al majorității- bucăfilor care 
alcăfuiesc volumul și care, chiar dacă 
nu sînt toate inspirate din realitatea 
imediată, prin mesajul de idei conti
nu), prin pozifia, atitudinea scriitoru
lui, se înfățișează ca fiind -profund 
contemporane. Așa de pildă nuvelele 
„Domnișoara Aurica", „Înmormîntarea 
lui Dumitru Alexandru", „Un. pumn de 
caise“, „O canistră cu apă", „Franze- 
lufă" sau „De-a viata ■ și de-a moar
tea", lucrări avînd .darul să dea mă
sura talentului lui Eugen Barbu, se pe
trec înainte de 23 August 1944 și zu- 
grăyesp ,lumea cartierului bugureștean 
din jurul Atelierelor Grivija, sau mo
mente hotărîtoare și semnificative din 
anii războiului criminal antisovietic.

Povestirile de război relevă un as
pect nou al scrisului lui Eugen Barbu. 
Protagoniștii sînt fărani, muncitori, in
telectuali, care în contact cu bestiala 
realitate a războiului antisovietic, în 
împrejurări decisive, .se văd obligați 
să gîndească într-un fel nou.

Anatol din „O canistră cu apă" este 
actor și îi place să citească filozofie, 
pe Plufarh. în contact cu lumea răz
boiului, a războiului criminal în care 
e tîrît alături de tovarășii săi de plu
ton, îl iubește chipul moral monstruos 
al comandantului fascist înrăit, și ore 
revelația a ceea ce înseamnă fascismul 
și fasciștii : „Deci asemenea oameni 
existau, gîndeșfe el. Tot ce auzise nu 
era numai un zvon Idiot, de necrezut, 
ci o realitate cumplită". Conflictul care 
izbucnește între plutonul de soldafi—• 
izolat, fără apă, în fața Inamicului pu
ternic — și comandantul fascist, un 
ofițer cinic, cu conștiința încărcată de 
nenumărate crime, se dezvoltă verti
ginos, îl antrenează și pe actor și, în 
împrejurarea decisivă cînd toți ostașii 
ajung la ideea de a se preda, eroul 
trage asupra comandantului, punînd 
astfel capăt unor noi crime premedi
tate de acesta. La hotărîrea aceasta 
contribuie — evident pentru cititor — 
atitudinea soldatului Aluzencu, mecanic 
de meserie, al cărui profil este dese
nat cu siguranță de prozator din 
cîteva replici menite să sugereze pre- 
xanța unei conștiințe comunista. J

din

EUGEN BARBU
K

Povestirea reînvie, în puține pagini, 
un episod semnificativ pentru trage
dia banditescului război antisovietic. 
Aceleași idei șj sentimente însuflețesc 
și acțiunea povestirii de mari pro
porții' „De-a viața și de-a moartea“ în 
care prozatorul realizează pagini de 
profundă analiză psihologică.

în lucrările amintite, la care se a- 
daugă povestirea „Franzelu|ă" — des
criind emoționant scurta existență și 
sfîrșitul eroic pe baricadele luptei anti
hitleriste, ale unui „copil al nimănui" 
— Eugen Barbu exprimă artistic ura 
fără margini a poporului nostru îm
potriva fascismului și ă războiului hit- 
lerisf, relevă atitudinea patriotică, cu
rajoasă, mergînd pînă la jertfă, a unor 
oameni simpli, frumusețea lor spiritua
lă. Drumul lui Franzelujă — un fel de 
Gavroche al insurecției noastre armate 
de la 23 August 1944 — capătă ast
fel o semnificație simbolică. Subloco
tenentul din „De-a viața și de-a moar
tea", soldații fărani aflați în spitalul 
unde sublocotenentul își petrece con
valescența, actorul Anatol și mecanicul 
din „O canistră cu1 apă”, fînăra țărancă 
din „Un pumn de caise" întruchipea
ză, în ultimă instanță, tot afîfea ipos
taze ale sentimentului de ură împo
triva fascismului și războiului hiflerisf. 
Aflați pe trepte diferite de conștiință 
politică, puși să reacționeze în mo
mente hotărîtoare, cînd au revelația 
adevărului, acești eroi dovedesc o 
singură orientare. Omenia, bunul simț, 
cinstea lor, trăsături nobile de caracter 
ale poporului, îndreaptă, chiar dacă 
nu totdeauna pe deplin conștient, sen
timentele lor de dragoste și prețuire 
spre comuniști ;

„Un pumn de caise 
relatează întîlnirea fugară, 
prin puritatea sentimenle- 

un deținut politic comunist 
țărancă. Și se cuvine subli-

Un loc important ocupă în volumul 
„Prînzul de duminică" nuvelele și po
vestirile inspirate din viața cartiere
lor mărginașe ale Bucureștiului, așa 
cum arătau ele între cele două răz
boaie. Depășind în mare măsură ten
tația pitorescului în sine care afec
tase altădată descrierea Cuțaridei, a- 
ceastă vestită mahala, privită atunci ca 
o insulă izolată de frămînfările sociale 
ale vremii, prozatorul izbutește să ne 
ofere astăzi, îndeosebi prin „Domni
șoara Aurica" și „înmormîntarea lui 
Dumitru Alexandru", o imagine tulbu
rătoare și veridică din punct de ve
dere social-istoric a unei lumi apăsate,
.«IIIUIM1»

CRONICA LITERARĂ

așa se întîmplă în 
“ înpovestirea 

care ni se 
cuceritoare 
lor, dintre 
șl o fînărS
nlată, cu acest prilej,, căldura care se 
degajă din scrisul prozatorului atunci 
cînd zugrăvește asemenea woL
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chinuite, mutilate moral, sub influența 
nefastă, destructive, a relațiilor bur
gheze și a exploatării sîngeroase.

Dumitru Alexandru este un mon
struos cămătar iar moartea și înmor- 
mîntarea lui prilejuiesc declanșarea di
rectă a urii nemiloase care fierbea în 
conștiința acelei lumi mizere ele mun
citori și oameni nevoiași din Cuțarida, 
obligați ani și ani de-a rîndul să se 
supună jafului său. încercarea rudelor 
cămătarului de a ascunde moartea lui 
Dumitru Alexandru și de a face neob
servată înmormîntarea lui într-un cimi
tir din afara Bucureștiului nu izbutește. 
O lume imensă înconjoară casa mortu
lui și urmărește agitată, în noapte, 
dricul care îl transportă pe cămătar, 
sfîrșind prin a zvîrli sicriul în apa tul
bure a unui rîu. E o răzbunare cum
plită, descrisă de prozator în pagini 
vibrante, 
nind să 
singular, 
șl social.

Cu „Domnișoara Aurica" Eugen
Barbu realizează dramatic« monografie

de un puternic tragism, ve- 
lumineze un act da revoită 
dar perfect motivat psihologic

a unei categorii specifice mahalalei 
bucureșfene. Victima acestei drame co
pleșitoare zugrăvite cu o rară arfă 
a acumulării faptelor și a gradării con
flictului — este o biată croitoreasă, în- 
frîntă, zdrobită spiritual datorită rela
țiilor neomenoase atotputernice în lu
mea în care eroina 
apere un modest 
ideal.

Alte' lucrări, cum 
duminică" sau „Pe 
din urmă o nuvelă 
gică, tulburătoare, 
unele influențe naturaliste, ni-l arată 
pe Eugen Barbu abordînd tematica ță
rănească. Prozatorul este receptiv la 
psihologia specifică țăranului, intuiește 
bine felul de a gîndi și de a se expri
ma al acestuia, momentele descrise au 
acuitate, se impun, se rețin.

Lor li se alătură povestirile „Oul“ 
și „Bufei expres", aceasta din urmă o 
povestire scurtă, cu un dialog sumar, 
dar de o reală densitate de idei, avînd 
darul să surprindă atmosfera zilelor 
noastre, conștiința nouă, înaltă, a o- 
mului muncii, constructor al edificiu
lui socialist. Autorul cunoaște bine 
psihologia omului simplu, a omului 
muncitor, a redat în repetate rînduri 
cu autenticitate lumea lui spirituală, 
fie că a evocat peisajul uman al car
tierelor bucureșfene mărginașe dintre 
cele două războaie, fie că a descris 
muncitorii care au apărat șoseaua Nor
dului, fie că a zugrăvit țăranii din po
vestirile „Pe ploaie“ sau din „Prînzul 
de duminică".

în 
nirh 
cum 
sfre. 
soana întîia ■ 
înzestrat cu

se zbate sS-și 
dar nerealizabil

ar fi „Prînzul de 
ploaie" — aceasta 
de asemenea (ra

dar nu lipsită de

povestirea „Bufet expres" reînfîl- 
acesfe trăsături de caracter, așa 
se manifestă ele în zilele noa- 
Eroul povestirii — scrisă la per- 

înfîlneșfe un zidar, om 
o cuceritoare încre

dere în viață, în oameni, care trebuie 
judecafl „după ceea ce au frumos în 
ei“ ; felul său de a gîndi exprimă o 
concep}!« superioară, comunistă, dw

pre viață, concepția clasei noastre mun
citoare, stăpînă pe soarta ei, Reușita 
unei asemenea povestiri ne îndreptă
țește să așteptăm de la Eugen Barbu 
noi pagini, izvorîte din aprofundarea 
realităților contemporane, a psiholo
giei caracteristice oamenilor zilelor 
noastre, a felului lor de a gîndi și de 
a fi, Și acepșfa cu afîf mai mult cu 
cît în acest volum se află și alte po
vestiri care se resimt de o anume su
perficialitate în redarea sentimentelor. 
Chiar și bucata „Oul", deși surprinde 
cu umor fizionomia unui băfrîn mun
citor, nu merge destul de adînc în a- 
naliza unor situații și reacții specifice 
omului de azi. O simbolistică cețoasă 
împiedică pe cititori să sesizeze lim
pede sensul unor povestiri ca „Păunii" 
sau „Patru pești". Întîlnim pe alocuri, 
în volum, o anume înclinație spre un 
pitoresc în sine, vezi mai ales „Mor
covii", al cărei substrat de idei — 
cu toate că include o demascare a 
demagogiei electorale burgheze — 
rămîne totuși minor, accentul căzînd 
de fapt pe pitorescul dialogului, al ti
purilor. Ușor gratuită ni se pare și 
iunga descripfie fastuoasă a mahalalei 
bucureșfene și a toamnelor el în po
vestirea „într-un loc de trecere”, axată 
pe o idee gravă, dramatică, dar alu- 
necînd în melodramă. Din acest punct 
de vedere volumul este inegal, deși, 
subliniem, centrul de greutate îl con
stituie tocmai acele lucrări scrise în 
ultima vreme, care îl afirmă pe Eugen 
Barbu ca pe un prozator de mari re
surse.

Demne de relevat în acest volum 
sînt apoi capacitatea lui Eugen Barbu 
de a crea atmosferă și plasticitatea 
deosebită a scrisului său. Proza
torul te face să simți setea năpraznică 
a plutonului din „O canistră cu apă", 
mirosul cîmpului ars de secetă, ume
zeala ploii și vibrația în aer a tune
lului din „Pe ploaie", aerul închis șl 
înecăcios din atelierul demodat al 
„Domnișoarei Aurica", noblețea senti
mentului iubirii din frumosul poem în 
proză „Sfîrșitul vacanței", ura și greața 
fizică a lui Anatol față de cinismul ofi
țerului fascist, rotația amețitoare a gîn- 
durilor în delirul sublocotenentului din 
„De-a viața și de-a moartea" — în- 
tr-un cuvînt, descrierile și personajele 
capătă pentru cititori pregnanța vieții 
reale, ceea ce reprezintă un semn si
gur al literaturii autentice.

DINU SÄRARU

TEATRUL DE STAT DE 
OPERETĂ : BOCCACCIO— 
(orele 10,30); ÎNTÎLNIRE 
CU DRAGOSTEA — (orele 
19,30).

TEATRUL NAȚIONAL 
„I. L. CARAGIALE" (Sala 
Comedjaj : ORFEÜ ÎN IN
FERN — (orele 10); FEBRE 
(orele 19,30). (Sala Studio): 

i«)iSICILIANA — (orele IC), 
VICLENIILE LUI SCAPIN 
— (orele 19,39).

TEATRUL --------
ȘTVRSZA
(Sala Matei Miile) : I.L‘_. 
MOURET — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TI
NERET ȘI COPII (Sala 
pentru tineret) : PIGULE- 
TE PLUȘ CINCI FETE — 
(orele 20).

ANSAMBLUL DE ESTRA
DA „FRIEDRICHSTADT- 
PALAȘT" (R.D.G.) Sala Pa- 

' ' - Romine
„ , extraor

dinar BERLINUL SALUTĂ

„LUCIA 
BULANDRA" 
----  ' : MA-

latului R. p.
— Spectacolul
c” ----
BUCUREȘTIUL - 
șl orele 20,30).

TEATRUL SATIRIC MU
ZICAL „C. TANASE“ (Sa
la Savoy) ; VORBA RE
VISTEI — (orele 20). (Sala 
Victoriei) ; MUZICA BA
T-O VINA — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ 
(Sala Academiei) : ALFA
BET ÎMPĂRAT — ■ pre
mieră (orele 11). (Sala Or- 
feu) : UN BĂIEȚEL, O 
PAIAȚA ȘI O MAIMUȚĂ 
șl ROCHIȚA CU FIGURI
— (orele 11). MINA CU 
CINCI DEGETE — (orele 
20,30).

CIRCUL DE 
PUNCT TURISTIC 
CUL — (orele 
20).

16 șl
STAT : 

CIR- 
orele

CON-CțNEMATOGEAFE.
TELE DE MONTE CRISTO
— cinemascop (seria I-a) : 
Patria — Bd. Magheru 12- 
14 (8; 10; 12; 14; 16; 18,05; 
20,10; 22,10), Elena Pavel — 
Bd. 6 Martie 14 (9; 11; 13; 
15; 17; 19,30; 21,30; — gră
dină 19), 1 Mal — Bd. 1 
Mal 322 (9; 11; 13,30; 15,45; 
18; 20,30), Gh. Doja — Cal. 
Grivlței 30 (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,30), Floreasca — 
Str. I. S. Bach 2 (10; 12; 
16; 18; 20,30),. Stadionul Di
namo — Șos. Ștefan cel 
Mare (orele 19,15), Stadio
nul Giuleștl — Șos. Glu- 
leștl (orele 19,45). ȘAM
PANIE ȘI MELODII : Re
publica — Bd. Magheru 2 
(9,30; 11.30; 13,45; 16,45; 19: 
21,15), București — Bd. 6 
Martie 6 (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Volga - Șos. Iile 
Pintilie 61 (10; 12; 15; 17; 
19; 21). LAZZARILLO DE 
TORMES : Magheru — Bd 
Magheru 29 (9; 11,10; 13,20; 
15,30), V. Alecsandrl — Str. 
Grigorescu 24 (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), I. C. Frlmu
— Bd. 6 Martie 16 (9,30;
11,46; 14; 16,15; 18,30; 20,46;
— grădină 19,30), Miorița — 
Cal. Moșilor 127 (9,45; 12; 
14,13; 16,30) 18,43; 31). LA

NOAPTE VA MURI ORA
ȘUL : Magheru — Bd. Ma
gheru 29 (17,30; 19,30; 21,30), 
Tineretului — ' Cal. Victo
riei 48 (10.30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,S0). START 
CĂTRE NECUNOSCUT : 
G. Ceșbue — Piața G. 
Coșpue 1 (10; 12; 16; 18,15;
20.30) , ÎMPOTRIVA ZEI
LOR : Lumina — Bd. 6 
Martie 12 (10; 1?; 14: 16; 
18,30; 20,30), Alex. Sahia — 
Cai. Văcărești 21 (10,15;
12; 15; 17; 19; 21; - grădină
19.30) , Crtin David — Șos.
Crîngași 42 (15,30; 18; 20,30)1 
RĂTĂCIRILE DRAGOS
TEI : Victoria — Bd. 6 
Maj’tie 7 (10; 12,16; 14,30; 
16,40; 19; 21,15). 713 CERE 
ATERIZAREA t c'entral — 
Bd. 6 Martie 2 (10,30; 12,30; 
14,30; 16.30; 18,30; 20,30),
Ilie Pintilie — Șos. Colen- 
tina. 84 (10; 16; 18: 20; — 
grădină 19). PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII; 
13 Septembrie — Str. Doam 
nei 9 (orele 10). FANTOl 
MELE DIN SPESSART : 
13 Septembrie — str. 
Doamnei 9 (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). 8 Mal — Str. 
Lizeanu 10 (10; 15; 17; 19; 
21). ÎN NOAPTEA DE 
AJUN — ZGRIBULICI — 
SPORT Nr. 4/1902 rulează 
în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21 la ci
nematograful Timpuri Noi
— Bd. 6 Martie 18. PLA
NETA FURTUNILOR: Ma
xim Gorki — Str. 13 De
cembrie 5—7 (11: 16; 18,15;
20.30) , 16 Februarie — Bd.
30 Decembrie 89 (16; 18;
20). SOARE ȘI UMBRA : 
înfrățirea între popoare — 
Bd. Bucureștil-Noi (12; 16; 
18; 20). ULTIMA REPRIZĂ: 
Cultural — Cal. Grivlței 
196 (16; 18; 20). VÎNĂTOA- 
REA DE LUPI — FRAȚII 
KOMAROV : Alex. Popov
— Cal. Grivlței 137 (ru
lează în continuare de la 
orele 9,45 pînă la orele 21). 
O VIAȚĂ : 8 Martie — Str" 
BUZeȘti 9—11 (H; 15; 17;
19; 21,39; — grădină 20,45), 
Unirea — Bd. 1 Mai 143 
(11; 16; 18; 22; — grădină 
20), Arta — Cal. Călărași

Ieri In țară :
s-a menținut 
cu cer variabil mal mult 
acoperit. Au căzut ploi 
locale mal ales sub formă 
de averse în 
mare parte a țării. In zona

153 (10; j
— grădină 20). COPILÛL
ȘI ORAȘUL : Grivlțș 
Piața Ilie Pintilie 2 (10,30; 
16; 18; 20), Moșilor — Cal. 
Moșjlor 221 (16; 18,15: 20). 
ȚINTîN — -------
„LINEI 
Rpaită = 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20^6;
— grădină 19; 21), Popular
— Str. Mătăsari 31 (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Olga Bande 
— Cal. 13 Septembrie 196 
(11,30; 15; 17; "
DESTĂINUIRI : 
— Cal. DudeȘtl 
18,15; 20,30). 49 DE ZILE
ÎN PACIFIC : Munca - 
Șos. Mihai Bravu 221 (12; 
16; 18,15; 20,30), Aurel
Vlalcu — Șos. Cotroceni 9 
(11; 15; 17; 19; 21). VÎN
TUL SUDULUI: 23 August 
-, Bd. Dimitrov 118 (10; 12; 
14,30; 16,45; 19; 21; — gră
dină 19,45). COCOȘUT' 
SPERIE MOARTEA rv’ 
ză la cinematograful b C 
ea Simo — str. Avrig - 
(16; 18; 20). REVISTA ÇÊ 
LA MIEZUL NOPȚII — 
cinemascop : M- Eminescu 
— Str. M. Eminescu 127 
(11,30; 16; 18,30; 21).

TELEVIZIUNE. Orele 
8,50 — Gimnastica de în
viorare la domiciliu. 9,00 
— Emisiunea pentru copii 
și tineretul școlar. 10,30 — 
Emisiunea pentru sate. în 
jurul orei 16 — transmisie 
de ■ la stadionul „23 August“ 
à întîlnlrii de fotbal din
tre echipele STEAUA — 
RAPID. T0.00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Mu
zică ușoară. 19,55 — Poezii 
de dragoste. 20,10 — Fil
mul documentar „DIN
COLO DE LUMEA NOAS
TRĂ" — o producție a stu
diourilor din R. s. Ceho
slovacă. 20,30 — Filmul ar
tistic „FANTOMELE DIN 
SPESSART“ — o produc
ție a studiourilor din R.F. 
Germană. 22.05 — RE
VISTA PIERDUTĂ“ - film 
de varietăți, o reali
zare a Studioului de te
leviziune din Praga. în 
încheiere : ultimele știri și 
rezultatele sportive.

CUM E VREMEA
Vremea 

răcoroasă,

ȘI MISTERUL. 
DE AUR“ : V. 
Bd. 1 Mai 57 (10;

19; 21).
Flacăra 
22 <16 ;

căzut ploi
cea mal

alpină a nins. Izolat în 
Ardeal șl Moldova ș-au 
produs șl descărcări elec
trice. vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit din secto
rul nordic. Temperatura 
aerului la ora 14 a cu
prins valori între 19 grade 
la Craiova șl Țurnu Mă
gurele șl 8 grade la Cîmpu- 
lung Moldovenesc șl Cot
nari. în București : vre
mea a fost răcoroasă cu 
cerul variabil mal mult

acoperit dimineața, vîntul 
a suflat slab din sectorul 
vestic. Temperatură ae
rului la ora 14 a atins 16 grade.

Timpul probabil pentru 
e,u ,öe .24> 25 25 sep

tembrie în țară: vreme 
răcoroasă la început, apoi 
in curs de încălzire. Cer 
variabil. Ploi izolate vor 
cădea în prima parte a 
intervaluiul. vînt slab 
Pînă la moderat din vest. 
Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între 2 si 11 
grade, local mal coborît» 
iar maximele între 14 
.brumăgrarle' DtaIne2* "
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EXTERNE
Corespondentă din Paris

I
 Orașul Buzău s-a dezvoltat mult în 

ultimii ani. Au apărut noi întreprin
deri și unități economice, Fabrica de 
mase plastice, de pildă, livrează un 
sortiment larg de produse și piese 
din mase plastice, precum și anvelope 
de cauciuc reeșapate. Uzina meca
nică, dezvoltată pe locul unui 
mic atelier, este specializată în fabri
carea aparatelor de cale C.F.R, De
poul de locomotive C.F.R., topitoria 
de in și cînepă, unitățile industriei 

t locale și ale cooperației meșteșugă- 
' rești completează peisajul industrial

al orașului.

I
r Jn centrul

complet schimbat, 
numeroase 
3 și 4 etaje.

îi .
z losință 295
> suprafață

orașului, azi aproape 
s-au construit 

cu 
ultimii doi ani 

fost date în fo-

blocuri de locuințe 
în

jumătate au
de apartamente cu o 

locuibilă de peste 9 000 
mp. In prezent, constructorii buzoieni 
execută ultimele lucrări de finisare la 
un bloc cu 48 apartamente și au 
început turnarea fundațiilor la alte 
două blocuri cu 60 apartamente. Do
cumentația sosită la timp, asigură 
front de lucru și pentru anul 1963.

Și alte lucrări social-culturale au < 
fost date în folosință în ultimii ani. 
Pe bulevardul N. Bălcescu, de pildă, 5 
s-a construit un cinematograf nou S 
avînd o capacitate de 450 locuri, iar 1 
pe strada Dobrogeanu Gherea — o < 
școală elementară cu 8 săli de clasă. < 
La școala elementară nr 10 din cart ie- 5 
rul C.F.R. s-au adăugat anul acesta ) 
noi săli de clasă. Nu de mult au 
ceput și lucrările de construcție 
unei policlinici care va deservi 
tregul oraș, precum și construirea 
nui complex al cooperației mește
șugărești.

Orașul este din 
gospodărit, mai 
străzi au fost pavate sau aslaltate. 
S-au luat măsuri pentru îmbunătăți
rea alimentării cu apă a populației, 
construindu-se o nouă conductă ma
gistrală ; rețelele de apă au fost ex
tinse In cartierul Mihai Viteazu și pe 
alte străzi.

în-
a 

în- 
u-

ce în ce mai bine 
frumos. Numeroase

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii” 

în fotografie : Centrul orașului 
Buzău.

(Foto : R. Costln)

Oameni de știință din R. P. Romînă
la manifestări științifice internaționale
0 O delegație condusă de acad. Ilie 

Murgulescu, ministrul învătămîntului, vi
cepreședinte al Academiei R.P. Romîne, 
a plecat sîmbătă dimineața spre Italia 
pentru a participa la cea de-a 13-a Reu
niune a Comitetului international de ter
modinamică și cinetică eiectrochimică, 
care va avea loc la Roma, între 24 sep
tembrie și 1 octombrie.

© Acad. Vasile Malinschi, membru în 
Prezidiul Academiei R.P. Romîne, a ple
cat sîmbătă dimineața spre Austria pen
tru a participa la cel de-al IlI-lea Con
gres privind problemele sociologice ale 
planificării rurale, care va avea loc la 
Sankt Wolfgang, între 24 și 28 septem
brie.

© Acad. Grigore Moisil, membru în 
Prezidiul Academiei R.P. Romîne, a ple
cat vineri seara spre Moscova pentru a 
participa la simpozionul „Teoria sisteme
lor cu relee și a automatelor finite”, 
organizat de Federația internațională de

control automat (I.F.A.C.), care va avea 
loc între 24 septembrie și 2 octombrie. 

® Acad. Alexandru Rosetti, directorul 
Centrului de cercetări fonetice și dialec
tale al Academiei R.P. Romîne, a plecat 
sîmbătă dimineața spre Italia pentru a 
participa la Reuniunea Comitetului atla
sului lingvistic mediteranean, care va 
avea loc la Veneția între 22 și 24 sep
tembrie.

© Sîmbătă a plecat în Italia o dele
gație a Ministerului învătămîntului pen
tru a participa la primul Congres mon
dial împotriva analfabetismului cu tema 
„Alfabetizarea și societatea”, 
la Roma între 24 și 29 
auspiciile U.N.E.S.C.O.

Din delegație fac parte 
Popa, director general al 
tămîntului de cultură generală din Mi
nisterul Învătămîntului, conf. univ. Con
stantin Pufan și prof. Dumitru Ionescu, 
inspector general în Ministerul învătă
mîntului. (Agerpres)

O® O----- ——

PRAGA 22 CETEKA transmite : 
între 12 și 18 septembrie 1962 a 
avut, loc în orașul Gottwaldov (R.Ș. 
Cehoslovacă) a 16-a ședință a Comi
siei permanente C.A.E.R. de cola
borare economică și tehnico-științi- 
fică în domeniul construcției de ma
șini.

La ședință au participat delegații
le R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovace, 
R.D. Germane, R.P. Polone, R.P. Ro
mîne, R.P. Ungare, U.R.S.S. La șe
dința Comisiei a participat reprezen
tantul Republicii Populare Chineze 
în calitate de observator.

Comisia a adoptat recomandările 
privind specializarea producției unei 
serii de tipuri importante de ma
șini, utilaje și aparate, inclusiv ma- 
șini-unelte de așchiere a metalului, 
mașini de forjat și presat, motoare 
diesel, vagoane, utilaj pentru con
fecționarea produselor din mase 
plastice și unele tipuri de aparate. 
Comisia a examinat, de asemenea, 
proiectele de recomandări în dome
niul specializării producției de trac
toare și mașini agricole.

O mare atenție s-a acordat pro
blemelor 
voltarea 
bre ale 
tipuri de
pentru industria metalurgică, 
misia a adoptat recomandările pri
vind sporirea livrărilor reciproce de 
producție specializată pe perioada 
pînă în 1965 inclusiv.

Traducerea în practică a
mandărilor adoptate va permite ță-

Aprecieri unanime
După spectacolele ansamblului 

studențesc romîn în Franfa

organizat
septembrie sub

prof. univ. Ilie 
Direcției invă-

dis- 
efec-

legate de însușirea și dez- 
producției în țările-mem- 
C.A.E.R, a celor mai noi 
utilaje de înalt randament

Co-

reco-

rilor-membre ale C.A.E.R. să spo
rească producția de serie, să reducă 
prețul de cost și să ridice nivelul 
tehnic al producției fabricate.

Comisia a examinat problemele 
organizării birourilor de construcții 
și proiectări pentru elaborarea cue- 
forturile unite ale țărilor-membre 
ale C.A.E.R., a unor linii tehnolo
gice complete și a unor tipuri de 
utilaje și aparate moderne. S-a sta
bilit că este util să se încheie un 
acord multilateral cu privire la co
laborarea țărilor în domeniul 
voltării continue a producției 
rulmenți.

La ședința Comisiei au fost 
cutate rezultatele lucrărilor
tuate împreună cu Comisia perma
nentă C.A.E.R. pentru metalurgia 
feroasă în domeniul automatizării 
producției în industria metalurgică 
folosindu-se cea mai nouă tehnică 
de măsurat și calculat și au fost 
adoptate hotărîrile corespunzătoare.

Comisia a examinat, de asemenea, 
problemele organizatorice care de
curg din hotărîrile celei de-a 16-a 
sesiuni (extraordinare) a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc și din 
prima ședință a Comitetului Execu
tiv al Consiliului cu privire la dez
voltarea continuă a colaborării eco
nomice și tehnico-științifice a țări
lor-membre ale C.A.E.R. și perfec
ționarea formelor și metodelor de 
lucru ale organelor C.A.E.R.

Ședința Comisiei s-a desfășurat în 
spiritul colaborării frățești și înțe
legerii reciproce.

* *

Oaspeți de
La invitația Comitetului național pen

tru apărarea păcii ne vizitează țara eco
nomistul suedez Vide Sven.son, secretar 
al Comitetului suedez pentru apărarea 
păcii, membru al Consiliului Mondial al 
Păcii, și Petrovska Svenson Miroslava, 
istoric literar.

De asemenea, din R.D. Germană au 
sosit ziaristul Friedrich Flierl, merniru

peste hotare
al Consiliului german al luptătorilor 
pentru pace, și scriitoarea Rezi Flierl.

★
Sîmbătă dimineața, regizorul Jaroslav 

Balik, care se află în țara noastră cu 
prilejul galei filmului cehoslovac, s-a în
tîlnit cu reprezentanți ai presei din Ca
pitală.

Sîmbătă s-au încheiat la București lu
crările întîlnirii conducătorilor organiza
țiilor de copii din țările regiunii balca
nice si zonei Mării Adriatice. După cum 
s-a mai anunțat, la lucrările întîlnirii au(Agerpres)

Seri și azi campionatul de handbalLucrările «cæsfàîuirîi p® țară 
a Federației de gimnastică

Ieri dimineață, în sala de festivități a 
Institutului de Cultură Fizică din Capi
tală, au început lucrările Consfătuirii pe 
tară a Federației de gimnastică. Participă 
președinți ai Consiliilor regionale 
U.C.F.S., vicepreședinți cu problemele 
tehnice, președinți ai comisiilor, regio
nale, șefi de catedre dip invățămintul 
superior, profesori din învătămîntul me
diu, antrenori, secretari de cluburi spor
tive, medici și sportivi fruntași.

Iau parte, de asemenea, reprezentanți 
pi C..C. al U.T.M., ai Ministerului învă
tămîntului etc.

Tovarășul A. Duma, președintele Con
siliului General U.C.F.S., luind cuvîntul 
în deschiderea lucrărilor, a arătat că 
scopul acestei consfătuiri este să anali
zeze în mod temeinic și cu spirit de răs
pundere modul în care federația de spe
cialitate, profesorii de educație fizică 
etc. contribuie și lucrează nemijlocit la 
dezvoltarea gimnasticii, precum si măsu
rile care urmează să fie luate pentru 
progresul acestei discipline atît sub 
pectul activității ei de masă cît 
performantă.

Tov. Ion Șielovan, președintele 
de Gimnastică, a prezentat un

Cuplajul handbalistic de ieri de pe 
Giulești a atras un mare număr de spec
tatori. Lucru firesc — programul a cu
prins două partide în care au evoluat 
formații fruntașe ale acestui sport : Di
namo, Steaua, Rapid și Știința. în prima 
partidă, (Steaua — Știința) victoria a re
venit la un scor concludent (28—13) for
mației Steaua.

Meciul Dinamo—Rapid a avut o des-

fășurare echilibrată de la început și pînă 
la sfîrșit. Rapidiștii s-au apărat foarte 
bine nepermitînd dinamoviștilor să în
scrie decît cu mare greutate. La Pauză, 
Dinamo conducea cu 9—-8. Rezultat final 
19—16 pentru dinamoviști.

Campionatul continuă astăzi cu cele
lalte partide ale etapei a IlI-a. în Capi
tală, pe terenul Unirea, se dispută me
ciurile feminine Progresul—Faianța (ora 
10) și Unirea—S.S.E. Constanta (ora 11). 
Celelalte meciuri ale etapei au loc la 
Ploiești, Timișoara, Sibiu, Oradea, Bacău, 
Iași, Petroșeni și Reșița.

participat reprezentanți ai organizațiilor 
de copii din R. P. Albania, R. P. Bul
garia, Cipru, R.P.F. Iugoslavia, Italia și 
R. P. Romînă, precum și un reprezen
tant al Comitetului international pentru 
mișcările de copii și adolescenți (CIMEA).

întîlnirea a dezbătut rolul acestor or
ganizații în educarea copiilor în spiritul 
ideilor păcii, respectului reciproc și înțe
legerii între popoare, și a prilejuit un 
rodnic schimb de experiență cu privire 
la metodele folosite și rezultatele obți
nute de organizațiile respective în acti
vitatea de educare a copiilor. Partici- 
panții la întîlnire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă țirieteneâs'dă, aii subliniat 
încă o dată hotărirea de a întări și pe 
viitor colaborarea în vederea unei mai 
bune cunoașteri 
prieteniei dintre 
tru a contribui 
eforturile ce se
marea regiunii balcanice și Mării Adria
tice — care a cunoscut multe războaie 
distrugătoare — într-o zonă a păcii, fără 
arme racheto-nucleare, o zonă a bunei 
înțelegeri și prieteniei între popoare.

(Agerpres)

reciproce, a dezvoltării 
copiii țărilor lor, pen- 
și pe această cale la 
depun pentru transfor-

si
as- 
de

R.F. 
raport 

asupra activității de piuă acum arătînd 
totodată si măsurile ce trebuie luate 
pentru îmbunătățirea muncii în această 
ramură sportivă. Au urmat discuții. Lu
crările consfătuirii continuă.

Campionatele mondiale de haltere de 
la Budapesta au continuat cu disputarea 
întrecerilor la categoria semigrea. Pe 
primul loc s-a clasat. Louis Martin (An
glia) cu rezultatul de 480 kg. El a fost 
urmat de fostul campion mondial Palinski 
(R.P. Polonă) 470 kg și americanul March 
— 460 kg. Martin, un sportiv negru 
originar din Jamaica, a stabilit cu acest 
prilej un nou record mondial la *otalul 
celor 3 stiluri. Performanta sa (480 kg) 
este superioară cu 5 kg vechiului record 
deținut de Palinski.

★
Fără să mai reia jocul, Elisabeta Bî- 

kova s-a recunoscut ‘.nvinsă în cea de-a 
doua partidă a meciu’ui pentru titlul 
mondial de șah pe care-1 susține cp 
Nona Gaprinda.șvili. Scopul meciului după 
două partide esté de 1,5—0,5 în favoarea 
Nonei Gaprindașvili.

o®oConcursul de admitere in
Ministerul învătămîntului comunică :
La 2 octombrie 1962 va avea loc con

cursul de admitere în învătămîntul seral 
la următoarele

— Institutul
(la facultățile : 
electronică și 
tehnologia construcției de mașini, chimie 
industrială. metalurgie și transporturi).

— Institutul politehnic din Iași (la 
facultățile : electrotehnică, mecanică, chi
mie industrială

— Institutul
(la facultățile : 
și construcții).

— Institutul

institute :
politehnic din București 
electrotehnică, energetică, 
telecomunicații, mecanică,

și construcții), 
politehnic din 
electrotehnică,

Timișoara 
mecanică

politehnic din

Turneul international de volei
Echipa masculină de volei a R. P. Ro

mîne a cîștigat turneul international în
cheiat aseară în cala sporturilor de la 
Floreasca. în meciul decisiv, voleibaliștii 
romîni au întîlnit echipa R. P. Bulgaria, 
pe care au 
La feminin,

întrecut-o cu scorul de 3-0. 
primul loc a revenit echipei

Japoniei. Oaspetele au învins cu 3-0 în 
ultimul meci al turneului echipa R. P. Ro- 
mîne. Alte rezultate : feminin : R. P. Bul
garia — R.S.S. Azerbaidjană 3-1 ; mas
culin : R. P. Romînă II — R.S.S. Azer- 
baidiană 3-0.

(Agerpres)

FOTBAL, VOLEI, RUGBI
& în campionatul categoriei A de 

fotbal sînt programate astăzi partidele 
din cea de-a 6-a etapă. în Capitală, 
pe stadionul „23 August” se dispută 
meciul : Steaua—Rapid (ora 16). Re
priza a Il-a a acestui meci va fi trans
misă la radio, cu începere de la ora 
17 pe programul I.

Dintre celelalte jocuri ale etapei 
un plus de interes îl prezintă întîl- 
niroa de la Brașov dintre Steagul roșu 
și actualul lider al clasamentului, 
știința Cluj.

Etapa mai cuprinde meciurile : Di
namo Bacău—U.T. Arad; C.S.M.S. 
Iași—Știința Timișoara; Crlșana Ora
dea—Farul; Petrolul Ploiești—Minerul.

• Publicul bucureștean poate re
vedea astăzi în sala sporturilor Flo
reasca echipa de volei a Japoniei

care va întîlni sub titulatura „Tokio” 
prima noastră selecționată de volei. 
Meciul va începe la ora 18.

® Campionatul republican de rugb) 
oferă iubitorilor acestui sport un pro
gram interesant de întîlniri. Echipa 
Steaua joacă cu Progresul pe terenul 
acestei formații cu începere de la ora 
16,30. în deschidere la acest meci, 
Dinamo întîlnește echipa studenților 
bucureșteni (ora 15). Lidera clasa
mentului, Grivița Roșie, are ca parte
ner de joc echipa Olimpia (teren O- 
limpla, ora 9). în cel de-al patrulea 
meci din Capitală, Unirea primește 
vizita echipei Știința Petroșeni pe 
propriul său teren (ora 11,15). Cele
lalte întîlniri ale etapei : C.S.M.S. 
Iași—Știința Cluj ; Știința Timișoara— 
Metalul.

FOTBAL Selecționata de tineret — Etiopia 5 <=4

Al :

Aseară pe stadionul Republicii din Capitală, selecționata de fotbal 
a Etiopiei a susținut un meci amical cu reprezentativa de tinerel a țării 
ncaiftre. Fotbaliștii țoștri au cîștigat cu scorul de 5—4 (4—3) Punctele 
echipei romînești au fost înscrise de Volnea,' Halagianu, Mureșasz, 
Hajdu și Dumltriu, în fotografie t fază dla această partidă.

Cluj 
facultățile : mecanică și construcții).

— Institutul politehnic din Brașov 
facultatea de mecanică).

(la

(la

— Institutul de construcții din Bucu
rești (la facultățile : construcții, insta
lații și utilaj).

— Institutul de mine din Petroșeni (la 
facultățile : de mine și de electromeca
nică minieră).

Secțiile la care funcționează cursuri 
serale precum și condițiile de înscriere 
la concurs sînt afișate la institutele unde 
se va tine concursul.

Obiectele și programele obiectelor de 
la concursul de admitere sînt cele pre
văzute pentru cursurile de zi și sînt pu
blicate în broșura „Admiterea în învă- 
tămîntul superior” ediția

înscrierile candidaților 
tariatele facultăților pînă 
cursului de admitere.

1962.
se fac Ia secre- 
în preziua con-

Întîlniri cu oamenii
De curînd s-au întors din călătoria 

pe care au făcut-o în Cuba scrii
torii Pop Simion și Francise Mun- 
teanu. Călătoria le-a prilejuit un 
contact viu cu Cuba nouă, cu oa
menii și cultura ei. Cei doi scrii
tori au adunat un bogat bagaj de 
impresii din care i-am rugat să îm
părtășească o parte și cititorilor 
noștri.

— Ce localități ați vizitat în Cuba 
și ce ne puteți spune despre noile 
realități ale țării prietene î

— Am străbătut, împreună cu 
Francise Munteanu, toate provincii
le Cubei, din Oriente, din Sud, de 
la picioarele de piatră ale Sienei 
Maestra, la Pinar del Rio, în geana 
Atlanticului, la Portul Speranței, ds 
unde pescarii ies în larg să prindă 
Țechini, — ne spune Pop Simion. 
Dar, într-o asemenea călătorie, 
importante ni se pai nu suma 
orașelor, înregistrate turistic, ori nu
mărul impresionant al kilometrilor 
rulați cu mașina. M-a interesat cum 
trăiește, gîndește, lucrează, învață și 
luptă muncitorul de la fabrica de 
tutun, care, după cele opt ore de 
lucru cu frunza răsucită din care 
alcătuiește faimoasa havană, devi
ne elev al cursului de sporire a cu
noștințelor tehnice, ieee la o de
monstrație dedicată popularizării 
ideii de „emulaciăn" — întrecere — 
iar seara, îmbrăcat în uniforma ver- 
de-oliv, cu carabina în mină, face 
gardă muncitorească ccpărînd fabri
ca, acest avut oolectiv, cucerire a 
revoluției. Am fost ispitii să aflu de 
Ce fel de gînduri și preocupări e a- 
nimat țăranul lucrînd cu sapa prin
tre bananieri, ori culcînd cu fulge
rul de oțel al machetei trestia de 
zahăr, grație reformei agrare, care 
l-a împroprietărit cu pămîntul lati
fundiarului alungat do p© moșii,

grație grijii cu care guvernul re
voluționar îi oferă acum casă de 
locuit, asistență medicală, învăță
tură, în noile orășele rurale care se 
ridică pe lîngă fiecare granja del 
pueblo — gospodărie a poporului. 
Merită cunoscută biografia spiritua
lă a învățătorului-luptător care, 
după ce a încheiat, cu prețul per
severenței, tenacității și curajului 
său, epopeea alfabetizării, acum S9 
fortifică, intelectual și fizic, la școa
la de perfecționare a cadrelor din 
învățămînt, sus, în creierul munți-

intcrviu cu scriitorii Pop Simion 
și francise Munteanu

lor, la Minas del Frio, de unde va 
porni, curînd, ofensiva calității în
vățăturii.

Răspunzînd la o întrebare privind 
impresiile sale în urma întîlnirilor 
cu oamenii Cubei noi, scriitorul ne-a 
spus : — Impresii ? Mai degrabă 
trăiri, cunoașteri, acumulări de expe
riență umană nouă și, în cazul de 
față, desigur, experiență scriitoriceas
că, pe care vreau s-o fructific într-o 
carte dedicată cubanului de rînd, 
de pe stradă, eroismului său cel 
de toate zilele. Aleg, ca modalitate 
de exprimare, instantaneul reporte
ricesc, relatînd pe scurt, concentrat, 
direct, fapte, înlîmplări cotidiene, în 
care se cuprind semnificații mai 
largi cu privire la amploarea parti
cipării poporului cuban la consoli
darea și dezvoltarea revoluției lui 
victorioase.

Aș da doar oîteva exemple.
în cel de-al douăzeci șl pa

trulea ceas din cea de-a două
zeci și patra zi a lui august, 
pirații de la miszul nopții, fcnbar-

MOSCOVA 22 (Agerpres). TASS 
transmite : în zilele de 19 și 20 sep
tembrie la Moscova a avut loc șe
dința ordinară a Comisiei perma
nente pentru comerțul exterior . a 
C.A.E.R.

La lucrările comisiei au partici
pat delegațiile țărilor membre ale 
Consiliului : R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Romî
nă, R. P. Ungară, U.R.S.S.

în calitate de observatori la șe
dința comisiei au asistat reprezen
tanți ai R.P.D. Coreene și R. D. 
Vietnam.

Comisia a analizat sarcinile care 
decurg din hotărîrile Consfătuirii 
din iunie a reprezentanților partide
lor comuniste și muncitorești și a 
șefilor guvernelor țărilor membre 
ale C.A.E.R. și din hotărîrile celei 
de-a XVI-a sesiuni (extraordinare) 
a Consiliului și a elaborat măsuri 
pentru îndeplinirea acestor hotărîri.

Comisia a examinat problema sta
diului îndeplinirii acordurilor co
merciale pe anul 1962 și dezvoltarea 
în continuare a schimbului de măr
furi între țările membre ale C.A.E.R. 
în perioada 1963—1965, a adoptat 
condițiile generale pentru deservirea 
tehnică a mașinilor și utilajului li
vrat de țările membre ale C.A.E.R. 
în cadrul comerțului lor reciproc, 
condiții care au o mare importanță 
datorită creșterii continue a livrărilor 
reciproce de produse ale industriei 
constructoare de mașini între ță
rile membre ale C.A.E.R. De 
menea, Comisia a examinat

probleme legate de dezvoltarea co
merțului exterior al țărilor membre 
ale C.A.E.R. și a adoptat hotărîrile 
corespunzătoare.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de colaborare prietenească 
și frățească, de deplină înțelegere 
reciprocă între participanți.

( La întoarcerea în patrie, membrii 
( ansamblului folcloric studenfesc 

mîn vor duce cu ei bucuria unui 
( efort greu dar răsplătit cu prisosință. 
( Entuziasmați , cei ce i-au văzut cîn- 
( tind și danstnd pe diferite scene din 
f Franfa i-au aplaudat îneît au trebuit 
ț să reia fiecare parte a spectacolului, 
I chiar de mai multe ori. Așa se în- 
I tîmplă și în această ultimă seară la 
j- Nanferre în vecinătatea Parisului la o 
( mare sărbătoare organizată de muni- 
f cipalitatea orașului.
j- Principalele spectacole date de 
( studenfii romîni au avut loc la Lille. 
( Ansamblul folcloric al studenților din 
'( București s-a aflat in Franfa pentru a 
( lua parte la cel de-al X-lea festival 

ț ram c-a rta^fZ.iiral la I illn cnh anirla

I
( tival n-a egalat succesul tinerilor ro- 
( mini.
( La închiderea festivalului, în fața a 
f 3 000 de spectatori, ei au obținut un 
l adevărat triumf : au repetat de 2—3 
( sau chiar de 4 ori unele piese muzi- 
( cale sau dansuri. Toată presa a subli- 
I niat în unanimitate calitățile artistice 

[■ ale spectacolelor date de ansamblul 
( studenților romîni.
( Am ales două citate din multe al- 
f fele. „Nord Matin“ (cel mai im por- j 
f tant cotidian din nordul Franței) scrie;-! 
I „Dacă ținem seama de vigoarea a- j 
( plauzelor, publicul din Lille ar fi a- J 
j- cordât acestui ansamblu medalia de •] 
( aur". Iar ziarul „Libérté" menționea- j 
( ză : „Ce să spunem despre romîni J 
[■ care au încheiat admirabil ciclul spec- i 
( tacolelor ? După părerea tuturor ei j 
j au fost regii acestui festival... Spec- J 
f tatorii erau pur și simplu entuzias- ! 
f mâți“. j

T. VORNICU J

ro-

lua parte la cel de-al X-lea festival 
f international cultural al studen/ilor 
| care s-a desfășurat la Lille sub egida 
; „U.N.E.F".-ului (Uniunea Națională a 
f Studenfilor din Franfa). Nici una din 
; celelalte 20 de echipe invitate la fes-

------ ---------- o® o----------

Nota sovietică de protest adresată S.U.A. 
în legătură cu sechestrarea ilegală a unei încărcături 

de zahăr cuban cumpărat de U.R.S.S.
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 22 septembrie, 
Serghei Lapin, locțiitor al ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S., a 
remis lui J. M. McSweeney, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al 
S.U.A-, o notă a guvernului sovietic 
adresată guvernului S.U.A. în care 
protestează energic împotriva se
chestrării ilegale a unei încărcături 
de zahăr cumpărat în Cuba de Uni
unea Sovietică, sechestrare săvîrșită 
din ordinul aiitorităților din Porto 
Rico.

în notă se cere să se anuleze ime
diat acest ordin de sechestrare, să 
se acorde despăgubiri pentru dau
nele pricinuite și să se ia măsuri

pentru a nu se repeta pe viitor ac
țiuni similare.

în nota sovietică se subliniază că 
încărcătura de zahăr sechestrată a- 
parținea organizației sovietice de co
merț exterior și se afla pe bordul 
navei engleze „Stratthen-Hill“ care 
plecase din Cuba în direcția Uniu
nii Sovietice și făcuse escală în por
tul San-Juan din Porto Rico pen
tru reparații necesare.

După ce se arată că acesta este 
un act de samavolnicie fățișă, în 
notă se subliniază : „Statele Unite 
ale Americii, care exercită jurisdic
ția în Porto Rico, poartă întreaga 
răspundere pentru acțiunile ilegale 
ale autorităților judiciare portori- 
cane*’.

------------ O® O------------Agravarea situației din Argentina
ase- 
alte

——090-------

Roza Thälmann 
a încetat din viață

BERLIN 22 (Agerpres). — La 21 sep
tembrie a încetat din viață, în vîrstă 
de 73 de ani, după o boală îndelun
gată, Roza Thälmann, prieten credin
cios și tovarășa de viafă a lui Ernst 
Thälmann, cunoscută militantă pe fă- 
rîm obștesc din R.D.G.

Cubei noi
câți pe nave ale flotei americane 
de război, au deschis focul din lar
gul mării Caraibilor asupra unor 
clădiri de pe litoralul cuban. încă 
din timpul nopții, de-a lungul lar
gilor avenide ale Havanei, s-au re
vărsat fluvii de oameni ; în jurul 
clădirilor avariate s-a declanșat un 
mare miting popular de protest, 
care s-a întins pe toată durata pri
mei zile de după atac. Seara, la 
Hotel Riviera, pe solarul cu dale 
de marmoră albă al piscinei, în- 
tr-un peisaj fascinant, era progra
mat să aibă loc obișnuitul bal 
popular de sîmbătă seara. In oraș 
s-a răspîndit vestea că, în ciuda 
atacului, balul Rivierei va avea to
tuși Ioc, că oamenii vor petrece, 
dovedind că șarpele panicii nu s-a 
strecurat între ei, ci dimpotrivă. Așa 
s-a și întîmplat...

...La un colț de stradă, o camio
netă particulară pe care scrie : „A- 
cum muncim pentru Cuba". Intru în 
vorbă cu șoferul-proprietar : „O 
viață întreagă am fost cărăușul 
yankeilor care se duceau să huzu
rească la Varadero, la plajă — îmi 
spune. Le căram coșurile cu bună
tăți, bărcile cu care se plimbau pe 
apă, băutura cu care se îmbătau. 
garderoba, cu care se îmbrăcau 
negrii care îi serveau..." Acum stă 
într-o piațetă, lîngă El Morro. Prin
tre cursele lui prin oraș, își găsește 
timp să transporte, fără plată, ma
terial revoluționar, steaguri, pancar
te, grupuri de tineri ce ies duminica 
la muncă patriotică, afară, pe cîmp

...în golful Gibara; la 40 de km 
de orașul Holguin, în geana Atlan
ticului, pe locul unde a pus pentru 
întîia oară Columb piciorul, desco
perind America, guvernul revoluțio
nar a consiruit, parcă simbolic, un 
șantier naval...

„.Paznicul «nei gospodării d« «iert

BUENOS AIRES 22 (Agerpres). — 
Potrivit ultimelor știri transmise de 
agenfiile occidentale de presă, tru
pele „rebele“ aflate sub coman
da generalului Ongania au pătruns 
în capitala țării, Buenos Aires, șl au 
ocupat palatul prezidențial. Președin
tele Guldo — anunfă agenfia Reuter 
— a părăsit reședința sa cu cîfeva 
minute înaintea sosirii unităților „re
bele" șl s-a refugiat împreună cu 
aghiofanțli săi, înfr-o suburbie a ora
șului.

★
BUENOS AIRES 22 (Agerpres). — 

Situația haotică din Argentina se com
plică fot mai mult și agențiile de pre
să transmit știri contradictorii. O știre 
anterioară, privind demisia președin
telui Guido, a fost dezmințită chiar 
de acesta. Este însă evident că pre
ședintele nu mai este ascultat de ni-

meni și nu mai are nici o putere pen
tru a pune capăt certurilor dintre gru
purile militare rivale. Generalul On- 
gania, comandantul rebelilor de la 
Campo Mayo, a refuzat să participe la 
o reuniune a comandanților militari în 
vederea găsirii unei soluții. Atît forțele 
lui Ongania, cît și trupele generalilor 
Lorio și Labayru care i se opun, se 
concentrează în vederea unor noi ope
rațiuni militare.

Comandamentul de la Campo Mayo 
a anunjat că, din cauza iminenței ata
cului care va fi lansat împotriva for
țelor adverse, el recomandă locuito
rilor capitalei să evacueze sectoarele 
ameninjate. O coloană de care blin
date ale generalilor Lorio și Labayru 
s-a îndreptat spre cartierul Constituției, 
important centru comercial, unde se 
găsesc concentrate efective motorizate 
și piese de artilerie ale generalului 
Ongania.

învață carte. Întîlul lui text scris 
este o scurtă compunere, de care 
a avut el mare nevoie. Ea sună 
așa : „Din ordin superior este in
terzis a se clacsona în interiorul 
gospodăriei. Avem pui și se sperie 
din nimic...“

Fapte, întîmplări pe care ți le o- 
feră, la tot pasul, realitatea cuba- 
nă. Cînd, cum. în ce fel au ele loc, 
ce resorturi moral-umane le declan
șează, care este strălucirea lor vie 
în ansamblul vieții cubane ? — des
pre asta, mai pe larg, în cartea 
promisă, Ia care lucrez.

La următoarele întrebări, referi
toare la viața culturală a Cubei de 
azi, ne-a răspuns Francise Mun
teanu :

— Ce aspecte semnificative ați 
remarcat în viața culturală a Cu
bei ?

— În primul rînd, cred, trebuie 
ami: 'ită setea de cultură. Odată 
campania de alfabetizare termina
tă, a început o altă etapă de șco
larizare, de alt nivel. N-ar trebui să 
amintesc decît orașele universitare 
noi din Havana și Santiago de Cuba, 
orașele școlare din Minas del Frio, 
Playa Giron sau Camillo Cie-nfuegos, 
sutele de zone școlare de pe în
treaga insulă eau faptul că a fi elev 
sau învățător este o dovadă de pa
triotism — și aș demonstra sufi
cient setea de cultură. în al doilea 
rînd, fără îndoială, trebuie vorbit 
despre creațiile pictorilor, graficie
nilor cubani. Mi se pare semnifica
tivă noua orientare tematică. Mai 
toate lucrările noi, și în special cele 
create in cinstea lui 26 iulie, au ca 
temă revoluția. Tot aici, ca o reali
zare, trebuie subliniată activitatea 
lui Sandu Darie șl a caricaturistu
lui David în ceea ce privește sceno
grafia unor balete în curs de reali
zare în Cuba.

Am adus cu mine o amplă cule
gere de povestiri și poezii ale scrii
torilor contemporani, din care ar fi 
bine să traducem mai mult. În pla- 
auril« de perspectivă ale editurilor

am găsit cîteva titluri romînești. 
Desigur, aceste schimburi trebuie 
mult lărgite. Cititorii din țările 
noastre așteaptă aceasta cu viu 
interes. Și este îmbucurător că s-au 
stabilit, în acest sens, contacte 
strînse între uniunile scriitoricești 
din cele două țări.

— Și despre cinematografie cre
dem că ne puteți spune lucruri in
teresante.

— Desigur. Asta și pentru faptul 
că schimburile de filme au început 
mai de mult. De exemplu, numai 
în anul în curs în Cuba se vor vi
ziona douăsprezece filme romînești. 
La una din premiere am participat 
și eu și am fost profund emoționat 
că pe malul celălalt al Atlanticului, 
la pesie 10 000 de kilometri de noi, 
oameni care pînă mai ieri știau 
foarte puține lucruri despre Romî- 
nia au aplaudat filmul lui Ciulei 
„Valurile Dunării".

Dar aspectul cel mai semnifica
tiv al cinematografiei cubane în e- 
tapa actuală mi se pare ajutorul 
pe care îl dau cineaștii progresiști 
din lumea întreagă studiourilor din 
Havana. Desigur, cinematograful 
datorită limbajului său universal, 
creează în această direcție, multi
ple posibilități. Voi da cîteva exem
ple, Am vizionat un film realizat de 
un tînăr regizor cuban după un sce
nariu semnat de Zavattini. în sala 
de vizionare mai erau cineaști din 
Franța, din Scoția, din Senegal, din 
R. D. Germană, din Brazilia. Cu toți'- 
veniseră să lucreze în Cuba.

Cunoscutul regizor francez Ar
mand Gatti realizează acolo un iilm 
Dr. Kurt Mătzig, cineast din R. D 
Germană, de asemenea cunoscu' 
este în perioada de pregătire c 
filmărilor. O coproducție ceho 
cubană e pe sfîrșite. în zilele acer 
tea s-a terminat un lung documer. 
tar semnat de cineaștii bulgari. Sr 
așteaptă sosirea lui Kalatozov și c 
lui Urusevski, care vor turna un 
film după un scenariu scris de poe
tul Evtușenko.
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CĂLĂUZEASCĂ EOAIE ACȚIUNILE SEAIELOR
Sesiunea Adunării Generale a O. N. U.

NEW YORK 22 (Agerpres). — In 
ședința plenară a Adunării Generale 
a O.N.U., din după-amiaza zilei de
vineri, primul a luat cuvîn-
tul Muhammed Naim, prim-ministru 
adjunct și ministru al afacerilor
externe al Afganistanului. El și-a
exprimat satisfacția că în sfîrșit a

fost rezolvată problema încetării 
războiului în Algeria, și că se între
zărește soluționarea pașnică a pro
blemei Irianului de Vest. Una dintre 
sarcinile cele mai importante ale 
O.N.U. este traducerea în viață a 
celui mai mare vis al omenirii — 
înfăptuirea dezarmării generale și

totale sub un control eficient. Șeful 
delegației Afganistanului și-a expri
mat regretul în legătură cu rezul
tatele limitate ale lucrărilor confe
rinței de la Geneva pentru dezar
mare.

Condamnînd discriminarea din 
comerțul internațional, șeful delega

ției Afganistanului a sprijinit pro
punerea privitoare la convocarea 
unei conferințe internaționale în 
problemele comerțului.

A luat cuvîntul apoi A. A. Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., șeful delegației U.R.S.S.

Cuvintarea șefului delegației U. R. S. S.
A asigura coexistența pașnică a 

statelor cu orîndirirî sociale diferite, 
a crea condițiile care să permită ca 
războaiele să fie definitiv excluse 
din viața societății, a declarat vor
bitorul, aceasta este sarcina princi
pală în domeniul relațiilor interna
ționale, trasată \de Programul Parti
dului Comunist al Uniunii Sovieti
ce, adoptat în octombrie anul trecut 
la Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. Activitatea în domeniul 
politicii externe a statului sovietic 
este determinată de această sarcină.

Referindu-se la uriașele schim
bări din lume, A. A. Gromîko a 
subliniat că astăzi nu există inevi
tabilitatea fatală a unui nou război 
mondial. Dar, una este, a spus el, 
posibilitatea de a preîntîmpina răz
boaiele, și alta — realizarea acestei 
posibilități. A. A. Gromîko a sub
liniat rolul Organizației Națiunilor 
Unite în lupta pentru lichidarea 
primejdiei războiului racheto-nu- 
clear.

Pe membrii Organizației Națiuni
lor Unite întruniți la cea de-a 
XVII-a sesiune a Adunării Generale, 
a spus A. A. Gromîko, trebuie să-i 
îngrijoreze în mod deosebit decla
rația făcută de-președintele State
lor Unite ale Americii, J. Kennedy, 
la conferința de presă din 13 sep
tembrie a.c. Relevînd că în declarația 
președintelui S.U.A. au fost făcute 
și aprecieri sănătoase — guvernul 
S.U.A. s-a desolidarizat în mod pu
blic de cercurile americane război
nice care cheamă la dezlănțuirea 
imediată a agresiunii armate împo
triva Cubei — A. A. Gromîko a 
spus : Dar tonul nu-1 dau aceste 
aserțiuni lucide, ci amenințările 
brutale care anulează de fapt afir
mațiile pozitive cuprinse în decla
rație.

Din cuvintele președintelui rezul
tă că Statele Unite ale Americii 
sîpt libere să întreprindă o acțiune 
militară împotriva Cubei și vor 
stabili ele însele data cînd vor 
considera necesar să întreprindă o 
asemenea invazie. Faptele din ul
timele zile nu atenuează ci intensi
fică îngrijorarea statelor membre 
ale O.N.U. în legătură cu poziția 
S;.U.A. față de Cuba. Se pune între
barea: unde sînt obligațiile asumate 
solemn de guvernul S.U.A. în cadrul 
Cartei O.N.U., care prevede neames
tecul reciproc al statelor în trebu
rile lor interne?

Amintind pretextele la care re
curg S.U.A. pentru pregătirea unui 
atac împotriva Cubei, A. A. Gro
mîko a spus : Se pune întrebarea, 
ce fel de politică este aceasta ? A- 
ceasta este o politică de agresiuné, 
o politică de tîlhărie internațională.

Șeful delegației sovietice a de
monstrat întreaga absurditate a 
planurilor partizanilor politicii de pe 
„poziții de forță“. Astăzi numai un 
om lipsit de rațiune, a spus el, 
poate promova o politică de pe „po
ziții de forță”, poate considera că o 
asemenea politică ar fi capabilă să 
reușească și să permită să impună 
altor state ideologia sa, formele sale 
politice de organizare. Uniunea So
vietică, țările socialiste dispun cel 
puțin de aceleași mijloace ca și ță
rile capitaliste. De aceea, în prezent 
trebuie rezolvate problemele liti
gioase nu prin zăngănitul armelor și 
prin amenințări față de celelalte 
state, ci prin găsirea unor argumen
te țaționale și prin elaborarea unor 
soluții de natură să ducă la întă
rirea păcii și securității tuturor po
poarelor.

Guvernul sovietic, a spus A. A. 
Gromîko, consideră necesar să-și 
ridice glasul pentru a avertiza și a 
atrage atenția statelor membre ale 
O.N.U. asupra politicii promovate de 
S.U.A. față de Republica Cuba, po
litică care poate avea urmări grave 
pentru cauza păcii.

Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. a vorbit amănunțit despre 
problemele dezarmării generale și 
totale. El a amintit că guvernul so
vietic a propus un proiect de 
tratat cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală. El propune să se 
înfăptuiască dezarmarea generală și 
totală în trei etape în decurs de 
patru ani. în timpul lucrărilor Co
mitetului celor 18 state, guvernul 
sovietic a adus completări și mo
dificări importante la proiectul său 
de tratat pentru a ușura găsirea u- 
nui limbaj comun cu puterile 
occidentale.

Dacă pînă în prezent problema 
dezarmării nu a putut fi urnită din 
loc, vina pentru aceasta o poartă 
puterile N.A.T.O. Propunerile pe 
care le-au adus la Geneva puterile 
occidentale cuprind orice, în afară 
de lucrul principal — de hotărîrea 
de a accepta ca mașina de război 
a statelor să fie dată la fier vechi.

Subliniind că dezarmarea gene
rală și totală ar face disponibile 
uriașe resurse materiale și mijloace 
bănești, A. A. Gromîko a declarat 
că guvernul sovietic supune spre 
examinare Adunării Generale un 
proiect de „Declarație cu privire la 
folosirea în scopuri pașnice a mij
loacelor și resurselor devenite dis
ponibile ca urmare a dezarmării”.

Subliniind necesitatea ca Organi
zația Națiunilor Unite să adopte 
măsuri care să contribuie la destin
derea încordării internaționale, ca, 
de exemplu, crearea unor zone 
denuclearizate, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S. a trecut la pro
blema normalizării comerțului inter-

național. El a arătat că scopurile 
Pieței comune sînt : accelerarea 
cursei înarmărilor, întărirea revan
șarzilor vest-germani, tendința de a 
lega economia țărilor slab dezvol
tate de economia puterilor impe
rialiste. Guvernul sovietic, a spus 
A. A. Gromîko, supune spre exami
nare Adunării Generale a O.N.U., ca 
un punct de sine stătător al ordinii 
de zi, propunerea de a se convoca în 
anul 1963 o conferință internațio
nală pentru problemele comerțului. 
Această conferință ' ar urma să 
dezbată problema creării unei or
ganizații comerciale internaționale, 
care să cuprindă toate regiunile și 
toate țările lumii, fără nici un fel 
de discriminări.

A. A. Gromîko a subliniat necesi
tatea îndeplinirii cît mai rapide a 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale, adoptată de Adunarea Ge
nerală la propunerea șefului guver
nului sovietic N. S. Hrușciov. Mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a citat tragedia Congoului 
ca exemplu de acțiune a colonialiș
tilor, care împiedică eliberarea po
poarelor. El a declarat că toate în
cercările de a obliga Uniunea So
vietică și alte state să suporte chel
tuielile pentru operațiunile puterilor 
coloniale în vederea subminării in
dependenței și dezmembrării Repu
blicii Congo sînt sortite eșecului.

A. A. Gromîko a subliniat în con
tinuare că una din problemele in
ternaționale cele mai acute este pro
blema încheierii tratatului de pace 
german și normalizarea pe această 
bază a situației în Berlinul occiden
tal. Lichidarea definitivă a capito
lului celui de-al doilea război mon
dial prin încheierea tratatului de 
pace german, a spus el, aceasta nu 
constituie pur și simplu respectarea 
unor obiceiuri și norme, ci, după 
cum arată experiența postbelică, te
melia asigurării unei păci trainice în 
Europa.

Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. a subliniat că ocuparea de 
către Statele Unite a insulei Taiwan, 
teritoriu din totdeauna chinez, pre
cum și transformarea Coreei de sud 
într-o bază militară americană cons
tituie o serioasă ametnințare pentru 
pace în Extremul Orient și în în
treaga lume. Guvernul sovietic a 
subliniat necesitatea evacuării tru
pelor străine din Coreea de sud și 
a propus Adunării Generale să 
examineze această problemă la se
siunea actuală.

A. A. Gromîko a atras atenția 
delegaților asupra îndemnurilor la 
dezlănțuirea unui război nuclear 
preventiv, pe care au început să le 
lanseze oamenii de stat din condu
cerea unor puteri ale N.A.T.O. 
Uniunea Sovietică, țările socialiste 
nu pot fi intimidate prin amenințări 
cu un război preventiv, a declarat 
A. A. Gromîko. Guvernul sovietic 
însă, urmînd politica sa neabătută 
și consecventă de pace, face tot ce 
depinde de el pentru a nu admite 
un nou război mondial. Guvernul 
U.R.S.S. consideră necesar să supună 
discuției celei de-a XVII-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., ca un 
punct special al ordinei de zi, pro- 
blejna importantă și urgentă „Cu 
privire la condamnarea propagandei 
în favoarea unui război nuclear pre
ventiv", precum și proiectul rezolu
ției corespunzătoare a Adunării Ge
nerale. Cerem c.a toate statele care 
dispun de arma nucleară, drept prim 
pas pe calea spre interzicerea totală 
a folosirii ei, să-și asume imediat 
obligația solemnă — de a nu folosi 
primele această armă.

A. A. Gromîko a subliniat necesi
tatea izgonirii imediate din O.N.U. 
a mumiei ciankaișiste, restabilirea 
drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze în O.N.U. El a 
vorbit de necesitatea de a modifica 
structura acestei organizații inter
naționale, care trebuie să oglin
dească situația existentă în lume; în

organele ei conducătoare trebuie să 
fie reprezentate cu drepturi egale 
cele trei principale grupări existente 
de state : țările socialiste, țările care 
fac parte din blocurile occidentale 
și țările neutre.

In încheiere șeful delegației sovie
tice a subliniat în aplauzele asis
tenței : Voința de pace a popoarelor 
trebuie să constituie pentru toate 
statele factorul călăuzitor în toate 
acțiunile lor. Uniunea Sovietică va 
promova la rîndul său, ca și pînă 
acum, în mod consecvent, politica de 
pace și prietenie între popoare, po
litica coexistenței pașnice a statelor, 
indiferent de orînduirea lor so
cială, deoarece tocmai această poli
tică corespunde celor mai vitale in
terese și aspirații ale tuturor po
poarelor.

★
Luînd cuvîntul în replică delega

tul S.U.A., Stevenson, a încercat să 
demonstreze că acuzația ce se aduce 
Statelor Unite că pregătesc o agre
siune împotriva Cubei ar fi „neîn
temeiată". Dar argumentele invo
cate de el nu au făcut decît să con
firme justețea acestei acuzații.

Apoi plenara Adunării Generale a 
aprobat rezoluția comună a Indone
ziei și Olandei, care conține acor
dul dintre aceste două țări cu pri
vire la transmiterea Irianului de 
vest către Indonezia.

Luînd cuvîntul la ședință, mi
nistrul afacerilor externe al Indo
neziei, Subandrio, a calificat acest 
acord drept o contribuție la consoli
darea înțelegerii reciproce interna
ționale, care ridică prestigiul O.N.U.

Rezoluția a fost adoptată cu 89 de 
voturi, 14 abțineri (Franța, o serie 
de state africane făcînd parte din 
gruparea de la Brazzaville precum 
și Haiti), 5 delegații au lipsit.

Apoi în problema acordurilor in- 
doneziano-olandeze a luat cuvîntul 
secretarul general provizoriu al 
O.N.U., U Thant.

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

La o secție de votare în orașul Algor.

Dejunul oferit 
de reprezentantul 

permanent al R. P« Romine 
la O. N« U

IMPORTANTE DOCUMENTE PREZENTATE DE DELEGAȚIA U. R. S. S.

„Declarația cu privire Sa folosirea in scopuri pașnice 
a mijloacelor și resurselor devenite disponibile 

ca urmare a dezarmării“
Din împuternicirea guvernului 

U.R.S.S., A. A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., a cerut 
președintelui celei de-a XVII-a sesiuni 
a Adunării Generale O.N.U. să includă 
pe ordinea de zi a celei de-a XVII-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., 
ca o problemă de sine stătătoare și 
urgentă, prezenfînd o mare importantă 
pentru toate statele și popoarele, ur
mătorul punct intitulat „Programul eco
nomic a) dezarmării“.

în nota explicativă se arată că lupta 
popoarelor iubitoare de pace pentru 
înfăptuirea dezarmării generale și 
totale, pentru încetarea cursei nebu
nești a înarmărilor și destinderea în
cordării internationale a și pus pe pri
mul plan al vieții internationale pro
gramul economic al dezarmării.

La notă se anexează proiectul 
„Declarației cu privire la folosirea în 
scopuri pașnice a mijloacelor și resur
selor devenite disponibile ca urmare a 
dezarmării".

Acum trei ani, se arată în proiectul 
de declarație, Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat, la inițiativa Uniunii 
Sovietice, hofărîrea cu privire la de
zarmarea generală și totală. Comitetul 
celor 18 state creat de O.N.U. a dis
cutat la Geneva proiectul tratatului cu 
privire la dezarmarea generală și to
tală. Deși majoritatea statelor membre 
ale comitetului s-au pronunțat pentru 
încheierea tratatului, totuși nu s-a reu
șit să se ajungă la o rezolvare pozi
tivă.

între timp, cursa înarmărilor conti
nuă.

Mai este timp să fie preîntîmpinafă 
primejdia care amenință lumea. Po
poarele lumii pot și trebuie să opună 
planurilor de intensificare a cursei 
înarmărilor, planurilor războiului și 
agresiunii, planul lor de dezarmare ge
nerală și totală, programul prieteniei 
și colaborării economice pașnice.

în legătură cu aceasta în proiectul 
de declarație se atrage afenfia statelor 
și popoarelor din întreaga lume și asu
pra aspectului economic al dezarmării.

Dezarmarea generală și totală, se 
spune în acest proiect, ar elibera sta
tele și popoarele de povara grea a 
cheltuielilor militare, ar permite folo
sirea în fiecare an în mod suplimen
tar pentru satisfacerea nevoilor urgente 
ale omenirii a aproximativ 120 miliar
de dolari, care în prezent sînt cheltu
ite în scopuri militare. înfr-un răstimp 
de 25 de ani, cîștigul total al statelor 
de pe urma dezarmării ar constitui 
3 000 miliarde dolari. Această sumă 
este egală cu aproximativ valoarea to
tală a bogăfiilor create pînă în pre
zent prin munca oamenilor pe întregul 
glob pămîntesc.

Dezarmarea și folosirea unor resurse 
uriașe în scopuri pașnice, se spune în 
proiectul de declarație, vor deschide 
cîmp liber dezvoltării colaborării paș
nice între state pe baza egalității în 
drepturi și avantajului reciproc. Lărgirea 
schimburilor economice internationale 
și a întrajutorării ar folosi tuturor ță
rilor, mari și mici, slab dezvoltate și 
celor cu o înaltă dezvoltare din punct 
de vedere economic, ar asigura crește

rea producției și ar da de lucru altor 
milioane de oameni.

în proiectul sovietic de declarație 
se spune :

Adunarea Generală, ținînd seama de 
cele expuse și călăuzindu-se de ideile 
înălțătoare ale păcii și coexistentei 
pașnice, adresează în mod solemn gu
vernelor tuturor statelor un apel stărui
tor să-și intensifice eforturile pentru 
realizarea cît mai curînd a dezarmării 
generale și totale, cheamă toate sta
tele la înfăptuirea telurilor prezentei 
declarații, însărcinează pe secretarul 
general provizoriu, ca, fără să aștepte 
încheierea tratatului cu privire la dezar
marea generală și totală, să se consulte 
încă de pe acum cu guvernele țărilor 
slab dezvoltate din punct de vedere 
economic din Asia, Africa și America 
Latină în ceea ce privește elaborarea 
unui program international de ajutorare 
a acestor țări în scopul lichidării îna
poierii lor economice prin folosirea u- 
nei părți din fondurile care devin dis
ponibile în urma dezarmării generale 
și totale și să prezinte acest program 
examinării celei de-aXVIII-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. Adunarea 
Generală are o încredere fermă în 
triumful principiilor rafiunii și dreptăfii, 
în instaurarea în întreaga lume a con
dițiilor în care războaiele vor fi ex
cluse pentru totdeauna din viața so
cietății, iar în locul cursei înarmărilor, 
care înghite resurse și fonduri colo
sale, create de multe generalii de oa
meni, se va instaura colaborarea largă 
și rodnică a popoarelor pentru o bună 
organizare a vieții pe pămînt“.

„Cu privire ia condamnarea propagandei in favoarea 
unui război nuclear preventiv“

NEW YORK 22 (Agerpres). — TASS 
transmite : Din însărcinarea guvernului 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., a adresat 
președintelui celei de-a 17-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., Zafrul- 
lah Khan, rugămintea de a include pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. ca pro
blemă importantă și urgentă punctul 
„Cu privire la condamnarea propagan
dei în favoarea unul război nuclear 
preventiv".

Proiectul de rezoluție în această 
problemă prezentat de către delegajia 
sovietică cheamă Adunarea Generală 
a O.N.U. să condamne ca „acte agre
sive în contradicție cu țelurile și prin
cipiile Cartei O.N.U., cu Interesele 
menținerii păcii și incompatibile cu 
cinstea și conștiința omenirii, orice în
demn la războiul nuclear preventiv, la 
darea primei lovituri nucleare“.

Rezoluția propune „tuturor statelor 
care posedă arma nucleară, ca un 
prim pas pe calea spre interzicerea 
loială a folosirii ei, să-și asume neîn- 
fîrziaf obligația solemnă de a nu folosi 
această armă primele“.

Să condamne „ca una dintre cele 
mai periculoase forme ale propagan
dei de război manifestările în care sînt 
formulate cereri de revanșă și de revi

zuire a frontierelor de sfat în Europa 
care s-au statornicit ca urmare a celui 
de-al doilea război mondial“.

Să condamne, de asemenea, „în
demnurile la folosirea forței împotriva 
popoarelor care au pășit pe calea eli
berării naționale și dezvoltării inde
pendente, ca fiind în contradicție cu 
declarația O.N.U. cu privire 'a acor
darea independentei țărilor și popoa
relor coloniale și ca primejduind 
pacea generală“, și să propună 
„tuturor statelor ca în termenul ce! 
mai scurt, și în nici un caz nu mai 
fîrziu de șase luni de la adoptarea 
prezentei declarații, să emită legi, dacă 
acestea n-au fost emise anterior, care 
să declare orice formă de propagandă 
de război drept crima cea mai gravă 
împotriva păcii și umanității și care să 
prevadă pedepsirea aspră a persoa
nelor vinovate de ducerea acestei 
propagande".

în nota explicativă anexată la pro
iectul de rezoluție se subliniază că 
„în condițiile intensificării cursei înar
mărilor nucleare, care ia un caracter 
tot mai primejdios pe măsură ce se 
creează tipuri noi și mai distructive de 
arme nucleare și rachete și pe măsură 
ce aceste arme se acumulează în ar
senalele statelor, în lume se creează 
o S'fuafie amenințătoare care poate

duce la izbucnirea unui război nuclear. 
Această primejdie se agravează dato
rită faptului că în țările N.A.T.O. se 
duce o vastă propagandă în favoarea 
unui război preventiv și se fac decla
rații la cel mai înalt nivel care cheamă 
la darea primei lovituri nucleare“.

„O îngrijorare serioasă, se spune în 
nota explicativă, sfîrneșfe amploarea 
tot mai mare a propagandei revanșar
de și în favoarea revizuirii frontierelor 
de sfat în Europa care s-au statornicit 
în urma celui de-al doilea război mon
dial, ceea ce intensifică considerabil 
încordarea în relațiile dintre state și 
comportă primejdia unei explozii mi
litare în stare să se transforme înfr-un 
conflict mondial.

O primejdie uriașă constituie propa
ganda în favoarea unui război nuclear 
preventiv și pentru popoarele care au 
pășit abia recent pe calea eliberării 
nationale și a dezvoltării independen
te, de sine stătătoare, întrucît fără o 
pace trainică îndelungată ele nu pot 
scăpa de moștenirea grea rămasă în 
urma robiei coloniale — o economie 
subminată, epuizată, o populație în
fometată, boli, analfabetism.

Guvernul sovietic este convins că 
adoptarea rezoluției propuse ar con
tribui la o destindere considerabilă a 
întregii situații internaționale.

im

ALGER 22 (Agerpres). — După 
cum anunță France Presse, potrivit 
ultimelor date publicate în seara zi
lei de 21 septembrie de comisia cen
trală electorală, la alegerile de depu- 
tați în Adunarea Națională Consti
tuantă a Algeriei din cei 6 504 033 
de alegători înregistrați, la alegeri

o o-------Igor Stravinski la Moscova
MOSCOVA (prin telefon de la cores

pondentul nostru).
Vineri, pe aerodromul Șeremetievo din 

Moscova, la avionul de Paris, numeroși 
ziariști, compozitori, oameni de artă so
vietici au venit în înfimpinarea cunoscu
tului compozitor Igor Stravinski.

Cu aproape jumălate de veac în urmă, 
Igor Stravinski a părăsit Rusia (arista pen
tru a deveni cetățean al Franfei și apoi 
al Statelor Unite. De atunci, creafia sa 
muzicală, sfrîns legată de tradițiile șco
lii muzicale ruse, l-a făcut cunoscut în 
lumea întreagă.

Sosirea 
coincis cu 
la nașterea 
secretar al 
U.R.S.S., și . .
sovietici l-au felicitat cu căldură.

„Mulțumesc tuturor pentru urări — s-a 
adresat Igor Stravinski celor prezenți. Cu 
o |umătate de veac în urmă am părăsit 
Rusia faristä. Azi mă întorc în 
vietică și o salut din inimă*.

In curînd, în marea sală a 
torului din Moscova, precum 
orașe ale Uniunii Sovietice vor avea loc 
concerte cu unele lucrări ale compozito
rului, printre care „Orfeu“, „Pefrușka", 
„Cîntecul luntrașilor de pe Volga*, pre
lucrat pentru orchestră.

Igor Stravinski este insolit de dirijorul 
american Robert Kraft.

au participat 5 303 661 de per
soane. Pentru lista candidaților 
Frontului de Eliberare Națională din 
Algeria au fost depuse 5 265 377 de 
voturi, contra — 18 637.

Date oficiale complete vor fi pu
blicate peste cîteva zile.

*

ALGER 22 (Agerpres). — TASS: 
în dimineața de 22 septembrie, uni
tățile Armatei populare naționale 
din regiunea capitalei Algeriei au 
început, din ordinul Biroului Poli
tic al Frontului de Eliberare Na
țională, operațiuni de lichidare a 
bandelor criminale din regiunea ca
pitalei, pentru a crea „un cordon 
de securitate” de 50 km în jurul 
Algerului. Soldații care participă la 
aceste operațiuni au primit ordin 
să aresteze în raza „cordonului de 
securitate’' pe toți bărbații înarmați 
în uniforme militare. Li s-a ordo
nat, de asemenea, să curețe aceas
tă regiune de infractorii aflați în 
libertate.

NEW YORK 22 (Agerpres). —. Re
prezentantul permanent al R. P. 
Romîne la O.N.U., prof. Mihail Ha- 
șeganu, președintele Consiliului de 
Securitate pe luna septembrie, n- 
oferit la 21 septembrie un dejun' 
cinstea membrilor Consiliului 
Securitate. Au participat U Thant, 
secretar general provizoriu ■ al 
O.N.U., E. Kiselev și C. Narasimhan, 
subsecretari ai O.N.U.

La dejun au luat parte, de 
asemenea, ambasadorii : Daniel 
Schweitzer, reprezentantul statului 
Chile, Roger Seydoux, reprezentan
tul Franței, A. Quaison-Sackey, re
prezentantul Ghanei, F. Boland, re
prezentantul Irlandei, P. D. Moro
zov, reprezentantul a.i. al U.R.S.S., 
Muhammed Hassan Ez-Zayat, ad
junct al reprezentantului R.’A.U., 
Patrick Dean, reprezentantul An
gliei, F. Plimpton, adjunct al repre
zentantului S.U.A., și Carlos Sosa- 
Rodriguez, reprezentantul Venezue
la, precum și membri ai secreta
riatului Consiliului de Securitate

Din partea romînă au luat p^ 
Mircea Malița, adjunct al ministry, 
lui afacerilor externe, și prof. Mir
cea Nicolaescu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Cairo, membru 
gației romîne la cea de-a 
siune a Adunării Generale

al dele-
17-a se
tt O.N.U,

Ședința Consiliului 
Central al Sindicatelor 

din R. P. Ungara
BUDAPESTA 22 (Agerpres). La 

21 septembrie, la Budapesta a avut 
loc ședința Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P .Ungară, con
sacrată discutării tezelor C. C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar în vederea apropiatului congres 
al partidului, precum și sarcinilor 
sindicatelor. După cum anunță a- 
genția M.T.I., la ședință a luat cu
vîntul Jănos Kădăr, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U.

compozitorului la Moscova a 
aniversarea a 80 de ani de 
sa. T. N. Hrennikov, primul 
Uniunii compozitorilor din 

elfi compozitori și muzicieni

Rusia Jo

o»o

După conferința Commonwealthului
T

A'

In Anglia se intensifică cererile 
pentru alegeri generale

.ii li.

de 
la

Conserva
și în alte

reședința delegației eo- 
dr. Subandrio, ministrul 

externe al Indoneziei, și 
el o convorbire care s-a 
într-o atmosferă caldă,

Scurte știri
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Scrisoare din Londra

și

Șontîc 1.

NEW YORK. La 22 septembrie, 
A. A. Gromîko, șeful delegației so
vietice la cea de-a 17-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., a 
primit la 
vietice pe 
afacerilor 
a avut cu 
desfășurat
prietenească.

în aceeași zi, Gromîko. s-a întîl- 
nit cu șeful delegației indiene, mi
nistrul apărării al Indiei, Krishna 
Menon. în cadrul convorbirii prie
tenești care a avut loc au fost dis
cutate pobleme de interes comun 
pentru ambele părți.

ROMA. La 21 septembrie Camera 
Deputaților din Italia a aprobat cu 
majoritate de 404 voturi pentru și 
74 voturi contra proiectul de lege 
cu privire la crearea Administrației 
de stat pentru energia electrică.

WASHINGTON. După cum anunță 
agenjia U.P.I., Administrația națională 
pentru problemele aeronauticii și cer
cetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) a 
făcut cunoscut că zborul cosmonautu
lui Walter Shirra, care trebuie să efec
tueze șase rotații în jurul Pămînfu- 
lui, a fost amînaf cu cel puțin cinci 
zile din cauza unei defecțiuni în ra
cheta „Atlas“.

MOSCOVA. La 22 septembrie a 
încetat din viață scriitorul sovietic 
Emmanuil Kazakievici, în vîrstă de 
49 de ani, autorul nuvelelor „Stea
ua“, „Caietul albastru“ și al roma
nelor „Primăvara pe Oder“, „Coliba 
din stepă“.

ACCRA. A.F.P. anunță că pre
ședintele Ghanei, Nkrumah, a decla
rat stare excepțională în țară, ca 
urmare a recentelor atentate cu 
bombe de la Accra. După cum 
transmit corespondenții de presă, în 
urma ultimelor explozii care au 
avut loc la 21 septembrie au fost 
ucise trei persoane și rănite pes
te 100.

Duelul radiodifuzat și televizat 
dintre Macmillan și Gaitskell a 
constituit un episod semnificativ 
după încheierea recentei confe
rințe a Commonwealthului, con
sacrată problemelor create 
cererea Angliei de aderare 
Piața comună.

Vorbind la 20 septembrie 
făcînd bilanțul acestei conferin
țe, Macmillan a recunoscut că 
unii dintre primii miniștri pre- 
zenți „și-au exprimat foarte sin
cer temerile și îngrijorările" în 
legătură cu perspectiva intrării 
Angliei în acest bloc economic și 
politic vest-european. Deși n-a 
lăsat nici o în
doială asupra ho- 
tărîrii guvernu
lui său de a ri
dera aproape cu 
orice preț la
Piața comună, Macmillan a în
cercat să liniștească totuși aceste 
temeri, precum și cele pe care 
le nutrește o mare parte din o- 
pinia publică britanică.

Răspunzînd primului ministru, 
șeful opoziției laburiste a decla
rat a doua zi că dacă guvernul 
nu va putea să obțină din partea 
„celor șase“ condiții satisfăcătoa
re pentru Commonwealth și pen
tru agricultura britanică, atunci 
vor fi necesare alegeri generale 
în legătură cu problema aderării 
Angliei la Piața comună.

După cum se vede, nici Mac
millan, nici Gaitskell nu resping, 
în principiu, această eventuali
tate. Cel de-al doilea se declară 
însă, din considerente electorale, 
după cum subliniază mulți co
mentatori, mai exigent în ce 
privește condițiile înfăptuirii ei.

Independent însă de atitudinea 
liderilor celor două partide en
gleze „de guvernământ", opoziția 
împotriva Pieței comune, atît în 
rîndurile Commonwealthului, cît 
și în rîndurile opiniei publice 
britanice, continuă să crească. La 
conferința Commonwealthului, 
Macmillan a reușit să obțină ca 
primii miniștri participanți să 
aprobe proiectul de comunicat,

Desen de 
EUGEN 
TARU

redactat în special de miniștrii 
lui în termeni vagi și generali, 
în schimb, primii miniștri ai ță
rilor Commonwealthului au in
sistat să se introducă în comu
nicatul final clauze care exprimă 
atît opoziția ce au manifestat-o 
în timpul conferinței, cît și ce
rerea lor cu privire la ținerea 
unor noi consultații între mem
brii Commonwealthului înainte 
de intrarea definitivă a Angliei 
în Piața comună.

De fapt, la conferință s-a ma
nifestat limpede profunda nemul
țumire a Canadei, Australiei și 
Noii Zeelande față de regimul pe 

care „cei șase” in
tenționează să-l 
asigure produse
lor lor agrare, 
refuzul catego
ric al țărilor a- 

fricane de a se asocia unei forma
ții al cărei neocolonialism l-au de
nunțat cu vigoare, rezervele se
rioase ale Indiei și Pakistanului 
din aceleași motive, precum și o 
întreagă gamă de atitudini por
nind de la împotrivirea tînărului 
stat Jamaica față de perspectiva 
„dizolvării" Commonwealthului" 
și pînă la poziția Ciprului, care 
„nu respinge" posibilitatea unei 
asocieri cu Piața comună.

In Anglia însăși, în zilele con- 
ferinței Commonwealthului, 
avut loc un mare miting în piața / 
Trafalgar din Londra, la care au ? 
participat mii de oponenți față > 
de cererea de aderare la Piața < 
comună. In rîndurile partidelor l 
laburist, liberal și chiar conser- > 
vator crește numărul celor care > 
se opun aderării. Este semnifi- s 
calină, din acest punct de vede- < 
re, atitudinea ziarultii conserva- < 
tor „Daily Express", care — fapt ? 
fără precedent — a mers pînă la > 
a cere zilele trecute membrilor s 
partidului care se opun Pieței < 
comune să voteze, la nevoie, l 
pentru laburiști (socotiți ca apă- ? 
rători mai fermi ai intereselor £ 
Commonwealthului).

JOHN GRITTEN

I Pl^TA COMUNĂ
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