
TOATE ȚĂRILE, UNITI-VÄ ‘

Organ al Comitetului Central al P.M.R

20 BANI

w

Anul XXXII Nr. 5663 (Miercuri 26 septembrie 19621| 4 PAGINI

PROLETARI

LUCRĂRILE AGRICOLE BE TOAMNA
Corespondenții voluntari 

ne informează

J.

A început semănatul 
griului

< In gospodăriile colective din 
raionul Adjud au început însă-

> mînțările de toamnă. Arăturile
> și celelalte lucrări pregătitoare 

fiind făcute la vreme în multe
i G.A.C.-uri, pînă acum s-a semă- 
; nat suprafața de 1100 ha. La gos- 
; podăria colectivă din Boghești,
> de pildă, s-au însămînțat pînă în
> prezent cu grîu 70 ha. Pentru
> însămînțarea griului mai sînt 
! pregătite încă 320 ha. Și colecti- 
; viștii din comuna Homocea au 
; însămînțat 50 ha cu grîu și 15 
I ha cu secară pentru masă verde. 
I Sînt rămase în urmă gospodă- 
j riile din comunele Găiceana și 
: Huruești. Și aceasta deoarece 
I S.M.T. Adjud nu le-a pus din 
; vreme la dispoziție mașinile 
; necesare pregătirii terenului pen-
• tru semănat.

GH. PANAITE 
instructor de partid

Cu ajutorul 
mecanizatorilor

au pregătit din

Membrii gospodăriei colective 
din satul Iablanița, raionul Vînju 
Mare, au de însămânțat în 
toamna aceasta 780 ha cu grîu, 
orz și secară, 
natul la timp le aduce sporuri 
de recoltă, ei 
timp terenul și sămînța. După ce 
inginerul gospodăriei a constatat 
că a venit vremea semănatului, 
s-a și trecut Ia treabă. Numai 
în cîteva zile colectiviștii, a- 
jutați de mecanizatorii de la 
S.M.T. Vînju Mare, au semănat 
205 ha cu grîu.

VASILE BOBÎLCA 
colectivist

Știind că semă-

;

<
7 
I
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nivel agrotehnic corespun- 
întreaga cantitate de să- 
ce urmează a fi semănată 
selecționată și tratată.

în întrecere

• - ■

(Foto: Ionel David-Cluj)

Turnee peste hotare

Ziarele 
„Daily 

au 
acestei

S. M. T. Balta Albă, raionul 
Făurei, deservește un număr de 
10 gospodării colective.

Mecanizatorii desfășoară în a- 
ceste zile o susținută întrecere 
pentru executarea la timp a în- 
sămînțăriior de toamnă. Arătu
rile au fost făcute la vreme și 
la un 
zător. 
mînță 
a fost

Suprafața totală de însămînțat 
este de aproape 6 000 ha.

Numai în două zile de cînd a 
început campania semănăturilor 
de toamnă, cele 10 gospodării co
lective au și semănat peste 
300 ha.

Fruntași sînt colectiviștii din 
Ibrianu. Grădiștea de sus, și 
Corbeni.

IANCU ȚIȚEICA 
instructor de partid

Orchestra simfonică a Filarmonicii 
bucureștene, avînd la pupitru pe di
rijorii George Georgescu, artist al 
poporului, și Mircea Basarab, artist 
emerit, iar ca solist pe violoncelistul 
Radu Aldulescu, artist emerit, va în
treprinde un turneu de 10 zile în 
R. P. Ungară. In perioada 6—75 oc
tombrie, vor li prezentate șapte con
certe în orașele Debrecen. Miscolc, 
Budapesta, Gyor și Bekecsaba.

Din R. P. Ungară, maestrul George 
Georgescu va pleca la Viena unde 
va dirija concertul de deschidere a 
stagiunii Filarmonicii din caoitala 
Austriei.

Timp de trei s'ăptămini, începînd 
din 7 octombrie, membrii Orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii Romine 
vor fi oaspeții publicului sovietic. 
Sub bagheta 
nescu, artist 
orchestra va 
Leningrad și
certe la Kiev și 
concertelor vor fi Ion Voicu, artist 
emerit, și Valentin Gheorghiu, artist 
emerit. (Agerpres)

dirijorilor Emanoil Ele- 
emerit, și Iosif Conta, 
da cite trei concerte la 
Riga și cite două con- 

Moscova. Soliștii

Candidați! la concursul de admi
tere în anul I al Institutului de ștllnte 
economice „V. I, Lenin” din Bucu
rești parcurg listele rezultatelor la 
examene. încă 1 160 de tineri, de 
acum student! ai acestui institut, vor 
deveni cadre de nădejde ale econo
miei noastre socialiste. Sălile de stu
diu, bibliotecile, căminele sînt gafa 
să-i primească.

Cum însilozăm 
toate resursele de furaje

Experienja gospodăriei noastre 
ne-a dovedit că, hrănind animalele 
de produejie, și mai ales vacile de 
lapte, cu nutrejuri însilozafe, obfi
nem o creștere simjitoare a produejiei. 
Anul acesta noi am organizat o ac
țiune susfinufă de însilozare a coceni
lor, vrejurilor de dovleci, tulpinilor de 
ardei și roșii, frunze de varză, frunze și 
colete de sfeclă, a stufului verde, rogo
zului, papurei și a altor ierburi de bal
tă. încă de la 20 august am început 
să lucrăm mfens la recoltatul stufului, 
al papurei și al altor ierburi de baltă 
pe care le-am însilozat în amestec cu 
porumb. La însilozarea acestor furaje 
n-am folosit o tehnică aparte. Am pro
cedat la tel ca și la porumb. Deoarece 
ierburile aveau un procent mai scăzut 
de apă, le-am stropit cu o solufie de 
lacfo-bacterin. Consiliul de conducere 
a hotărît ca . anul acesta să însilozăm 
întreaga cantitate de frunze și colefe 
de sfeclă. Pînă în prezent am pus la 
siloz peste 200 tone de colete și frun
ze de sfeclă în amestec cu coceni de 
porumb.

Gospodăria noastră are o experienfă 
bună în ce privește însilozarea coce
nilor. Lucrurile s-au petrecut în 
felul următor. Anul trecut noi n-am 
reușit să umplem cu porumb una din 
cele mai mari gropi de siloz pe care 
le avem. Am folosit toafe resturile ce 
existau pe atunci în grădina de legu
me, dar groapa nu s-a umplut. Pînă 
la urmă ne-am hotărît să o umplem cu 
coceni de porumb tocați și udaji bine 
cu apă. Cînd am deschis silozul am 
constatat că fermentarea lactică se fă
cuse normal, iar animalele au consumat 
cocenii complet și cu multă poftă. în
silozarea cocenilor prezintă multe a- 
vantaje. în anii frecuji, cînd îi foloseam 
întregi și uscaji, erau consumaji abia 
50 la sută din ei, restul rămînînd în 
ieslea animalelor. De asemenea, din 
cauza ploilor și zăpezilor, cocenii se 
înegresc, mucegăiesc și pierd o parte 
din frunze, ceea ce face să scadă 
mult și valoarea lor hrănitoare, lată de

îmbunătățirea 
alimentării 

cu apă 
a orașului

Pentru îmbunătă
țirea alimentării cu 
apă a orașului Med
gidia se 
o stație 
foare și 
de mare 
Lucrările

construiesc 
de hidro- 

un rezervor 
capacitate, 

sînt avan-

(Aqernres)

punem pă- 
care-l bătă-

ce anul acesta însilozăm foji cocenii 
de pe suprafața de 225 hectare. Noi 
ne-am organizat bine munca îneît con
comitent cu recoltatul șțiulejilor Strin
gern și cocenii pe care îi transportăm 
imediat la gropile de siloz. Se știe că 
umiditatea cocenilor nu depășește 
30—40 la sută, fafă de 65 la sută cît 
este necesar. Pentru asigurarea umidi- 
tăji' optime folosim mai multe metode, 
cum ar fi : amestecul cocenilor cu 
frunze și colefe de sfeclă, tăifei de 
sfeclă, cu stuf verde sau îi stropim cu 
saramură.

Calitatea nufrejului însilozat depinde 
înfr-o măsură hotărîtoare de felul cum 
se face presarea. Această importantă 
lucrare noi o facem cu ajutorul unui 
tractor pe șenile, după fiecare strat de 
20—25 cm și pînă la umplerea gropii 
cu vîrf, la 1,5 metri înălțime de la 
suprafața ' pămînfului. Așezăm apoi un 
strat de paie, peste care 
mint gros de 50 cm. pe 
lorim.

însilozarea în amestec 
făcut-o la fel cu aceea 
simpli, cu singura deosebire că în loc 
de saramură folosim doar apă și lacto- 
bacferin.

De asemenea, confinuăm să însilo
zăm toate resturile de la grădina de 
legume, stuf și ierburi din baltă.

Folosind, alături de porumb, toafe 
rezervele existente, noi am reușit să 
însilozăm în total peste 2 200 tone fu
raje. în curînd vom începe punerea 
la siloz a porumbului semănat în cul
tură dublă irigată pe 130 hectare, în 
amestec cu coceni de porumb.

Sintern convinși că însilozînd canti
tăți cît mai mari de nufref vom asigura 
o hrănire corespunzătoare a animalelor 
pentru ca să obfinem produejii cît mai 
bune.

NICOLAE DOBRIN, 
președintele G.A.C. din Modelu, 

raionul Călărași, 
VERONICA POPA 
inginer zootehnic

Tirg-expoziție pentru vînzarea 
animalelor de rasă

SIGHET (coresp. „Scînfeii”). — Ieri a avut 
Sighet deschiderea unui tîrg-expoziție pentru 
rea taurinelor de prăsilă din rasa brună de 
mureș. Cu acest prilej, delegații gospodăriilor colec
tive din mai multe regiuni ale țării au cumpărat 
peste 400 vaci, vițele și tăurași de prăsilă.

Stațiunii experimentale zootehnice din Sighet, 
gospodăriilor colective Remeți, Săpînța și altele, care 
au livrat cele mai multe taurine de rasă, precum 
și multor îngrijitori de animale le-au fost decernate 
diplome și premii din partea Consiliului Süpérior 
al Agriculturii.

loc la 
vînza- 
Mara-

Cămine culturale noi
DEVA (coresp. „Scînteii“). — La 

Fărcădin, raionul Flațeg, și Dobra, 
raionul Ilia, s-au construit și dat în 
folosință cămine culturale noi care 
cuprind săli de spectacole, biblio- 

săli de lectură, de repetiții etc.

PLENARA LĂRGITĂ 
A CONSILIULUI U.A.S.R.
ziua de 24 septembrie a avut 
plenara lărgită a Consiliului 

U.A.S.R., care a dezbătut munca 
politică și cultural-educativă desfă
șurată în anul universitar 1961—1962 
și a stabilit măsurile ce trebuie lua
te de către asociațiile studenților 
pentru buna pregătire politică, 
ideologică și profesională a studen
ților în noul an universitar.

Plenara a hotărît convocarea ce
lei de-a IV-a Conferințe pe țară a 
U.A.S.R. pentru luna februarie 1963.

îndeplinit
Pe froș en i

Consta n j a

Baia Mare

lemn de lucru, 
zîndu-se totodată 
proape 500 000 lei

••• : SSM :

Un fruntaș cu „vechime

t

1

GH. P.

(coresp. „Scînteii"). — 
Minerii celui mai mare 
bazin carbonifer al țării 
— Valea Jiului — au 
îndeplinit planul de pro
ducție pe primele 3 tri
mestre. Datorită introdu
cerii pe scară largă a 

f .tehnicii noi și a metode- 
( lor avansate de muncă 
[în abataje, minerii din 
f'acest bazin au sporit 
[ simțitor productivitatea 
[ muncii, față de aceeași 
( perioadă a anului tre- 
I cut. în felul acesta s-au

extras peste plan, în 
[ mai puțin de 9 luni, pes- 
( to 94 000 tone de căi- 
j bune cocsificabil și e- 
[ nergetic. La prețul de 
( cost s-au realizat eco- 
[ nomii în valoare de a- 
[ proape 11 000 000 lei.

(coresp. „Scînteii“). — 
Muncitorii din între
prinderile forestiere și 
unitățile de industriali
zare a lemnului din ca
drul Direcției regionale 

economiei forestiere

In industria uleiu-' 
lui a început prelu
crarea semințelor de 

din 
an. 
al 

mai

floarea-soarelui 
recolta acestui 
Conținutul în ulei 
semințelor este 
bogat, comparativ cu 
anii precedenți, da
torită faptului că uni
tățile agricole socia
liste cultivă soiuri de 
floarea-soarGlui de o 
calitate superioară și 
cu productivitate ri
dicată.

Pentru prelucrarea 
în bune condiții a se
mințelor de oleagi
noase din noua recol
tă, odată cu construc
ția unor noi unități, a 
fost mărită și capaci
tatea de producție a 
întreprinderilor exis1* 
tente. La Fabrica „13 
Decembrie“ din Capi
tală, de exemplu, prin 
lucrări de mică me
canizare, capacitatea 
de producție a cres
cut cu 10 la sută. Pe 
aceeași cale se mă- 
------ -- . .FEFE

însemnate economii 
în producție

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 
Prin depășirea ritmică a sarcinilor 
de plan și gospodărind cu grijă ma
teria primă, unitățile industriale din 
regiunea Crișana au realizat, de la 
începutul anului și pînă acum, eco
nomii suplimentare în valoare de 
20 218 000 lei. Astfel, angajamentul 
anual privind economiile, luat de co
lectivele acestor întreprinderi, a fost 
realizat și depășit cu 5 772 000 lei.

PRIMUL MINISTRU 
AL NIGERIEI, Abuba
kar Tafawa Balewa, a 
declarat în fața celor 
două Camere reunite 
ale Parlamentului ni
gerian că guvernul 
său nu se va asocia 
planurilor britanice de 
aderare la Piața co
mună vest-europeană.

FILMUL ROMÏNESC 
„S-A FURAT O BOM
BĂ" a repurtat un fru
mos succes la Festi
valul internațional al 
filmului de la Edin
burgh, fiind distins cu 
„Diploma de merit" a

Festivalului. 
„Observer", 
Worker“ și altele 
adus elogii 
realizări a cinemato
grafiei românești și lui 
Ion Popescu-Gopo, 
principalul ei creator.

DEȚINUȚII POLITICI 
GRECI — luptători 
din mișcarea de rezis
tență națională — au 
adresat Adunării Ge
nerale a O.N.U. un 
memorandum în care 
protestează împotriva 
comportării nedrepte 
față de ei și de fami
liile lor. Ei cer

mSgKNS

Noul avion de pasageri „IL-62" — o străluciiă realizare a tehnicii sovietice. EI poate lua la 
bord 182 persoane și atinge o viteză de 900 km pe oră. Chiar după un zbor egal cu distanta Mos
cova—New York, în rezervoarele avionului mal râmîne o rezervă de combustibil încă pentru o oră 
de zbor.

Maramureș și-au înde- j 
plinit planul producției 
globale și al producției 
marfă pe primele 9 luni 
ale anului, înainte de 
termen. în această peri
oadă s-au obținut în 
plus, din aceeași masă 
lemnoasă dată în ex
ploatare, peste 7 000 mc 

reali-
a- 

eco- 
nomii la prețul de cost.

(coresp. „Scînfeii“). 
Colectivul trustului 
nier regional Dobrogea 
a raportat îndeplinirea 
cu 10 zile înainte de ter
men a planului produc
ției globale și produejiei 
marfă pe primele trei tri
mestre ale anului în pro
porție de 111,14, și res
pectiv 109,10 la sută. în 
această perioadă, minerii 
dobrogeni au dat peste 
plan importante cantități 
de produse, printre care 
peste 1 700 tone pirită 
concasată, 1 300 tone ba- 
rifă, 7 600 tone cretă 
măcinată, 4 700 tone argi
lă caolinoasă și 5 400 tone 
argilă măcinată.

rește în prezent șl ca
pacitatea întreprinde
rii „Ardealul" din Ca
rei, unde se amena
jează o secție de de- 
cojit semințe.

La Fabrica „Interim 
dustrial" din Oradea 
și în alte două între
prinderi au fost puse 
în funcțiune noi sta
ții automate de îmbu- 
teliere a uleiului în 
sticle de un litru și de 
o jumătate de litru. I 

(Agerpres)

Aproape 14 000 
de vizitatori

Din luna iunie și pînă în prezent, 
Muzeul regional din Suceava a fost 
vizitat de aproape 14 000 de oaspeți. 
Printre cei care au admirat expo
natele muzeului, cît și monumentele 
istorice din oraș, sînt grupuri de 
elevi și studenți, precum și nume
roși excursioniști din țară și de 
peste hotare.

Paralel cu îndrumarea oaspeților, 
cercetătorii muzeului și-au continuat 
activitatea științifică. Astfel, în co
laborare cu colectivele muzeelor ra
ionale au fost studiate rezultatele 
săpăturilor arheologice de la Dol- 
hești, raionul Fălticeni, din raio
nul Săveni și de la Botoșa- 
na, raionul Gura Humorului, care 
au dat la iveală așezări 
populației din primele secole 
erei noastre. In sălile muzeului au 
fost organizate, de asemenea, o ex
poziție regională de artă plastică și 
alte două expoziții interregionale de 
pictură, sculptură și grafică. In pre
zent este deschisă expoziția „80 de 
ani de la nașterea lui Gh. Dimi
trov", organizată cu concursul Insti
tutului romîn pentru relații cultu
rale cu străinătatea.

La G.A.S. Gherla, secția Iclod. 
Schimbul doi la însilozarea fura
jelor.

poarelor întregii lumi 
să le acorde ajutor 
pentru a se pune ca
păt persecutării ile
gale a deținuților po
litici greci. Memo
randumul a fost sem
nat' de 85 deținuți po
litici, inclusiv de Ma- 
nolis Glezos.

PESTE 8 000 DE ME
CANICI ȘI FOCHIȘTI 
de la căile ferate din 
trei state australiene 
au declarat în noap
tea de 25 septembrie, 
o grevă de 24 de ore, 
cerînd majorarea sa
lariilor.

Portretul tînărului Gheorghe 
Matei, împreună cu cele ale sti
clarilor din echipa pe care o con
duce, are de acum „vechime” la 
panoul de onoare al fabricii de 
sticlă „București" din Capitală. 
De aproape un an și ceva echipa 
sa e fruntașă în producție, ' cu 
cele mai bune realizări în ce 
privește cantitatea și calitatea 
produselor.

Meseria de sticlar cere multă 
îndemînare și simț artistic. Nu-i 
lesne ca sticla incandescentă, lu
crată cu migală, să capete cele 
mai variate forme. L-am vizitat 
la locul de muncă pe Gheorghe 
Matei. La dogoarea cuptorului, 
șeful de echipă urmărește cu a- 
tenție procesul de fabricație. Sti
cla de culoare verde — din care 
sînt confecționate produsele la 
care lucrează în prezent — 
este deosebit de pretențioasă...

...O priză de sticlă este luată

Primirea delegației parlamentare ungare 
la narea Adunare Națională

Marți după-amiază, președintele 
Marii Adunări Naționale a R. P. Ro
mine, Ștefan Voitec, a primit la 
Palatul Marii Adunări Naționale 
delegația dé deputați ai Adunării de 
Stat a R- P. Ungare, în frunte cu 
Vass Istvânné, vicepreședinte al 
Adunării de Stat a R. P. Ungare.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă caldă, .tovărășeas- 

»«===

Seara, la lumina fluorescentă 
inundat străzile și parcurile

care 
oia-

orășelul 
Cite nu 
de azi : 
început

a
șului, oamenii se plimbă, se în
dreaptă spre teatru sau cinemato
graf, își însoțesc copiii în 
anume amenajat pentru ei. 
se pot spune despre Brăila 
alături de alte lucrări a 
construcția unui bloc-turn cu 9 etaje; 
se lucrează de zor la amenajarea 
falezei de pe malul Dunării ; stră
zile, parcurile, clădirile devin tot 
mai atrăgătoare. Dintre toate, cel 
mai mult impresionează felul cum 
sînt
sele. Cine sînt aceia care și-au pus 

suflet o asemenea problemă î

parcurile, clădirile devin tot

întreținute și gospodărite ca

la

CETĂȚENI INIMOȘI, 
GOSPODARI HARNICI

La sediul organizației de bază 
din cartierul Tolbuhin este ședință. 
Pe ordinea de zi un singur punct : 
felul cum muncesc comuniștii în rîn- 
dul cetățenilor pentru păstrarea 
fondului de locuințe și înfrumuseța
rea cartierului. S-a vorbit mai întîi 
despre realizările obținute. Oame
nii și-au împărtășit experiența.

Datorită muncii de educare cetă
țenească desfășurate de comuniști, 
pe străzile Plevnei, Rahovei și în 
alte locuri locatarii efectuează cu 
mijloacele lor micile reparații ne
cesare locuințelor, obligațiile față 
de stat sînt achitate la timp, casele 
sînt întreținute cu grijă.

Alături de strada Ștefan cel Mare 
se mai afla, nu de mult, o groapă 
întinsă. Cînd sfatul popular a în
ceput acțiunea de modernizare a 
străzii, comuniștii din organizația 
de bază a cărei secretară este to
varășa Anastasia Dumitriu au an

din cuptor, apoi trecută suflăto
rului care-i dă forma finală, 
după care e transportată la cup
torul de recoacere. Multe mii de 
sticle, pahare, butelii farmaceuti
ce de bună calitate au ieșit din 
mina acestui sticlar destoinic.

Bilanțul unei luni de muncă 
ne arată că membrul de partid 
Gheorghe Matei, împreună cu 
echipa sa, realizează zilnic in 
medie 2 150 bucăți sticle față de 
1 800 cit prevede planul, obținînd 
totodată, îmbunătățirea neîn
treruptă a calității. De aseme
nea, echipa realizează lunar o 
economie de 400 lei. La baza 
acestor succese stă înalta ca
lificare dobîndită de șeful echi
pei în anii de cînd lucrează in 
fabrică. Gheorghe Matei se ocupă 
atent și de ridicarea continuă a 
calificării oamenilor din echi
pa sa.

participat acad. St. S. Nico-< 
Anton Moisescu, vicepre- 

Naționale,

că, au
Iau și
ședinții Marii Adunări
deputați, membri ai comisiilor per
manente ale M.A.N., Aurel Mălnă- 
șan, adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Au fost de fată Jenö Kuti, amba
sadorul R. P. Ungare în R. P. Ro- 
mînă, și membri ai ambasadei.

trenat pe toți cetățenii cartierului Ia 
muncă pentru amenajarea acestui 
teren. Azi pe locul amintit sînt 
spații verzi și rondouri cu flori mul
ticolore.

CÎND ÎNDRUMAREA 
ESTE CONCRETĂ

Fondul de locuințe este o impor
tantă avuție. De aceea, grija pen
tru întreținerea, păstrarea în condi
ții bune a locuințelor este o pro
blemă de care se ocupă tot mai 
mult grupele de partid pe blocuri 
și străzi. De felul cum muncesc ele 
depinde în mare măsură dezvolta
rea în rîndul cetățenilor a spiritului 
de răspundere pentru îndeplinirea 
obligațiilor față de stat, ridicarea 
conștiinței lor cetățenești. La Co
mitetul orășenesc de partid din 
Brăila a intrat în obișnuință instrui
rea lunară a organizatorilor grupe
lor de. partid pe această temă și 
răspîndirea experienței bune obți
nute. Totodată, comitetul orășenesc 
de partid a format o comisie, alcă
tuită din activiști nesalariați, care 
ajută concret grupele de partid, la 
fața locuirii, să rezolve problemele 
ce se ivesc. Rezultatele acestei preo
cupări sistematice se văd nu numai 
in ce privește îndeplinirea obligații
lor către , stat, .dar și în aspectul fa
țadelor, al balcoanelor, în curățenia 
străzilor brăilene.

Activitatea grupelor de partid, a 
comuniștilor, strădania lor de a re
zolva cu forțele cetățenilor-treburile 
ce se ivesc pe stradă sau în cartier 
devin tot mai cunoscute și apreciate, 
legătura lor cu oamenii muncii se 
întărește căntinuu. Aceștia se adre
sează cu tot mai 
grupelor de parlid, 
pentru soluționarea lor.

Exemple pozitive în legătură cu' 
felul cum muncesc grupele ds partid 
sînt multe în orașul Brăila. Desigur, 
rezultatele activității lor se datoresc 
și comitetului orășenesc de partid 
care, în afară de instructajele lunare, 
organizează pe’cărtiere cau grupuri 
de străzi consfătuiri, în cadrul că
rora au loc rodnice schimburi de 
experiență între grupele de partid.

multe probleme 
fac propuneri

DE CE NUMAI PE JUMĂTATE ?

ludecînd mai temeinic faptele, se 
poate 3pune totuși că în preocu
parea 3a pentru întreținerea fondu
lui de locuințe, Comitetul orășenesc 
de partid Brăila s-a oprii la jumă
tate. Că sînt ajutate organizațiile 
de cartier, grupele de partid pe 
blocuri și străzi este, fără îndoială, 
un fapt important. Dar organizații
le de partid din construcții și din în
treprinderile chemate să administre
ze și să gospodărească fondul de

(Continuare în pag. a III-a)
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contribuit ca a- 
telierul uzinaj 
greu-motoare să 
ajungă unul din 
colectivele frun- 
tășe ale uzinei : 
pe primele 8 
luni ale anului 
planul produc- t» •iei

Zilhic pe por
țile Uzinelor „23 
August“ din Ca
pitală ies mo
toare felurite și 
agregate com
plexe. „Să fa
brici asemenea 
mașini — iată o 
sarcină de cinste,
dar și de mare răspundere“ — spunea, pe bună 
dreptate, frezorul Andrei Traian la adunarea de 
dara de seamă și aleçjGri a organizației de bază 
de la atelierul ' uzinaj greu-motoare.

Produsele care ies pa ușile atelierului reflectă, 
între altele, rezultatele muncii perseverente des
fășurate de organizația de bază în scopul dezvol
tării spiritului de răspundere al muncitorilor și 
tehnicienilor pentru produsele fabricate, astfel în
cît fiecare dintre ei să înfcleagă că prin efortu
rile sale contribuie ta bunul mers al activității a 
zeci de uzine. Colectivul atelierului uzinaj greu- 
motoare se află azi în primele rînduti ale între
cerii socialiste din uzină.

în cadru! adunării de. dare de seamă și alegeri, 
comuniștii. au analizat activitatea organizației de 
bază de la ultimele alegeri, au tras concluzii 
pentru viitor. Darea da seamă și discuțiile pe 
marginea ei au scos în evidență creșterea compe
tentei organizației de bază în problemele eco
nomice, axarea activității ei pe ceea ce este 
esenfial, intervenea activă în asigurarea bunului 
mers al producției, cultivarea spiritului de exi
gentă partinică în rîndurile membrilor și candi- 
dafilor de partid. Ne vom referi în cele ce ur
mează numai la una dirt problemele importante 
dezbătute în cadrul adunării — preocuparea co
muniștilor pentru asigurarea ridicării continue a 
productivității muncii.

...Astă primăvarăj atelierul se împotmolise în 
unele greufăfi la realizarea unor sarcini de pian. 
La cîte o adunare cei de la uzinaj greu-motoare 
erau luafi în răspăr : „Faceji-le loc mai în față, 
doar sînt fruntea cozii“.

Cauza ? Productivitatea muncii nu creștea pe 
măsura cerințelor și aceasta, în primul rînd, da
torită insuficientei folosiri a capacității de pro
ducție a mașinilor. Se întîmpia că unii, terminînd 
prelucrarea unor piese mari cu 20—30 de minute 
înainte de sfîrșitul schimbului, se gîndeau că 
n-are rost să monteze ahĂ piesă, care să fie pre
lucrată de schimbul următor, așa încît curățau 
mașina și se pregăteau de plecare.

De acest lucru și-a dat seama un colectiv de 
comuniști însărcinat de biroul organizafiei de bază 
să analizeze sifuafia ; acest colectiv, alcătuit chiar 
din muncitori de la mașinile de prelucrare, a pro
pus în cadrul unei adunări generale a organiza
ției de bază să fie organizată o aejiune largă sub 
lozinca „mașinile noastre să lucreze fot timpul“.. 
Conducerea tehnică a atelierului și-a însușit aceas
tă propunere. Membrii de partid s-au situat în 
fruntea acestei acțiuni, mobilizînd prin exemplul 
lor personal întregul colectiv al atelierului. în 
scurtă vreme rămînerea în urmă a fost recuperată, 
graficul productivității a început să urce.

Organizația de partid nu s-a mulțumit însă cu 
faptul că treburile „s-au urnit din loc“. Bi
roul a cerut tovarășului Constantin Mihăilescu, șe
ful atelierului, să prezinte un referat asupra uzi- 
najului reperelor pentru motoare ; în cadru! dis
cuțiilor purtate pe marginea referatului a reieșit 
că la un șir de mașini există posibilități mari de 
sporire a randamentului. Comuniștii au pornit 
o acțiune sistematică pentru perfecționarea ma
șinilor.

Organizația de bază, împreună cu conducerea 
secției, s-a * _ / 
producției, acolo unde se hotărăște soarta bătă
liei pentru plan, să fie comuniști. Membrii și can
didată de 
să muncească la mașinile noi, 
täte, spre a convinge prin fapte și pe ceilalți de 
posibilitatea realizării unor indici înalfi de pro
ductivitate : tov. Florian Dobre și Ion Andrei au 
trecut la mașina de rectificat ro(i dinfate, Petre Bol- 
diș la mașina verticală de rectificat arbori cotiți.

Folosirea din plin a capacităjii mașinilor, per
fectionarea unora dintre ele, a dus la îndeplini
rea, lună de lună, a sarcinilor de sporire a produc
tivității muncii. Comuniștii de lă atelierul uzinaj 
greu-mofoare nu se mulțumesc însă cu rezulta
tele obfinüie. Exigenta lor și-a găsit expresia în 
dezbaterile din cadrul adunării de alegeri.

— Am făcut pași înainte în ridicarea 
ducllvifăfil muncii — a arătat tov, Ștefan 
lan — totuși aceste realizări nu corespund
nici posibilităților noastre, nici cerințelor. Rezul
tatele ar fi fost desigur și mai bune dacă biroul 
organizației de bază ar fi controlat stăruitor cum 
se realizează planul de măsuri iehnico-organiza-
,iiiiffliiiiiwtimimnmmiiiiiiiriiiiiiiiii!iiiiiii!iHiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiii!..

încă

Adunări ck dări de seamă și alegeri 
în or e de baîjă
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forice și n-ar fi neglijat îndrumarea comitetului sin
dicatului în ce privește extinderea unor metode 
tehnologice noi.

Tov. Ilie Vierescu, Ștefan Popa și al(i partici
pant la discuții eu făcut propuneri privitoare la 
mijloacele de ridicare a productivității muncii și 
realizarea unor produse de cea mai bună calitate, 
între altele, s-a propus omologarea unor noi dis
pozitive pentru roluif razele la vilbrochene, pen
tru sfrunjirea de eboșare a cilindrilor motoarelor.

— Știm cu toții că folosirea din plin a mașini
lor depinde în bună măsură și de aproviziona
rea ritmică cu materiale și scule a locurilor de 
muncă — a spus tov. Ion Bogdan. în această pri
vință dăinuie însă la noi lipsuri care ne stînje- 
nesc uneori în muncă. Propun ca tovarășii din 
conducerea atelierului să întocmească grafice lu
nare de aprovizionare. O asemenea acțiune me
rită să fie pe viitor și în atenția biroului organi
zației de bază. Vom putea astfel să ne chibzuim 
mai bine, să lucrăm mai cu spor.

După cum se știe, o productivitate înaltă 
se poate realiza numai prinfr-o calificare înaltă 
— și comuniștii desfășoară o acțiune siste
matică pentru ca această idee să fie aplicată în 
practică de tofi muncitorii și tehnicienii din ate
lier. într-o adunare generală a organizației de 
bază au fost discutate temeinic căile ridicării con
tinue a productivității muncii. Deosebit de pre
țios a fost faptul că aceste probleme n-au fost 
dezbătute în general, ci în sfrînsă legătură cu 
sarcinile și situația concretă din atelier, cu nece
sitatea perfecționării continue a calificării mun
citorilor. Pe baza propunerilor adunării, unii mun
citori cu pregătire mai slabă au fost îndrumați să 
urmeze cursurile de calificare organizate în uzină, 
alții au fost trimiși la școala de maiștri ; s-a or
ganizat un schimb de experiență cu constructorii 
de motoare de la Uzinele „Timpuri Noi”. Întrucît 
nu se putea ca toți muncitorii să fie ridicați din- 
tr-odată la nivelul realizărilor medii ale fruntașilor, 
organizația de bază a hofărît să inițieze, la în
ceput, o acțiune penlru ca în atelier să nu fie nici 
un muncitor care să nu-și realizeze sarcinile în ce 
privește productivitatea muncii. Muncitorii cu ve
chime și bogată experiență în muncă i-au ajutat zi 
de zi pe cei cu cunoștințe mai slabe, îndrumîndu-i 
în ridicarea calificării : inginerii și tehnicienii cei 
mai bine pregătiți au ținut expuneri despre pro
cedeele tehnologice noi folosite în fabricarea 
motoarelor.

Inițiativele și acțiunile întreprinse de organiza
ția de bază, întreaga muncă de partid desfășu
rată în sprijinul ridicării productivității muncii au

globale a 
fost depășit cu 

a
aproape 5 la sută, iar prejul de cost a fost redus 
cu 2 la sută fajă de sarcinile de plan.

Care au fost metodele folosite în acest scop de 
biroul organizafiei de bază ? Dezbaterea proble
melor principale aie producției în adunările ge
nerale ale organizației de bază ; munca perse
verentă pentru a asigura îndeplinirea hotărîrilor 
adoptate ; exercitarea sistematică a dreptului de 
control asupra activității conducerii tehnico-admi- 
nistrative a atelierului. Un rol deosebit de im
portant l-a aVut faptul că munca polifico-educa- 
tivă de masă a organizației de bază are un ca
racter permanent, nu de „campanie“, fiind subor
donată luptei pentru îndeplinirea planului la tofi 
indicii. Activitatea cercurilor învătămîntului de par
tid, a agitatorilor, a gazetelor de perete a fost 
orientată spre mobilizarea muncitorilor ia îndepli
nirea sarcinilor de producție. A crescut forja de 
înrîurire a agitafiei vizuale, care nu se limitează 
la simple îndemnuri generale, ci popularizează me
todele înaintate, arată căile practice de îndeplinire 
a sarcinilor de plan. S-a îmbunătății propaganda 
tehnică : au fost organizate conferințe, discuții pe 
marginea unor cărți tehnice legate în mod ne
mijlocit de problemele specifice atelierului.

Eficacitatea muncii politico-educative a organi
zației de bază se reflectă nu numai în rezultatele 
în producție, ci și în felul cum s-au desfășurat 
alegerile de partid. Este grăitor faptul că jumăta
te din numărul membrilor organizației de bază au 
participat la discuții, analizînd temeinic diferite 
aspecte ale muncii de partid, făcînd propuneri 
judicioase.

La buna desfășurare a adunării de dare de 
seamă și alegeri au contribuit îndrumarea con
cretă, ajutorul eficace acordat biroului în pregă
tirea alegerilor de către tov. Const. Vîlcelaru, in
structor al Comitetului orășenesc P.M.R. București, 
Ion Lupu, secretar al Comitetului raional de partid 
23 August, precum și de membri ai comitetului 
de partid al uzinei.

Noul birou al organizației de bază a și tre
cut la aplicarea prevederilor hofărîrii adoptate 
de adunarea de alegeri. încă de a doua zi un 
colectiv de specialiști a început lucrările de omo
logare a dispozitivelor necesare fabricării noilor 
motoare — problemă care a fost discutată în a- 
dunare. O parte a membrilor biroului a început 
pregătirea viitoarei adunări generale a organiza
ției de bază, aljii au trecut la verificarea sarcinilor 
de partid încredințate fiecărui comunist, astfel 
încît să se pună capăt situației nefirești cînd unii 
membri ai organizafiei de bază sînt prea încărcafi, 
iar aljii nu sînt folosiți pe măsura posibilității lor.

ION SPALĂTELU

peste 8 la sută, productivitatea muncii crescut cu
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Pe ecranele cine
matografelor ru
lează filmul ..Re
portaj cu ștrean
gul de gît”, pro
ducție a studiou
rilor din R. S. 
Cehoslovacă. Este 
o ecranizare a 
răscolitoarei cărți 
cu același titlu 
scrisă în închi
soare de Iulius 
Pucik, neînfrica
tul luptător co
munist ucis de 
cotropitorii na
ziști. Filmul e- 
vocă eroismul co
muniștilor, fiind 
străbătut de me
sajul mereu ac
tual cu care se 
încheie reportajul 
lui Fucik: „Oa
meni, eu v-am iu
bit. Vegheatl I”, 
In fotografie : o 
scenă din film.

Acum, în preajma deschiderii 
noului an universitar, în Capitală 
se fac pregătiri intense pentru a se 
asigura studenților condiții cît mai 
bune de învățătură, de trai. Cei a- 
proape 38 000 de studenți care vor 
învăța anul acesta îh institutele de 
învățămînt superior din București 
— cu 7 000 mai mulți decît îh anul 
trecut — vor găsi noi săli de cursuri 
și seminarii, laboratoare înzestrate 
cu mașini și aparate perfecționate, 
cămine și cantine moderne și spa
țioase, biblioteci cu un număr spo
rit de volume. Este o dovadă a grijii 
deosebite pe care partidul și statul 
nostru o poartă tineretului studios, un 
stimulent important pentru studiu 
conștiincios, perseverent, temeinic,

Cum sînt pregătite căminele pen
tru a-i primi pe studenți la începu
tul noului an universitar ? Să vizi
tăm cîteva din ele.

La Complexul studențesc de Ia 
Grozăvești blocurile te întîmpină 
cu un aspect familiar. Construite pe 
o suprafață de cîteva hectare, clă
dirile formează un tânăr cartier. Noii 
locatari, studenți ai universității din 
București, vor găsi la 1 octombrie 
totul pus la punct. în prezent, se

fac ultimele finisări. Din camerele 
spațioase, cu ferestre largi, se vede 
clădirea noii cantine din apropiere, 
care peste cîteva zile va fi dată în 
folosință. Ea dă „cartierului studen
țesc” o înfățișare și mai frumoasă.

Pe 
direa 
drumuri și poduri se înalță în 
cadrul uhui complex arhitecto
nic modern. în apropiere se lu
crează intens la terminarea noului 
cămin care va găzdui pesté 300 de 
studenți. Fiecare cameră va avea 
tot confortul. în aceste zile, în 
interior se toarnă betonul care 
Va susține scările, se montează par
doselile camerelor. Constructorii 
muncesc Cu atenție și grijă, preocu
pați de calitatea lucrărilor, pentru 
ca noii locatari să se bucure de 
cele mai bune condiții de locuit. Tot 
la 1 '
sință 
laite 
tente 
portante : instalarea rețelei de în
călzire centrală, montarea parchetu
lui în camere, vopsitul ferestrelor și 
al ușilor, extinderea radioficării. 
merele astfel amenajate au Un 
pect atrăgător, plăcut.

—■ Ce fonduri s-au cheltuit 
dumneavoastră în 1962 pentru cons
trucții și reparații ? — l-am între
bat pe administratorul unuia din a- 
ceste cămine.

— Circa 7 milioane de lei, dintre 
care 230 000 de lei pentru reparații.

— Ce măsuri luați pentru îngri
jirea și păstrarea bunurilor ob
ștești ?

r— Datoria noastră e să aducem

Bulevardul Lacul
Facultății de i

Tei, clă- 
construcții

octombrie va fi dată în 
Si o nouă cantină. Și la 
două corpuri de cămine 
s-au adus îmbunătățiri

folO- 
cele- 
exis- 

im-

Ca- 
as-

la cunoștința decanatului orice a-t 
batere — răspunde el.

Foarte bine ! Dar oare administrâ- 
torul nu are în primul rînd sarcina 
ca, împreună cu comitetul de că
min, să supravegheze și să răspun
dă pentru păstrarea și buna îngri
jire a avutului obștesc ?

La căminul de pe strada Matei 
Voevod locuiesc studenți de la In-< 
stitutul „Maxim Gorki" și Institu
tul de construcții. în camere se cUo 
răță parchetul și se aranjează patu
rile. La ultimul etaj — iată și Id- 
catari. Sînt candidați la concursul 
de admitere și studenți care au de 
dat examene restante. în unele câ- 
merê e neorîhduială, unele obiecte 
uzate sau deteriorate n-au fost îri- 
locuite. Asemenea „amănunte” ar 
trebui să preocupe în mai mare 
măsură conducerea căminului.

Rectoratele, serviciile administra
tive, precum și asociațiile studenți
lor și Organizațiile U.T.M. au da
toria să sprijine comitetele de că
min în educarea studenților în spi
ritul grijii pentru bunul obștesc, în 
spiritul unei atitudini combative față 
de cei certați cu disciplina, care nu 
respectă eforturile depuse pentru 
buna întreținere și gospodărire a 
căminelor.

Totodată conducerile institutelor 
de învățămînt superior din Capi
tală sînt chemate sa ia măsuri pen
tru terminarea tuturor lucrărilor de 
reparații, să acorde o atenție sporită 
calității acestora, 
deschiderea noului 
locatarii căminelor 
cum se cuvine.

IORDÄNESCU

îngrijif apoi ca în locurile cheie ale

partid au fost primii care au trecut 
de înaltă tehnici-

la

încît odată cu 
an universitar 
să fie primiți

II • Program de canțonete — ora 18,06
— Ie Concertul pentru orchestră de 
cameră de Zeno Vancea — 18,05 — II 
e Cîntare Romîniei socialiste, emisiune 
de versuri — ora 18,50 — II • Scriitori 
la microfon — ora 19,00 — le Din agen
da celui de-al treilea Festival „I. L. 
Caragiale“ — ora 19,30 — II e Pagini de 
mare popularitate din muzica de ope
retă — ora 19,40 — II e Tribuna radio
— ora 20,30 — II e Muzică de cameră
— ora 20,40 — Ie Jurnalul satelor — 
ora 21,15 — Ie Muzică corală la cererea 
ascultătorilor — ora 21,40 — Il e Com-
Concertul pentru violoncel șl orchestră
— ora 22,00 — II e Muzică din operete
— ora 22,40 — II o Burlesca pentru pian 
și orchestră de Richard Strauss — ora 
23,00 — I.

PITEȘTI (coresp. „Scînteii”). — 
în multe gospodării colective din 
regiunea Argeș colectiviștii exe
cută construcții zootehnice la 
timp și ieftine. Astfel, în raionul 
Drăgășani prinde tot mai mult 
viață indicația dată de comite
tul raional de partid gospodării
lor colective de a confecționa pe 
plan local cărămida necesară

construcțiilor. Anul acesta colec
tiviștii din raion au făcut 400 000 
cărămizi. Pe cei din comunele 
Lungești, Zlătărei, Colibași, Șu
tești și altele îi costă bucata de 
cărămidă 10—15 bani.

în raionul Muscel există im
portante resurse de materiale de 
construcții — var, lemn, piatră. 
La ridicarea celor 23 grajduri și

12 saivane colectiviștii folosesc 
din plin resursele de care dispun. 
La gospodăria colectivă Lerești 
s-a terminat de curînd construc
ția unui grajd pentru 120 vite și 
a unei maternități de scroafe. 
Aceste adăposturi au costat cu 
40 000 lei mai puțin față de pre
vederi. Recoltarea merelor la G.A.S. Breasta, raionul Craiova. (Foto : Âgerpres)

RADIO, miercuri 26 septembrie. • Con
cert de concerte — ora 9,10 — I • Tea
tru la microfon „Bărbierul din Sevilla“ 
de Beaumarchais — ora 10,00 — Ie Me
lodii populare rominești — ora 11,21 — I 
e Suita „Carnavalul“ de Schumann în 
interpretarea pianistului Alfred Cortot
— ora 12,15 — II e Soliști ai Teatrelor
muzicale din țară — ora 12,30 — I
e Carnet de reporter — ora 13,15 — II 
o cîntece sovietice — ora 14,10 — II
e Muzică ușoară romînească — ora 14,30
— II e Din operetele lui Offenbach —
ora 15,30 — Ie Cîntece din Neapole de _______ ___ „„„„ _ „ „„...
Renzo Rosselini — ora 16,10 — II e In- pozitorul săptămînii ,,Antonin Dvorak“ : 
terprețl de operetă — ora 16,30 — îl ' ’ . . -
e Melodii populare romînești și ale mi
norităților naționale — ora 17,00 — li 
e Sfatul medicului : Cura de ape mine
rale în bolile de rinichi — ora 17,30 —

urnele acestei regiuni — 
Hunedoara — îți evocă im

presionante imagini industriale, 
furnalele fumegînd zi și noapte, 
clocotul incandescent din adîncul 
cuptoarelor. Odinioară atît de vitre
gită, ținută în înapoiere de regimul 
burghezo-moșieresc, regiunea Hune
doara a cunoscut în anii noștri nu 
numai o impetuoasă dezvoltare eco
nomică, ci și un puternic avînt cul
tural. Acolo unde altădată oamenii 
erau lipsiți de bucuria și lumi
na culturii, astăzi desfășoară o 
bogată activitate trei teatre de 
stat cu stagiune permanentă, 
18 cluburi muncitorești și 253 
săli de cultură cele sindicatelor, 494 
cămine culturale, 1 500 echipe artis
tice de amatori, mai mult de 500 de 
biblioteci dotate cu sute de mii de 
volume, peste 200 de cinematografe, 
o școală populară de artă, șase 
muzee etc.

Am desprins aceste cifre dintr-un 
articol publicat în ziarul regional 
„Drumul socialismului". Și era firesc 
să le aflăm în paginile lui. La 
fel de firesc era să ne punem în
trebarea : în ce- măsură viața cul
turală pe care o trăiește azi regiu
nea Hunedoara, cu realizările și 
problemele ei complexe, se reilec- 
tă în paginile organului comitetu
lui regional de partid și al sfatu
lui popular regional ?

Răsfoind colecția' ziarului pe pa
tru luni — din mai pînă în august 
•— am găsit în paginile lui articole 
și informații cu privire la variate 
manifestări culturale, precum și 
versuri și lucrări în proză ale auto
rilor din regiune.

Un important rol îndrumător este 
chemat să joace ziarul în domeniul 
muncii culturale de masă, în a că
rei largă zonă de cuprindere se 
află mii și mii.de muncitori, țărani 
colectiviști, intelectuali. Desfășu- 
rîndu-se în sfrînsă legătură cu cele 
mai actuale probleme ale produc
ției industriale și agricole, militînd 
în formele sale specifice pentru 
traducerea în viată a mărețelor 
sarcini puse de partid., activitatea 
culturală de masă aduce un aport 
temeinic la educarea oamenilor mun
cii, la formarea conștiinței lor soci
aliste. Pe lînqă reflectarea amplă și 
operativă a muncii culturale din 
rogiune, ziarul are menirea, nu 
măi puțin însemnată, de a analiza 
orientarea ei politico-ldeologtcă, de 
a stimula folosirea unor forme cît 
mai vii, mai atractive, mai diferen

țiate, în vederea cuprinderii unor 
categorii mereu mai largi de oa
meni ai muncii de vîrste și ptofesii 
felurite, de a cerceta felul cum este 
utilizată și gospodărită vasta ei 
bază materială. .0 atenție deose
bită se cere acordată .alcătuirii și 
orientării programelor la casele de 
cultură — importante focare ale cul
turii de masă.

Întîlnim uneori în paginile ziaru
lui „Drumul socialismului" reportaje 
și articole care înfățișează expe
riența pozitivă acumulată de unele 
colective în munca culturală de 
masă sau critică anumite lipsuri 
și neglijențe. Un asemenea articol, 
intitulat „Activitatea cultural-educa- 
tivă trebuie îmbunătățită continuu" 
de Gh. Călinescu, analizează cu se
riozitate munca pe tărîm cultural a 
comitetului sindicatului de la Com
binatul siderurgic Hunedoara, cea 
mai mare și mai importantă între
prindere din regiune. Menționăm, 
de asemenea, articole ca „Activita
tea cultural-educativă de masă să 
slujească producției” de Șerban Ră- 
dulescu sau „Toată grija pentru 
gospodărirea materialelor cultura
le” de V. Chiș, care examinează 
competent probleme importante din 
acest domeniu.

preocupare permanentă a 
ziarului, strîns legată de 

avîntul tehnicii noi în întreprin
derile hunedorene, este desfășu
rarea propagandei tehnice în 
rîndurile muncitorilor, inginerilor, 
tehnicienilor. Remarcăm cuprinză
torul articol „Propaganda tehni
că la nivelul sarcinilor și con
dițiilor existente 1" de L. A. Luca 
în care se înfățișează pe larg rea
lizările obținute la combinatul 
din Hunedoara în difuzarea cunoș
tințelor tehnice, semnalîndu-se, tot
odată, uhele deficiențe mai ales îh 
ceea ce privește organizarea sim
pozioanelor și conferințelor.

Munca de popularizare și difuza
re a cărții — iată încă un domeniu 
al activității culturale de masă în 
care ziarul are posibilitatea să in

tervină activ, organizind, printre al
tele, un larg schimb de expe
riență între bibliotecari, lucrători 
din librării etc. în această privință, 
redacția s-a preocupat mai ales de 
concursul bienal „Biblioteca în 
slujba construcției socialiste", ne- 
glijînd însă aproape total popu
larizarea și difuzarea cărții în libră
riile din orașe și magazinele 
cooperației de la sate.

S-a publicat, de asemenea, un 
șir de articole pe diferiie teme ale 
dezvoltării mișcării artistice de a- 
matori. E bine că redacția s-a ocu
pat cu atenție de brigăzile artis
tice de agitație, avînd în vedere 
importanța acestei forme operative

REVISTA PRESEI

și eficace a activității artistice. Ar 
fi fost însă necesară o mai mare 
grijă pentru călăuzirea brigăzilor 
îndeosebi în ce privește conținutul 
programelor pe care le prezintă.

De altfel — și aceasta se impune 
ca o constatare mai generală — 
în materialele publicate de ziar pe 
temele culturii de masă sînt ade
seori neglijate problemele de con
ținut, de orientare politică, ideolo
gică, artistică. Or, se știe prea bine 
că eficiența educativă a muncii 
culturale de masă este determinată 
tocmai de conținutul ei de idei. 
Lipsa de atenție față de o aseme
nea problemă fundamentală slă
bește mult din valoarea activității 
redacției pe acest tărîm.

Eficacitatea îndrumării ziarului 
este asigurată, printre altele, și de 
caracterul ei concret. Din păcate, 
multo materiale publicate de ziar 
pe teme culturale poartă pecetea 
generalității, avînd un caracter ab
stract, formal, fără țintă practică. 
Un astfel de articol a fost cel inti
tulat „Succes deplin activității co
mitetelor pentru cultură și artă". 
Cît de mult ar fi oîștigat articolul 

dacă s-ar fi pus accentul pe trăsă
turile noi care stau la baza mun
cii acestor comitete, pe antrenarea 
din plin a activului obștesc al in
telectualilor din regiune în întreaga 
activitate culturală 1

Această sarcină este valabilă nu 
numai pentru comitetele de cultu
ră și artă. Și ziarul regional are 
datoria să atragă în analizarea Ș.i 
dezbaterea acestor probleme un 
activ mai larg de intelectuali, ceea 
ce va asigura un evident spor de 
competență și eficaoitate intervenții
lor sale în domeniul culturii de 
masă.

‘E’n regiunea Hunedoara, pe 
■“■lingă numerosul detașament 

al celor care iau parte cu entuziasm 
la munca culturală de masă, acti
vează și mulți creatori în diferite 
domenii ale artei. Ziarul se ocupă și 
de acest important aspect al dez
voltării culturii în regiune.

Merită a fi relevată îndeosebi 
stăruința cu care redacția pro
movează tinerele talente scriitori
cești. Nu odată ziarul consacră cîte 
o pagină întreagă publicării de 
versuri și proză. Printre lucrările 
apărute în ziar sînt unele demne de 
toată atenția. Un poem cu reale cali
tăți este „Baladă despre 6 August 
1929“ de Haralambie Țugui în care 
eroicele lupte ale minerilor din Lu- 
peni sînt evocate în versuri de struc
tură populară: „Mușcă-n zid și-n tru
puri mușcă / Grindini, gloanțele de 
pușcă. / Prinde, roată, a se strînge 
/ Cercul morții scris cu sînge ; / Și 
se-nfig în piepturi, bete, / Spăngile 
de baionete, / Căutînd să-și taie 
cale, / Zidul viu să ni-1 prăvale". 
Adesea se întîlnesc în paginile zia
rului poezii și schițe — multe vă
dind talent — semnate de Ana Șoit, 
Irimie Străuț, George Radu Chirovici 
ș. a. De asemenea, se cuvine men
ționată perseverența ou care sînt 
publicate creații noi ale folclorului 
hunedorean.

Nu toate lucrările literare apărute 
în ziar sînt însă la un nivel artistic 
mulțumitor. Tem» importante sînt

cîte odată rezolvate — cum se în- 
tîmplă în poemul în proză „După 
măcel” sau în nuvela „Holera“ — 
cu ușurință, superficial.

Există un domeniu față de care 
ziarul manifestă dezinteres: recenzia 
literară și artistică. în perioada de 
care ne ocupăm, „Drumul socialis
mului" n-a publicat decît două re
cenzii — la volumul de versuri 
„Creanga de măslin" de Ion Raho- 
veanu (și asta pentru că poetul e 
originar din regiune 1) și la romanul 
„Casa" de Vasile Rebreanu. Chiar 
și aceste recenzii dovedesc că zia
rul are posibilități să-și informeze 
și să-și îndrume mai stăruitor citi
torii și în domeniul literaturii, re- 
comandîndu-le cărțile cele mai 
bune, cultivîndu-le gustul pentru 
lectură. N-am găsit în această pe
rioadă dări de seamă sau ar
ticole despre spectacole teatrale. 
Era de așteptat ca redacția să pu
blice articole căre să analizeze ac
tivitatea teatrelor din regiune în 
decursul stagiunii trecute, precum și 
despre perspectivele viitoarei sta
giuni, schimburi de păreri cu privire 
la orientarea repertoriului, ridicarea 
nivelului muncii regizorale și actori
cești, deplasările teatrelor în centre 
muncitorești și la sate, îndrumarea 
de către artiștii profesioniști a miș
cării artistice de amatori etc. Ziarul 
poate face mai mult și în ce privește 
educarea gustului estetic al citito
rilor — prin publicarea de recenzii 
cinematografice (nu simple anunțuri 
de reclamă, ca acum), a unor arti
cole despre muzică, plastieă etc.

"^QTiața culturală, care pulsează 
v astăzi din plin în regiunea 

Hunedoara, oferă ziarului regio
nal un vast cîmp de activitate. 
Redacția a depus unele efor
turi în această privință, dar nu 
destul de multilateral, cu sufi
cientă consecvență și la nivelul 
calitativ de care este capabilă. Așa 
cum siderurgiștii și minerii hune- 
doreni luptă cu entuziasm spre a 
scoate la iveală rezervele încă ne
descoperite ale producției, redacția 
ziarului regional „Drumul socialis
mului" poate și trebuie să valori
fice rezervele încă nefolosite de 
ea în acost domeniu, întărin- 
du-și aportul la înflorirea culturii 
noi, socialiste, pe plaiurile Hune 
doarei

VICTOR BÎRLĂDEANU

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
VĂDUVA VESELĂ — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA
GIALE" (Sala Comedia) : FEBRE — (o- 
rele 19,39). (Sala Studio) : VICLENIILE 
LUI SCAPIN - (orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Sala/ Matei Millo) : MENA
JERIA DE STICLA — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru copii) : SALUT VOIOS 
— (orele 18).

ANSAMBLUL DE ESTRADA „FRIED
RICHSTADT-PALAST“ (R.D.G.) : Sala 
Palatului R. P. Romîne — Spectacolul 
extraordinar „BERLINUL SALUTA 
BUCUREȘTIUL“ — (orele 20,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TĂNASE" (Sala Savoy) : VORBA RE
VISTEI — (orele 20). (Sala Victoriei) : 
MUZICA BAT-O VINA — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala din str. 
Academiei) : ALFABET ÎMPĂRAT — 
(orele 16). (Sala Orfeu) : UN BĂIEȚEL, 
O PAIAȚĂ ȘI O MAIMUȚĂ și ROCHI
ȚA CU FIGURI — (orele 16).

CIRCUL DE STAT : PUNCT TURIS
TIC — CIRCUL ! — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. CONTELE DE 
MONTE CRISTO — cinemascop. Seria I 
rulează la următoarele cinematografe : 
Lumina (9,30; 11,25; 13,29; 15,15; 17,10;
19,15; 21,15), Alex. Sahia (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21). Seria Il-a rulează la urmă
toarele cinematografe : Patria (8,10; 12; 
14; 16; 18,05; 20,10; 22,10), Elena Pavel 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,30), 1 Mal (9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30), Gh. Doja (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,30), Floreasca (10; 16; 
18; 20,30). Ambele serii rulează la cine
matograful G. Coșbuc (10; 13,30; 17; 20,30). 
REPORTAJ CV ȘTREANGUL DE GÎT — 
cinemascop : Republica (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). DRUM DE ÎNCERCARE : Bucu
rești (9; 11: 13; 15; 17; 19; 21). LAZZA- 
RILLO DE TORMES : rulează la cine
matografele Magheru (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), I. C. Frimu (9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15), Libertății (10; 12; 16; 18,15;
20,30).  GRĂDINARUL SPANIOL rulează 
la cinematograful V. Alecsandri (10,15; 
12; 15; 17; 19; 21). ȘAMPANIE ȘI ME
LODII : V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Arta (16; 18,15: 20,30), 23 August (10; 
12; 14,30; 16,45; 19; 21). OMUL CU PAN
TALONI SCURȚI ; Tineretului (9; 11; 
13). LA NOAPTE VA MURI O- 
RAȘUL : rulează la cinematografele 
Tineretului (15; 17; 19; 21), Donca
Simo (10; 18: 20). ACORD FINAL : Vic
toria (9: 11; 13; 15; 17; 19; 21), Cultural 
(15; 17; 19; 21). TINTIN ȘI MIS
TERUL „LINEI DE AUR" : Central (10; 
12,10; 14,20; 16,30; 18,45; 21), înfrățirea în
tre popoare (10.30; 15,30; 18; 20,30), Alex. 
Popov (9; 11; 13,15; 17,05; 19,10; 2115). 
RĂTĂCIRILE DRAGOSTEI ; rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (16; 18.15:
20,30).  CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER : 
13 Septembrie (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă Ia orele 17). MUZICAN
TUL ORB : 13 Septembrie (18,30: 20.30). 
PE USCAT ȘI PE APE — CELULE FO- 
TOELECTRICE — EFECTUL CULORI
LOR - POVESTE NOCTURNA — ȘOA- 
RECELE SI LEUL — VREAU SĂ ȘTIU 
TOT nr. 21 : rulează In continuare de 
la orele 19 pînă la orele 21 la cinema- 
tdgrăfiil Timpuri Noi. START CĂTRE

NECUNOSCUT : 8 Martie (15.30: 18;
20,30).  TOM DEGEȚELUL : Grivița (10 30; 
15; 17; 19; 21). RAZE PE GHEAȚA : C-tin 
David (15,30; 18; 20,30). 713 CERE ATE
RIZAREA : Unirea (16; 18; 20). VÎNTUL 
SUDULUI : Flacăra (15; 17; 19; 21),
Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21), B. Deia- 
vrancea (11; 16; 18; 20). 49 DE ZILE IN 
PACIFIC ; rulează la cinematograful T. 
Vladlmirescu (16; 18; 20). CULISELE
VARIETEULUI : Miorița (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), OMUL CU DOUĂ FEȚE : 
Munca (16; 18,15; 20,30). FANTOMELE
DIN SPESSART : rulează la cine
matograful Popular (15; 17; 19; 21).
VÎRSTA DE AUR A COMEDIEI : 
Moșilor (11; 16; 18; 20), Ilie Pintllie 
(16; 18; 20). VIKINGII : 16 Februarie
(15; 17; 19; 21). SCRISOARE DE LA O 
NECUNOSCUTA : rulează la cinemato
graful M. Eminescu (15; 17; 19; 21ț.
ȘTRENGĂRITĂ : 8 Mal (15; 17; 19; 21). 
GERVAISE : Luceafărul (16; 18,15; 20,30). 
PLANETA FURTUNILOR : G. Bacovia 
(15,30; 18; 20,15). ÎMPOTRIVA ZEILOR : 
rulează la cinematograful Olga Bancic 
(15,30; 18; 20,30). SIMFONIA DRAGOS
TEI ; Drumul Serii (16; 18,15; 20,30). HAI
DUCII DIN Rio FRIO : 30 Decembrie 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). O VIAȚĂ ; rulează 
la cinematograful Aurel Vlaicu (11; 15; 
17; 19; 21).

TELEVIZIUNE. Orele 17,09 — EMISIU
NEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎNTRE
PRINDERI. Din cuprins : Telejurnalul 
săptămînii. Gospodărirea metalului — 
sarcină principală a colectivului uzinei 
„Semănătoarea". Cu aparatul de filmat 
la fabrica de sticlărie București. Des
pre calificarea profesională. Inovații și 
inovatori. Cărți tehnice. Din creația 
cercurilor literare din București. Mu
zică distractivă. Interpretează o forma
ție condusă de Liviu Kavasi. Soliști : 
Cezarina Oprescu, Lidia Demenco, Geor
ge Bunea și Biță Rădulescu. 19,09 — E- 
MISIUNEA PENTRU SATE.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost frumoa

să, cu cerul variabil, mai mult noros 
în Dobrôgea. vîntul a suflat moderat 
din est, mai tare șl în rafale în sudul 
Moldovei, Dobrogea și Muntenia. Tem
peratura aerului la orele 14 era cuprinsă 
între 12 grade la Cîmpulung-Moldove- 
nesc și 21 de grade la Turnu Măgurele 
și Băilești. In București : Vremea a fost 
frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul a 
suflat potrivit pînă la tare din secto
rul estic. Temperatura maximă a fost 
de 20 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 
șl 29 septembrie. In țară : Vremea con
tinuă să se încălzească ușor. Cer schim
bător. vor cădea ploi locale, la început 
in estul și sudul țării, apoi în vest. Vin! 
potrivit din est cu intensificări în prima 
parte a intervalului în sudul țării. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse între 
6—16 grade, far maximele între 16—23 
de grade. în București : Vremea conti
nuă să se încălzească țișor. Cer schim
bător. vînt potrivit cu intensificări în 
prima parte a lnteryaliilül. Tempera
tura în creștere.

mii.de
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KHSnSosirea delegației Adunării "A . 0de Stat a R. P. Ungare

La invitația 
ționale a R. P. 
miază a sosit în Capitală o delega
ție â Adunării de Stat a Republi
cii Populare Ungare, condusă de to
varășa Vass Istvânrié, vicepreședin
te al Adunării de Stat a R. P. Un
gare.

Din delegație fac parte Gallo Br
no, dr. Baksay Toth Bertatan, Papp 
Ferenc; Katonä Sândor, Tôth Anna, 
dr. Sâr6 Andrâs. Kalukô Màtyâs, 
Papp Kâroly, Leotkai Istvăn și Rej- 
tö Dezsöj secretatul delegației.

La sosire, în Gara de Nord, oas- 
p ții au fost întîmpinați de tova- 

șii Anton Moisescu, vicepreședin- 
al Marii Adunări Naționale, Ion 

Co?ma, președintele Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular al Capi
talei, deputați ai Marii Adunări Na
ționale, Aurel Mălnășan, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Dio- 
nisie Ionescu, șeful Ceremonialului 
de Stat, funcționari superiori ai 
Marii Adunări Naționale și ai Mi
nisterului Afacerilor Externe.

Au fost de față Jenö Kuti, am-
--------- o©o-

Marii Adunări Na- 
Romîne, marți la a-

basadorul R. P. Ungare în R. P. Ro- 
mînă, și membri ai ambasadei.

Töv. Anton Moiâéscu a urat oas
peților bun sôsit

A mulțumit tov. Vass Istvânné, 
conducătoarea delegației.

Un grup de pionieri a oferit oas
peților buchete de flori.

★
în cursul după-amiezii, delegația 

de deputați ai Adunării de Stat a 
R. P. Ungare, în frunte cu Vass Ist
vânné, vicepreședinte al Adunării 
de Stat a R. P. Ungare, a depus o 
coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei.

La solemnitate au asistat Anton 
Moisescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Ion Cozma, pre
ședintele Comitetului 
Sfatului popular al 
prezentanți ai 
lor Externe și 
țelor Armate.

Au fost de 
basadorul R. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

executiv al 
Capitalei, re- 

Ministerului Afaceri- 
ai Ministerului For-

fată Jenö Kuti, am- 
P. Ungare în R. P.

Congresul Federației internaționale 
de astronautică

altele, constituirea Unul comitet for
mat din reprezentanți a cihôi țări,' 
comitet care să facă propuneri cu 
privire la componența biroului Fe
derației internaționale de astronau
tică. Sesiunea plenară a hotărît ca 
și Comisia de astronautică -a Acade.-. : 

... miei R, P. Romîne să fie membră 
à acestui comitet. / ■■■'

în ziua dé marți lucrările-' Con
gresului ș-a'u desfășurat m cadrul 
a patru secții. La secția „Controlul 
poziției sateliților" au fost, prezen
tate cinci 
două d'e 
două de reprezentanți din S.U.A. și 
una de către' conf. univ; ing. Ion 
Pascafü din Comisia de astronau
tică a Academiei R. P. Romîne. La 
26 septembrie, lucrările vor conti
nua în cadrul altor șase secții.

-----------O 8 O-----------

Noi Incidente în Aden

Luni au început la Varna, orașul 
pitoresc de pe malul Mării Negre, 
lucrările celui de-al XIII-lea Con
gres al Federației internaționale de 
astronautică. La congres participă 
302 delegați din 28 de țări, prin
tre ei numeroși oameni de știință. 
Delegația sovietică este condusă de 
acad. L. I. Sedov,

Prezentarea lucrărilor științifice a 
Început în după-amiaza zilei de luni 
prin comunicarea făcută de G. S. 
Titov cu privire la zborurile efec
tuate de cele patru 
„Vostok". în aceeași zi, delegații la 
Congres au urmărit expunerile fă
cute în cadrul secției „Cercetări 
astronautice în Bulgaria". Lâ ședin
ța plenară à Federației, întrunită în 
seara aceleiași zile, s-a hotărît, între

nave cosmice comunicări dintre care 
reprezentanți sovietici,

La Moscova

Vizitele delegației 
de depistați japonezi

In cursul zilei de marți, delega
ția de deputați japonezi condusă de 
R. Waseda, președintele Comitetului 
pentru comerț și industrie din Ca
mera Reprezentanților din Japonia, 
cure se află în țara noastră, însoțită 
Le deputatul C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, a vizitat Uzinele de utilaj 
petrolier „1 Mai" din 
Uzinele de tractoare din

Ploiești șl 
Brașov.
(Agerpres)

întrecerea artiștilor 
amatori

La Timișoara a avui loc faza finala 
a celui de-al 4-lea concurs regional al 
formațiilor artistice de amatori. Forma
ția de dansuri populare a căminului 
culfura’ din comuna Seceani și taraful 
căminului cultural din Firiteaz au ob
ținut premiul I.

De succes s-a bucurat și corul mixt 
ai căminului cultural „Ion Slavici“ din 
Șiria.

i
!

ADEN 25 (Agerpres). — în seară zi
lei de 24 septembrie în orașul Aden 
au avut loc noi demonstrații de pro
test împotriva planurilor colonialiste 
britanice de atragere a Adenc.’uî în 
proiectata „Federație a Arabiei de 
sud". Corespondentul A. F. P. trans
mite că trupele garnizoanei britanice

dln Aden și poliția au intervenit brutal 
pentru a împrăștia pe demonstranți, în 
rînduriie cărora se aflau un număr în
semnat de femei și copii. Forțele de 
represiune colonialiste au folosit 
bombe lacrimogene împotriva parfici- 
panți’ssr la demonstrație. S-au înregis
trat doi morfi și mai mulți răniți. Au 
fosf arestate. peste 100 de persoane.

asupra teoriei 
sistemelor cu reSee 

și automatelor finite
MOSCOVA 25 — Corespondentul 

Agerpres transmite : La 24 septem
brie la Casa oamenilor de știință 
din Moscoba și-a început lucrările 
Simpozionul internațional asupra 
teoriei, .sistemelor cu relee și auto
matelor .finite, organizat sub auspi
ciile Comitetului național de auto
matică din U.R.S.S. și Comitetului 
tehnic de teorie al Federației inter
naționale 
nul de - la 
zentanți 
U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Franța, Canada, Elve
ția, Japonia șl din numeroase alte 
țări.

R. P Romînă este reprezentată 
de un mare grup de oameni de 
știint.ă condus de academicianul Gr. 
C. Moisil.

în ședința de marți dimineața 
acad. Moisil a prezentat comunica
rea intitulată „Lucrări în R.P.R. 
asupra teoriei schemelor cu tran
sistors și a teoriei schemelor altor 
elem.ente electronice".

După- amiază simpozionul interna
țional și-a continuat lucrările sub 
președinția acad. Gr. C. Moisil. Co
municările și intervențiile delega 
ților se vor publica într-Un volum.

de automatică. . Simpbzio- 
Mdscova întrunește repre- 
de seamă ai științei din 
S.U.A.. Italia. Polonia,

4»

o@o-
Compozitoare la... 6 ani

Colocviul de „Teoria 
funcționala“ și-a

Marți s-au încheiat lucrările co
locviului de „Teoria funcțiilor și 
analiză funcțională", organizat de 
Academia R. P. Romîne — secția de 
științe matematice și fizice, în co
laborare cu Societatea de științe 
matematice și fizice din R. P. Ro
mînă. Timp de 5 zile au fost expuse 
numeroase comunicări de către spe
cialiști romîni, precum și de către 
matematicieni din R. P. Bulgaria, 
Franța, R. D. Germană, Italia, R. P. 
Ungară și U.R.S.S.

funcțiilor și analiza 
încheiat lucrările

In cuvîntul de închidere, acad. 
Miron Nicolescu, președintele Co
mitetului de organizare, a subliniat 
contribuția pe care lucrările coloc
viului au adus-o la dezvoltarea ști
ințelor matematice.

Din partea participanților străini 
a luat cuvîntul prof. univ. G. Fi
chera (Italia), care a subliniat avîn- 
tul cercetărilor matematice în țara 
noastră și contribuția pe care o 
aduc tinerii cercetători.

(Agerpres)

Tania Fedkina, elevă ia Școala centrală 
de muzică din Moscova, în vîrsfă de 6 
ani, a scris recent un cînfec închinat re
voluției cubane. Acest cîntec nu es>e 
prima lucrare a micii compozitoare. 
Tania compune încă de la vîrsta de 3 
ani cîntece, marșuri, bucăți pentru pian. 
In curînd, în Editura de stat pentru li
teratură muzicală vor apare două lucrări 
ale tinerei compozitoare consacrate cu
ceritorilor sovietici ai Cosmosului — 
„Marșul 
naufii".

Cunoscutul compozitor sovietic Ana- 
toii Aleksandrov remarcă talentul neobiș
nuit al Taniei. „Eu n-am îrifilnit nici
odată, a declarat el, iin copil care să 
poată compune la această vîrsta cîntece 
publicabile".

„New York Times" 
interzis în Irak

în cercurile oficiale se arată că 
această măsură a fost luată în le
gătură cu faptul că „New York Ti
mes“ a publicat articole dușmănoase 
la adresa Republicii Irak și a con
ducătorilor ei.

O hotărîre ministerială

lui Tifov" și cîntecul „Cosmo-

După cum anunță corespondentul 
din Bagdad al agenției France 
Presse, din dispoziția autorităților a 
fost interzis în Irak ziarul american 
New York Times“.

I Al 4-lea tîrg internațional de îa. care, și-a.u obținut de curînd ih- 
! Brno și-a închis porțile, diipă dependența — de la 11 în anul 
; două săptămîni de intensă acti-' 
; vitate. în 7 pavilioane, ocupînd 
1 o suprafață de peste 65 000 mp,.
I și pe un spațiu de aproape 
j 60 000 mp „sub cerul liber“, 600 
J de expozanți din 52 de țări au 
; prezentat mașini în greutate 
; totală de 8 178 tone, din care 
I 6 178 tone aparținînd țărilor lă- 
! gărului socialist, iar 2 000 töne 
J produse provenind din cele- 
’ laite țări participante. Pe țări,
> se poate arăta
> că Uniunea Sö- ----- -
! vietică a fost re- 
! prezentată prin 
’ exponate în greu- 
>• taie de 770 tone,
> R.D.G. — prin
! 313 tone. în ra-
I port cu cel de-al 
; țări cu 550 expozanți), tîrgul din 
; anul acesta a marcat un accen-
! tuat spor de interes nu numai
: din partea țărilor socialiste, dar 
; și a țărilor capitaliste. Ponde- 
; rea R.F.G. a fost de 475 tone, 
: iar aceea a Italiei de 277 tone. 
I Un fenomen sesizat la Confe

rința de presă a ministrului co
merțului exterior cehoslovac Fr. 
Krajciï cu ziariștii. străini aflați

; la Brno es,te acela al pidzenței 
; unor mari concerne și întreprin- 
; deri din țările „Pieței comune".

Astfel s-au remarcat firmele „De- 
I gussa”, „Daimler-Benz“ „Mannes- 
' mann“ și „Siemens" din R.F.G., 
; „Renault", „Chausson“, „SIMCA 
■ Automobiles" din. Franța ; „Fiat“ 

și „Innocenti” din Italia ; „Coc- 
I kerill-Öugree S. A." din Belgia 

etc. Țări ca Marea Britanie, Aus
tria, Danemarca au fost de ase- 

; menea prezente prin firme de 
! proporțiile lui „Imperial Chemical 
: Industries Ltd”. „Elin" și „Alpin- 
’ Montan“ sau „Disa-Electronik" 

a/s. în legătură cu aceasta s-a 
; remarcat că schimburile „celor' 
I șase" (este vorba de partenerii 
' . „Pieței comune" : Franța, R.F.G.,

Italia, Belgia, Olanda și Luxem
burg) cu Cehoslovacia au 
crescut cu 35 la sută. După cum 
se vede ideea intensificării 
schimburilor comerciale interna
ționale, a cooperării economice 
pe baza avantajelor reciproce își 
croiește drum, ea găsește ecouri 
din ce în ce mai puternice.

Tîrgul de la Brno a marcat nu 
numai o creștere a numărului de 
participant din rîndul țărilor ca
pitaliste, ci și din rîndul țărilor

1961 la 24 în 1962. In plin pro-, ; 
ces de dezvoltare a economiei lor, 
aceste țări au expus îndeosebi 
produse ale industriei ușoare și- 
materii prime. Ele se arată inte- . 
resate în achiziționarea de in
stalații industriale și mașini a- 
gricole. O atracție excepțională 
exercită asupra lor forța econo- ' 
itiică mereu crescîndă a țărilor ; 
socialiste, în primul rînd a Uniu- ■ 
nii Sovietice, a cărei prezență în 

cadrul Tîrgului I 
g fost de-a drep- ■ ( 

_ . i.i tul itnpresloriăn- ;De sa corespondentul tă, demonstrînd ■ 
nostru uLi,?&!e 70C!,se :obținute în do- , 

meniul cuceririi I spațiuluj cosmjc 
șl al folosirii pașnice a energiei 
atomice.

Paralel cu tîrgul de la Brno au ' I 
avut loc, în capitala Moraviăi, ; 
tradiționalele întîlniri ale specia- ; 
liștiloir, oameni de știință și teh- ■ 
nicieni. Astfel, a fost organizat I 
primul congres internațional | 
„Chisa“ pentru problemele con- ; 
strucțiilor mecanice, ale chimi- ‘ 
zării și automatizării procedee
lor de fabricație, la care au par
ticipat 829 de delegați din nu- ; 
meroase țări, 
R. P. Romînă. 
o delegație 
luat parte lă priiria întîlnire In
ternațională a presei de spe
cialitate. „Ziarul tîrgului1' a 
subliniat aportul adus în dezba
teri de reprezentanții țării noas
tre. In același timp nr. 13 
al ziarului a consacrat articolul 
său de fond rezultatelor coope
rării economice romîno-ceho- 
slovace, subliniind chiar în titlu 
că ea se desfășoară „în toate 
domeniile și prosperă".

De asemenea, Oficiul de infor
mații tehnico-comerciale al R. P. 
Romîne a fost vizitat în zilele 
Tîrgului de numeroși reprezen
tanți ai unor firme din Frarîța, 
Republica Federală Germană, 
Elveția, Argentina, Canada, Aus
tria, Italia, Japonia, Anglia, Iugo
slavia. Aceștia au manifestat un 
interes deosebit pentru lărgirea 
relațiilor comerciale ou țara 
noastră, care— după cum a a- 
păriit deseori în cursul conver
sațiilor — se bucură de un pres
tigiu mereu sporit.

HORIA LIMAN

3-lea tîrg (35 de

printre care și 
De asemenea, 
romînească a

în timp ce luptătorii pentru pace șl 
democrație sînt persecutafi iar litera
tura progresistă interzisă, ministrul cul
turii de la Bonn a autorizat introduce
rea cărții lui Hiller „Mein Kampf“ în 
bibliotecile școlare din Germania occi
dentală. Această carte fascistă, se a- 
rată în comunicatul ministerial, apar
ține istoriei, iar elevii au dreptul să 
cunoască în amănunțime perioada res
pectivă. Lectura ei va permite elevilor 
să devină „maturi“ din punct de ve
dere politic.

Orice comentariu este de prisos...
Catastrofă minieră în Anglia

h

ai „lagărului morțîi“

timp

Casele orașului
(Urmare din pag. I-a)

tărăgănate, iar organele 
popular orășenesc nu con- 
și nu ajută în suficientă 

această întreprindere.

CLUJ (cöresp. „Scîn- 
teii"). — Luni s-a des
chis la Cluj, în aula 
universității Babeș-Bo- 
lyai, o sesiune științifi
că dedicată problemelor 
chimiei. La lucrările se
siunii participă acade
micieni, cadre didactice 
din învățământul supe
rior, specialiști din in- corespondent al Acade-

stitute de cercetări și 
întreprinderi chimice 
din țară.

In prima zi a sesiunii, 
acad. Raluca Ripan a 
vorbit despre „Orienta
rea cercetării științifice 
în învățământul supe
rior", iar prof. Coriolan 
Drăgulescu, membru

miei R. P. Române, rec
torul Institutului poli
tehnic din Timișoara, 
despre „Contribuția cer
cetării științifice la dez
voltarea industriei chi
mice din țara noastră".

Lucrările sesiunii con
tinuă, urmînd să fie 
prezentate peste 180 de 
comunicări științifice în 
6 secții.

-

La 24 septembrie șase mineri au 
fost îngropați de vii în mina Hickle- 
town, în apropiere de Middlesbo
rough. ca urinare a unei prăbușiri. 
Deocamdată au fost salvați numai 
doi mineri care au fost transpor
tați la spital în stare gravă.

După cum se anunță în presă, în 
urmă cu doi arii la această mină a 
mai avut loc o astfel de catastrofă 
în .urma căreia șapte muncitori au 
rămas ' îngropați sub pămînt 
de peste 18 ore.

Vina" Dorei Stern

O faptă de eroism relatată de supraviețuitori 
de la Mauthausen

locuințe nu ar -fi trebuit să se bucu
re, în aceeași măsură, de îndruma
rea și sprijinul comlteiului orășe
nesc de partid ? Este adevărat că 
întreprinderea care răspunde de 
buna gospodărire a fondului de lo
cuințe a obținut unele rezultate po
zitive în ultima vreme. Lucrările de 
consolidare precum și fațadele exe
cutate la clădirile vechi, sînt de 
bună calitate. In centrul orașului 
(păcat că nu și în cartiere!), mai 
toate clădirile au fost vopsite în 
vinacet. într-un colorit viu, atragă 
tor. Totuși, în goana după cantita
te, lucrătorii de aici execută și re
parații a căror calitate lasă de do
rit. Din această cauză ele trebuie să 
fie refăcute după scurtă vreme. Așa 
s-a întîmplat la magazinul „Foto- 
Sport-Muzică" din centrul orașului, 
la clădirea din str. Golești nr. 16 și 
altele.

întreprinderea de gospodărie lo- 
câtivă a orașului a devenit și ad-

ministratorul zecilor de blocuri con
struite în ultimii ani. La unele din 
acestea s au ivit defecțiuni care, 
iară mari eforturi, ai putea ii 
înlăturate. întîrzierilé în această pri
vință provoacă neplăceri locatarilor 
și dăunează clădirilor. Cine altul 
dacă nu întreprinderea administra
toare trebuie să facă această trea 
bă. cine altul dacă nu ea trebuie 
să dea dovadă de exigență și gri
jă pentru păstrarea și prelungirea 
vieții clădirilor ? Dar lucrurile sînt 
deseori 
sfatului 
trolează 
măsură

Acordînd un sprijin mai substan 
țial conducerii întreprinderii, orga 
nizației de partid de aici, analizîn 
du-le periodic activitatea, Comite 
tul orășenesc de partid Brăila 
putea îndeplini într un mod 
prlnzător sarcinile ce-i revin 
ce privește întreținerea și 
rea fondului de locuințe.

ST. NEGOIU

Tribunalul din Lüneburg (R.F.G.) 
a condamnat de curînd la șapte luni 
închisoare pe Dora Stern din Ham
burg. „Vina” acestei femei este că 
a însoțit copii de muncitori din 
Hanovra în taberele de odihnă din
R.D.G.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS : 
O faptă de eroism, săvîrșifă de deji- 
nufii „lagărului rnorjii“ din Mauthausen 
(Austria), a devenit cunoscută de-abia 
după 17 ani. Patru foști deținuți ai la
gărului s-au întîlnif la 24 septembrie 
la Comitetul sovietic al veteranilor de 
război.

Din cei 20—25 mii deținuți ai lagă
rului din Mauthausen aproximativ 800 
oameni, lucrători politici și ofițeri ai 
armatei sovietice, erau cu un pas mai 
aproape de moarte decîf ceilalți .

în noaptea de 2 spre 3 februarie 
1945 acești deținuți au atacat pe paz
nici și au fugit din lagăr.

Răscoala a fost pregătită de un co
mitet condus de ofițeri sovietici supe
riori. Singura speranță a deținuților era 
ca măcar unul din ei să scape cu viață 
și să povestească tuturor oamenilor ce 
înseamnă Mauthausen, unde zilnic mu
reau 300 de oameni și călăii se între
ceau în forturi.

O mare parte din cei răsculați au 
pierit imediat, iar ceilalți au fosf prinși 
și împușcați mai tîrziu.

Multă vreme s-a crezut că au pierit 
toți. în ultimul timp au fost însă gă
siți șapte supraviețuitori.

Patru dintre ei, Ivan Bitiukov, Vladi
mir Sosedka, Viktor Ucraințev, Vladi
mir Șcepetea au povestit, la 24 sep
tembrie, despre această faptă de eroism 
fără seamăn.

Istoria răscoalei de la Mauthausen 
este legată de mulți eroi încă necu- 
noscufi. Foștii deținuți își amintesc de 
un tînăr ziarist cu ochelari negri. El 
obținuse permisiunea să povestească 
deținuților conținutul cărților de care 
își amintea. înainte de evadare el a 
expus, în stilul unei povestiri de aven
turi, instrucțiunile amănunțite asupra 
modului în care trebuie acționat !n 
timpul răscoalei. Numele lui rămîne 
deocamdată necunoscut.
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In ciuda bogățiilor de care dis
pune America Latină, majorita
tea locuitorilor ei duc o 
mizerie. Fotografia de 
înfățișează o imagine
dentă a sărăciei în care trăiesc 
cei mai mulți dintre locuitorii 
Venezuelei.

viață de 
mai sus 
conclu-

In cîtevaPESTE DOUĂ ZILE, LA ANKARA rîndtiri

naș- 
ar-

cu- 
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al

4 XXl~a ediție a balcaniadei de atletism
Ankara, capitala Tur

ciei, găzduiește la sfîr- 
șitul acestei săptămîni 
cea de-a 21-a ediție a 
balcaniadei de atletism, 
ultimul mare concurs 
atletic internațional al 
sezonului. Aproape 300 
de atleți și atlete din 
Grecia, .România, Bul
garia, Iugoslavia și 
Turcia se vor întrece 
pentru cîștigarea celor 
34 de titluri de cam
pioni balcanici. Ei vor 
continua astfel șirul 
tradiționalei competiții 
inaugurate în urmă cu 
32 de ani la Atena.

Balcaniadele, prilej 
de pasionante dispute 
sportive, care au consa
crat, la vremea lor, 
mulți ași'ai atletismului 
din Balcani (Dinu Cris- 
tea, Kiridkides, Gurău, 
lordache. Silas, Miha- 
lici) au avut și meritul 
de a ține aprinsă făclia

prieteniei și colaborării 
între sportivii țărilor 
balcanice. De aceea, în 
fiecare an acest eveni
ment sportiv este salu
tat cu bucurie de opi
nia publică sportivă.

La Ankara aceste în
treceri, care se desfă
șoară aici pentru prima 
oară, sînt așteptate 
cu nerăbdare. Ziarul 
turc „Cumhuriyet" scrie 
că ediția a 21-a a balca
niadei este 
drept cel mai ’mvor- 
tant concurs 
desfășurat vreodată în 
Turcia. Noul stadion 
„19 Mai" din Ankara își 
așteaptă oaspeții. To
tul a fost pregătit cu 
multe săptămîni îna
inte și specialiștii turci 
speră că pista de aler
gări îi va satisface pe 
concurenți. Atleții turci 
întorși de la „europene" 
au intrat imediat în 
cantonament șl se an-

jocotită

atletic

i trenează de zor. Dintre 
ei în formă bună se a- 

. flă alergătorii Onel și
Sukru Sahan. Pregătiri 
intense au făcut atleții 
iugoslavi, greci 
gări.

Pentru atleții 
jocurile de la 
constituie 
serioasă.
la ei mult mai mult de
cît au arătat la cam
pionatele europene. In 
competiția masculină se 
anunță o luptă foarte 
strînsă între echipele 
Romîniei, Bulgariei 
Iugoslaviei. Credem 
atleții noștri vor ști 

. lupte pentru victorie 
concursul de la Ankara.

Selecționatele țării 
noastre cuprind un e- 
fectiv de 60 de spor
tivi și sportive, din 
care fac parte, printre 
alții, Iolanda Balaș, 
Marla Diaconescu, Va- 
moș, Bizim, soții Gre- 
cescu.

și bul-

romîni 
Ankara 

o încercare 
Așteptăm de

și 
că 
să 
în

pină duminică cei 
ai tării se vor în- 
din calea Plevnei

Incepînd de joi și 
mai valoroși călăreți 
trece la baza hipică 
în finalele campionatelor republicane de 
călărie. In programul concursului figu
rează probe de dresaj, obstacole cat. 
ușoară și cat. grea. Întrecerile se vor. 
desfășura dimineața de la ora 8 (sîm- 
bătă de la ora 9) iar după-amiază de 
la ora 15.

★
La 27 septembrie își va începe turneul 

în țara noastră echipa de fotbal G-.var- 
dia Varșovia. Fotbaliștii polonezi vor în- 
tîlni la acea dată, la Iași, echipa C.'S.M.S. 
tn continuare, echipa Gwardia va juca 
la 30 septembrie la Cluj cu 
la 3 octombrie la București 
greșul.

Știința și 
cu Pro-

•k
Au luat sfîrșit întrecerile din 

grupe ale campionatului de fotbal 
U.R.S.S. în turneul final pentru desem
narea cîștigătoarei titlului de campioană 
a U.R.S.S. pe anul 1962 vor juca urmă
toarele 12 echipe: Dinamo Kiev, Ț.S.K.A., 
Sahtior Donețk, Zenit Leningrad, Mol
dova Chișinău, S.K.A. Rostov pe Don, 
Dinamo Tbilisi, Dinamo Moscova, Spar
tak Moscova, Torpedo Moscova, Pahta- 
kor Tașkent și Neftianik Baku.

k
Ieri la amiază a sosit în Capitală 

echipa selecționată de box a orașului 
Varșovia. După cum se știe, oaspeții vor 
întîlni joi ne stadionul Republicii echipa 
reprezentativă a orașului București. Din 
echipa poloneză se remarcă campionul 
european T. Walașek, Szeczpanski, Ma- 
zurec șî Dampc.

cele două 
al

Cu titlul de mai sus, săptămîna- 
lul francez de dreapta „Carrefour" 
a publicat într-un număr recent, sub 
semnătura lui Maurice Tassai, un 
articol în care este abordată pro
blema relațiilor dintre orînduiiea 
socială și eroii cărora le dă 
fere. Redăm extrase din acest 
ticol :

„încă doi eroi au devenit 
noscuți în lumea întreagă. Nu
vorba de figuri fără importanță sau 
despre eroi ai unei singure țări, res
pectați numai de cîteva milioane de 
compatrioți, și nici de eroi care vor 
fi cu totul dați uitării peste o ju
mătate de secol. Sînt oameni admi
rați într-adevăr de întreaga lume 
— din Japonia pînă în Africa de 
Sud, din Alaska pînă în Țara de 
Foc, oameni al căror eroism a intrat 
în istorie pentru veșnicie.

Cei doi eroi despre care vorbim 
sînt cetățeni sovietici și, în plus, 
militari. Cele 64 de rotații în jurul 
Pămîntului pe care le-a făcut „Nie“ 
(Andrian Nikolaev — n.r.) și cele 48 

■— executate de „Pop" (Pavel Po- 
povici — n.r.), depășesc cu mult 
realizările tovarășilor lor Gagarin 
și Titoy, ca să nu mai vorbim de 
acelea ale cosmonauților americani 
John Glenn și Scott Carpenter. In 
fața acestor fapte uluitoare și in
contestabile, scepticismul devine ne
justificat... Trebuie să recunoaștem 
că știința și propaganda sovietică 
au obținut încă o victorie.

Eroii sovietici înșiși nu sînt. mai 
puțin minunați decît faptele lor e- 
roice și poate că pînă acum noi am 
acordat acestui factor o atenție in
suficientă. Incepînd cu Gagarin, 
care posedă toate calitățile eroului 
romantic (fiind totodată un om a că
rui viață personală ar putea sluji 
oricui drept exemplu), generația de 
cosmonauți sovietici nu-și pierde 
măreția.

Pe cine poate opune Occidentul 
lui Gagarin, Titov, Nikolaev și Po- 
povici ? S-ar putea cita Glenn și. 
Carpenter, care au făcut cîte trei 
rotații în jurul Pămîntului, tot atît de 
demne de laudă ca și zborurile să- 
vîrșite de ruși. Să nu se creadă că

ei ar fi victimele unui complot 
tăcerii. Despre ei s-a vorbit mult. 
Dar, din păcate, nu mai mult decît 
despre moartea tragică a lui Mari
lyn Monroe. In timp ce cosmonauții 
occidentali sînt nevoiți să-și împar
tă rolul cu nenumărați pseudo-eroi, 
confrații' lor sovietici se găsesc în- 
tr-o bună tovărășie cu eroi ai 
muncii, artiști emeriți etc.

Titlul de „artist al poporului“ 
este acordat numai bărbaților și 
femeilor care s-au remarcat cu ade
vărat în vreo ramură deosebit de 
grea a artei ; printre ei sînt balerina 
Galina Ulanova, violonistul David 
Oistrah, pianiștii Emil ’ Ghilels și 
Sviatoslav Richter. în Uniunea So-

Răsfoind presa străină

vietică, recunoștința societății nu 
este irosită pe lucruri mărunte.

Daj principalul privilegiu al cele
brităților sovietice constă în faptul 
că ele nu sînt nevoite să concureze 
cu „celebritățile“ din lumea inter
lopă. Desigur, și în Uniunea Sovie
tică, ca și în orice altă țară, pot e- 
xista elemente antisociale. Dar, a- 
colo, ele n-au să devină niciodată 
obiect de admirație. în presa so
vietică se publică în mod inten
ționat numai sentințele proceselor 
și numai în măsura în care ele pot 
avea un efect educativ.

Dacă, de pildă, Joseph Joanovici 
(mare afacerist și speculant din 
Franța •— n.r.) și-ar fi făcut excro- 
cheriile în U.R.S.S., el ar fi primit 
cel mult dreptul la o mică in
formație în ziar și o condamnare cu 
mult mai aspră decît cea pe care 
a primit-o în Franța. Dar acolo nu 
s-ar fi găsit nici un singur ziarist 
care să-l compătimească sau care 
să comenteze pe cinci coloane de 
ziar starea lui sufletească.

Altfel stau lucrurile în Occident. 
Cîți diverși Lucky Luciano și Chass- 
man revin la fiecare Glenn sau 
Carpenter ?! Gangsterul american

Lucky Luciano a fost o personali
tate viguroasă, dar noi am văzut 
destui ticăloși și mai mari care aii 
ajuns să conducă destinele unor 
state.

...Totuși, să nu tragem de aici 
concluzia că întreaga Americă și-a 
ieșit din minți... Dar iniluența ame
ricană, îndeosebi înrîurirea cinema
tografului american, joacă un rol 
considerabil în degradarea morală 
care a afectat întreaga lume occi
dentală.

Marea Britanie, care este mai ex
pusă să se molipsească de molima 
americană, pentru că popoarele a- 
cestoi două țări vorbesc aceeași 
limbă, nu a evitat această decădere 
a moravurilor. Această țară, cunos
cută odinioară prin pungașii ei mă
runți, a devenit acum vestită prin 
„asasini care acționează în nopți 
cu lună", prin vampiri care apar 

. „vineri seara“, prin diverși maniaci 
sexuali, prin „Jack spintecătorul" și 
alții ale căror 
tribuie la 
imens

Nu 
retul, 
demn
pe care i-1 oferă ziarele, literatura, 
radioul, televiziunea și cinemato
grafia. Iar aici cîteva exemple 
bune sînt înecate în sute de exem
ple respingătoare.

Asupra tineretului are o influență 
deosebit de funestă aparența „suc
cesului ușor". Un tînăr de 18 ani 
care fredonează în gura mare cu
plete prostești, acompanündu se la 
ghitara electrică și strîmbîndu-se 

. lîngă microfon, devine în cîteva 
săptămîni o „stea" cu un onorariu 
de 6 000 de franci. Oare nu tocmai 
acesta este motivul că găsește 
imediat nenumărați imitatori cu pă
rul încîlcit și în scurte de piele, îm
podobite cu lire strălucitoare, con- 
stituiți într-o „bandă" de muzicanți 
cu denumiri expresive ca : „Pisicile 
sălbatice“, „Pirații" etc ?...

în sfîrșit, mai trebuie să spunem 
cîteva cuvinte și despre vîlva exa-

„performanțe” 
menținerea unui 

al presei de scandal...
e deci de mirare dacă 
în căutarea unui 
de imitat, se adresează celui

con- 
tiraj

tine- 
exemplu

garată pe care presa o face stele
lor scenei și ecranului, bineînțeles 
pe un plan care nu are nimic co
mun cu activitatea lor artistică. A- 
tîta timp cit Maria Callas nu era 
decît o cîntăreață remarcabilă, ea 
era cunoscută în Franța numai de 
o mină de amatori ai discurilor. 
Dar, după aceea, cînd a înco- 
tat aproape cu totul să cînte, 
ea a devenit la fel de celebră ca 
și Soraya sau prințesa Margareth. 
Ce-i drept, între timp și-a. părăsit ' 
soțul, și a început șă apară deseori 
împreună cu Arisiotel Onasis, „re
gele petrolului". Dăm numai acest 
exemplu ; el explică de ce mulți 
care nu posedă cîtuși de puțin ta
lentul unei Callas ajung să devină 
faimoși datorită unui singur proces 
de divorț sau unei intrigi amoroase 
în jurul căreia se face o mare pu
blicitate.

O atenție exagerată se acordă și 
eroilor crimelor...

Emil Buysson, care și-a încheiat 
viața ghilotinat, a furnizat ziarelor 
mulți ani de-a rîndul materiale sen
zaționale de scandal. Pentru o per
soană absolut necunoscută, mijlo
cul cel mai rapid și mai ușor de a 
deveni o celebritate îl constituie să- 
vîr.șirea unor fapte interzise de lege.

...Ne vom limita numai să consta
tăm faptul că delectîndu-se cu 
propria sa murdărie, societatea 
noastră democratică occidentală își 
pricinuiește pagube imense... Feno
menul despre care este vorba aci 
amintește mai curînd de reflexul de 
sinucidere al unei societăți în ago
nie, care și-a pierdut nu numai orice 
scop în viață, dar chiar' și instinc
tul primar al autoconservării. Aris
tocrația franceză din 1789 a făcut 
această tristă experiență.

La urma urmelor, reiese că în
drăzneață operație a unui chirurg 
din Dijon, Care a izbutit să „lipeas
că" unui muncitor mîna sa tăiată, 
interesează publicul în aceeași mă
sură ca zece jafuri șl o sută de . 
spectacole „strip-tease". Iar dacă 
conducătorii sovietici pun la baza 
propagandei lor exemplele de cu
raj, o fac tocmai fiindcă, la urma 
urmelor, virtutea este mai rentabilă 
decît viciul. Cînd ai o față demnă 
de această denumire, nu te apuci 
să înfățișezi părțile rușinoase
corpului. Acesta este principiul pe 
care l-am învățat fiecare din 
încă din copilărie“.

ale

noi
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Lucrările Adunării Generale Vizita lui LI. Brejnev în R. P. F. Iugoslavia
a O. N. U.

NEW YORK 25 (Agerpres) TASS. 
In ședința plenară din 24 septem
brie a sesiunii a 17-a a Adunării 
Generale a O.N.U. a fost aprobat 
raportul Comitetului general cu pri
vire la ordinea de zi a sesiunii. In- 
tr-un viitor apropiat Comitetul ge
neral va examina de asemenea 
punctele din ordinea de zi propuse 
de delegația sovietică „Cu privire 
la condamnarea propagandei în fa
voarea războiului nuclear preven
tiv“ și „Programul economic al de
zarmării“..

Din inițiativa Uniunii Sovietice, în 
raportul Comitetului general a fost 
de asemenea inclusă o problemă im
portantă ca restabilirea 
legitime ale Republicii 
Chineze la O.N.U.

A fost din nou scos la 
bolanul mort“ — așa-zisa „proble
mă ungară“. 34 de delegații au vo
tat împotriva includerii acestei pro
bleme provocatoare pe ordinea de 
zi a sesiunii. Dar cu ajutorul ma
jorității mecanice (43 de voturi) Sta
tele Unite au reușit să strecoare pe 
ordinea de zi a sesiunii această „pro
blemă“ atît de răsuflată.

Pînă la dezbaterea raportului Co
mitetului general, au continuat în 
Adunare dezbaterile de politică ge
nerală.

In cuvîntarea sa, Vaclav David, 
ministrul afacerilor externe al Ce
hoslovaciei, a acordat o mare aten
ție demascării politicii agresive a 
imperialiștilor americani față de 
Cuba. El a declarat că Cehoslovacia, 
ca și celelalte țări prietene ale Cu
bei, este în mod hotărît de partea 
poporului cuban. Ministrul afacerilor 
externe al Cehoslovaciei a sprijinit 
propunerile concrete și clare cu pri
vire la dezarmarea generală și to
tală făcute de delegația U.R.S.S. la 
Geneva. Vaclav David a atras aten
ția delegaților Adunării asupra po
liticii agresive promovate de revan
șarzii vest-germani. Dacă puterile 
occidentale, a subliniat el, nu vor 
dori să semneze tratatul de pace cu 
Germania, Cehoslovacia, împreună 
cu alte țări, va semna tratatul de 
pace cu R. D. G.

Delegatul Iugoslaviei, Vladimir 
Popovici a acordat în cuvîntarea sa 
o mare atenție problemei germane, 
problemei dezarmării și încetării ex
periențelor nucleare. La rezolvarea 
problemei germane, a declarat re
prezentantul Iugoslaviei, trebuie să 
se țină seama de realitatea existen
tă, de interesele poporului german 
și de pacea

Ministrul 
Iranului, G. 
pre politica 
declarat că ea este îndreptată spre 
menținerea relațiilor de 
nătate cu celelalte state, 
amintit, printre altele, 
gurările date de Iran 
sovietic și anume că Iranul nu va 
admite crearea unor baze militare 
străine pe teritoriul său.

★
La 25 septembrie în Adunarea Ge

nerală au continuat dezbaterile ge
nerale, pe lista vorbitorilor fiind în
scriși delegații statelor Guineea, Se-

drepturilor 
Populare

iveală „șo-

negal, Canada, Panama și Peru. 
Diallo Telli, reprezentantul Guineei, 
s-a pronunțat împotriva includerii 
așa-zisei probleme ungare pe ordi
nea de zi a Adunării Generale, su
bliniind că aceasta este o tentati
vă de a introduce spiritul războiu
lui rece în activitatea O.N.U.

Ministrul de externe al Senegalu
lui, Doudou Thiam, a vorbit despre 
importanța problemei dezarmării. El 
a arătat că soluționarea problemei 
prin realizarea dezarmării generale 
și totale ar oferi o cale sigură pen
tru obținerea unei păci trainice. Mi
nistrul de externe al Senegalului a 
acordat o mare atenție problemelor 
coloniale. El a cerut ca Portugalia 
și Uniunea Sud-Africană, din cauza 
politicii lor coloniale, să fie excluse 
din O.N.U.

Ministrul de externe al Canadei, 
Howard Green, a declarat că Co
mitetul pentru dezarmare de la Ge
neva trebuie să-și dubleze eforturi
le o dată cu reluarea activității sale.

Canada — a spus de asemenea 
Howard Green — se pronunță în fa
voarea unor acorduri care ar în
curaja dezvoltarea comerțului pe o 
bază multilaterală și fără nici un 
fel de bariere discriminatorii.

de declarațiile lui Nehru
BONN 25 (Agerpres). — TASS : 

Cercurile apropiate guvernului 
R.F.G. își exprimă fățiș nemulțu
mirea față de primul ministru al In
diei, Nehru. Șeful guvernului in
dian „s-a făcut vinovat" față de 
Bonn din cauză că, în declarația fă
cută recent la Londra a vorbit des
pre existența celor două state ger
mane ca despre un fapt real. Nehru 
s-a pronunțat pentru îmbunătă
țirea relațiilor dintre cele două sta
te germane și a îndemnat să se a- 
bordeze rezolvarea problemei ger
mane . de pe poziții realiste.

Declarațiile primului 
Nehru au provocat 
Bonn. Organizația 
„Curatoriul Germania 
declară că Nehru... a
tima „propagandei comuniste". Zia
rul de la Bonn „General Anzeiger" 
califică într-un articol de fond drept 
„absurditate" îndemnul lui 
de a se da dovadă de spirit 
în politică.

Nemulțumirea față de 
realistă a primului ministru 
diei este exprimată și de 
„1.' ",

ministru 
enervare la 
vest-germană 

indivizibilă" 
devenit vic-

Nehru 
realist

poziția 
al In- 

____  . ziarul 
Frankfurter ‘Allgemeine”, apropiat 

guvernului R.F.G. Ziarul este deo
sebit de neliniștit din cauză că Ne
hru „nu este singurul om politic din 
Asia care împărtășește această pă
rere".

Cuvîntarea președintelui Sukarno cu prilejul creării 
Fondului de dezvoltare a Irianului de vest

BELGRAD 25 (Agerpres).—TASS. 
La 25 septembrie la Belgrad a avut 
loc o ședință festivă a Comitetului 
Popular din Belgrad la care L. I. 
Brejnev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a 
fost declarat cetățean de onoare al 
Belgradului.

înaltul oaspete sovietic a fost sa
lutat de M. Neoricici, președintele 
Comitetului Popular al orașului 
Belgrad.

L. I. Brejnev a mulțumit cordial 
Comitetului Popular pentru titlul de 
cetățean de onoare al Belgradului, 
pentru cuvintele calde și prietenești 
rostite în cadrul ședinței la adresa 
Uniunii Sovietice.

In aceeași zi Leonid Brejnev, pre-

ședintele. Prezidiului' Sovietului Su
prem al U.RH.S., a oferit un prînz 
în cinstea președintelui R.P.F. Iu
goslavia, Iosip'Broz Tito.

In cadrul prînzului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
L. I. Brejnev și președintele Tito au 
rostit cuvântări.

Marți, la Belgrad au început tra
tativele oficiale iugoslavo-sovietice 
care se desfășoară într-o atmosferă 
cordială și prietenească.

L. I. Brejnev, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
împreună cu Iosip Broz Tito, pre
ședintele R. P. F. Iugoslavia, și cu 
alte persoane oficiale iugoslave au 
părăsit marți Belgradul plecînd 
spre orașul Kraguevaț,

O©<>------------

DJAKARTA 25 (Agerpres). — A- 
genția Antara anunță că președin
tele Indoneziei, Sukarno, a luat cu- 
vîntul în palatul- Mèrdeka, la cere
monia oficială organizată cu prile
jul creării Fondului de dezvoltare a 
Irianului de vest.

Peste cîteva zile, drapelul olan
dez va fi coborît din Irianul de 
vest, a declarat președintele, și în 
zorii zilei de 1 ianuarie 1963 deasu
pra Irianului de vest, alături de dra
pelul O.N.U., va flutura drapelul 
roșu-alb al Indoneziei, iar începînd 
cu 1 mai 1963 conducerea Irianului 
de vest va fi exercitată total de gu
vernul Indoneziei.

Sukarno a criticat afirmațiile lip
site de temei ale presei occidentale 
că Indonezia ar promova o politică 
expansionistă și că ea nu ar fi în

stare, chipurile, să asigure progre-- 
sul populației din Irianul de vest. 
Președintele a arătat că faptele au 
dezmințit aceste scorniri.

Sukarno a subliniat că în opera 
de dezvoltare a Irianului de vest 
guvernul se bucură de sprijinul în
tregului popor indonezian. Ajutorul 
material către populația 
de 
cu 
un 
să 
se 
Irianului de vest, a 
karno.

In încheierea cuvîntării sale, pr 
ședințele a urat populației Irianulu.0^ 
de vest viață fericită în cadrul Re
publicii Indonezia.

O*<>-----------

Irianului 
vest, care în trecut nu se acorda 
regularitate, va avea pe viitor 
caracter organizat, pentru ca el 
fie eficient. Tocmai în acest scop 
creează Fondul de dezvoltare\a 

declarat 8 t

Adunarea Națională Constituantă 
a Algeriei și-a început activitatea

ALGER 25 (Agerpres). — La 25 
septembrie la Alger și-a început 
activitatea'Adunarea Națională Con
stituantă, aleasă la 20 septembrie. 
Dreptul de a deschide prima ședință 
a Adunării Naționale Constituante a 
fost acordat celui mai vechi deputat 
Ferhat Abbas, care a fost primul 
președinte al Guvernului Provizo
riu al Republicii Algeria. Adresîn- 
du-se deputaților, Ferhat Abbas a 
adus un omagiu celor care și-au dat 
viața pentru eliberarea Algeriei de 
sub jugul colonialiștilor și a propus 
ca în memoria lor să se păstreze un 
moment de reculegere.

Ferhat Abbas a declarat că poli
tica externă a Algeriei va fi orien
tată spre rezolvarea pașnică a pro
blemelor internaționale litigioase, 
spre stabilirea de relații prietenești 
cu toate țările. Algeria, a spus 
respinge politica de participare

pacte militare și va urma Dolitica 
de neadérare.

Ferhat Abbas a fost ales pre
ședintele Adunării Naționale Consti
tuante.

Ciocniri între 
și poliție

ROMA 25 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Incidonie deo- 
sobit de grave s-au produs luni 
după-amiază la Neapole in timpul 
unei manifestații a muncitorilor me- 
talurgiști de la uzinele din cartie
rele Vicaria, Mercato și Capodi- 
chino. Cei 4 000 de muncitori care 
manifestau pașnic pe străzile Nea- 
poleiului in sprijinul revendicărilor 
lor au fost atacați cu brutalitate de 
poliție și carabinieri. In timpul cioc
nirilor dintre greviști și forțele po
lițienești au fost răniți grav șapte 
muncitori. Alți 20 de muncitori au 
fost arestați.

Luînd cuvîntul în senaf în cadrul 
dezbaterilor pe marginea proiectu
lui de buget al Ministerului Aface
rilor Interne senatorul comunist 
Pietro Secchi a declarat : „Dacă nu 
toți — atunci cel puțin mulți con
ducători ai forțelor siguranței de

demonstranți 
la Neapole

<

bună veci- 
Ministrul a 
despre asi- 
guvernului

în lumea întreagă, 
afacerilor externe al 
A. Aram vorbind des- 
externă a țării sale a

4

Clică lui Ngo Dinh intensifică teroarea în Vietnamul de sud. 
Potrivit unor date statistice prezentate de Frontul Național de Eli
berare din Vietnamul de sud autoritățile diemiste au aruncat în în
chisoare, în perioada iulie 1954—iunie 1961, 275 000 de persoane. 
Peste jumătate de milion de oameni au fost, de asemenea, internați 
în lagăre de concentrare. Diemiștii plănuiesc să ridice numărul 
acestor lagăre de concentrare, denumite „sate strategice", la 17 000, 
spetind în acest fel să izoleze forțele patriotice de rezistență. 
In fotografie : Intr-un „sat strategic" din Vietnamul de sud.
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stat continuă să considere greva nu 
ca o manifestare.legitimă a voinței, 
ci ca un prilej pentru dezordine și 
crime. Poliția — a continuat Secchi 
— nu trebuie să împiedice pe mun
citori și organizațiile sindicale de a 
folosi drepturile lor”.

Incidentele provocate la Neapole 
de poliție și carabinieri, la cererea 
patronilor, cu scopul de a-i intimi
da pe cei un milion de metalur- 
giști italieni care continuă cu fer
mitate de zece zile greva genera
lă, au stîrnit o vie indignare în rîn- 
durile opiniei publice italiene.

OsO

Noi victime ale terorii din Spania
Sentința în procesul unor luptători antifranchiști

ROMA 25. — Corespondentul
Agerpres transmite : Ziarul „l’Unita" 
din 25 septembrie publică o scri
soare sosită din Spania de la un 
grup de luptători antifranchiști con
damnați la 22 septembrie la pe
depse grele de tribunalul militar 
din Madrid. În scrisoare se arată că 
patru din cei zece condamnați sînt 
membri ai Partidului Comunist din 
Spania. Printre aceștia se află Or
mazabal, membru al C.C. al P.C. 
din Spania. Acuzații, învinuiți de a 
fi „incitat“ pe muncitori la grevă și 
de a fi organizat grevele care au 
avut loc în Spania în aprilie-mai 
a.c. au fost condamnați la pedepse

el, 
la

variind între 20 de ani și 4 ani 
închisoare.

în scrisoare sînt descrise torturile 
barbare la care au fost supuși cei 
arestați în timpul interogatoriului.

Cu toate că judecătorii au 
căutat să-i . împiedice pe acuzați 
să vorbească, unul din aceștia, An
tonio Jimenez Pericas, îndreptîn- 
du-și privirea către tovarășii săi din 
boxă a strigat : „Cer tovarășului 
Ormazabal, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Spania, să accepte imediat primirea 
mea în rîndurile Partidului Comu
nist din Spania”.

------—----

PARIS 25 (Agerpres). — Intr-rin 
interviu acordat corespondentulu'( 
postului de radio și televiziune fran-5 
cez, Ben Bella, membru al Biroului 
Politic al Frontului de Eliberare Na
țională, a declarat, potrivit agenției 
France Presse, că Adunarea Națio
nală Constituantă a Algeriei îl va 
numi pe șeful guvernului care va 
forma foarte curînd guvernul. Apoi, 
a spus el, va fi nevoie de circa 10 
zile pentru elaborarea regulamentu
lui Adunării Naționale Constituan
te și între timp șeful guvernului, 
însoțit de ministrul afacerilor ex
terne. va pleca la O.N.U. Ben Bella 
a spus că această sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U. „are o mare 
însemnătate pentru Algeria și este 
necesar ca noi să participăm la ea".

Sarcina cea mai urgentă pentru 
viitorul guvern, a subliniat el, este 
„asigurarea securității în țară".

La întrebarea cu privire la viito
rul regim al Algeriei, Ben Bella a 
spus :

„Acesta va fi un regim republi
can, în conformitate cu programul 
adoptat la Tripoli". El a amintit cu 
această ocazie, că Consiliul Națio
nal al revoluției algeriene se va în
truni aproximativ după 10 zile de la 
formarea guvernului, iar congresul 
national al Frontului de Eliberare 
Națională va fi convocat în cursul 
acestui an.

Au 
act 
de 

era

Unite pentru restabilirea finanțelor 
sale”, scrie agenția. Pe de 
parte însă, scrie comentatorul 
genției, guvernul brazilian arată că ■ 
dorește să rămînă fidel principiilor 
de neintervenție și de respectare 
a dreptului la autodeterminare și 
că se va împotrivi oricărei măsuri 
militare ostile Cubei.

altă
a-

lăți contrarevoluționarii cubani care 
se află în Statele Unite.

In decorul toamnei newyorkeze, a 
trecut o săptămînă de la deschide
rea sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U. Timp suficient pentru a se 
constata schimbările 
de sesiunile trecute.

Culoarele sînt mai 
altădată, pitoreștile 
tice și africane s-au 
de ședință au devenit neîncăpătoa
re. De la 51 la înființarea O.N.U., 
numărul membrilor O.N.U. a cres
cut azi la 108. In curînd Algeria și 
Uganda vor ridica această cifră la 
110.

In calculele arhitecților sediu
lui O.N.U. nu a intrat mișcarea de 
eliberare a popoarelor coloniale. 
Acum, în sala Adunării Generale 
scaunele presei au fost împinse în 
amfiteatrul publicului pentru a face 
loc pupitrelor noilor delegații. Ce se 
va întîmpla însă cînd 
și spațiul rezervat

Vor trebui îndesite 
care poartă drapelele 
bre. Zilele trecute au 
patru noi steaguri : 
rundi, Jamaica și Trinidad-Tobago. 
La solemnitate — fapt remarcat în 
cercurile O.N.U. — au asistat, din 
partea conducerii O.N.U., președin
tele 
Khan, 
zoriu 
cum 
lui de 
tembrie, 
Adică ■ 
Asiei și reprezentantul unei țari'so
cialiste. Faptul că jumătate din 
O.N.U. este formată astăzi din țări 
afro-asiatice a atras numeroase 
comentarii pline de îngrijorare în 
presa americană, fiind prezentat ca 
un „pericol" crescînd pentru mași
na de vot a S.U.A. Thomas J. Hamil
ton, comentatorul ziarului „New 
York Times“, scrie că aceste .țări 
„sînt în stave să obțină majoritatea 
necesară de două treimi pentru 
adoptarea oricărei rezoluții... cînd li 
se alătură neutrii europeni, anumiți 
membri șovăielnici din. America .La
tină sau țările socialiste*.IdfJTNeue 
Züricher Zeitung" scrie că „Statele 
Unite nu mai au siguranja că pot 
pbjine majoritatea pentru propune- 
ile lor".

în ultima yreme In S.U.A’. au fost > •

survenite față

aglomerate ca 
costume asia- 
înmulțit, sălile

va fi epuizat 
publicului ? 

și catargele 
țărilor mem- 
fost ridicate 

Ruanda, Bu-

Adunării Generale, Zaîrulla 
secretarul general provi- 

al O.N.U., Ù Thant, pre- 
și președintele Consiliu- 

Securitate pe luna sep- 
prof. Mihail Hașeganu. 

doi reprezentanți ai țărilor

vînturate păreri care contesta ega
litatea în drepturi a membrilor 
O.N.U., sub pretextul că S.U.A. nu ar 
mai putea suporta să fie pusă pe 
același picior cu țările mici și „ne- 
însemnate1* ca, de pildă, Jamaica, 
Gabon și altele. S-a sugerat chiar 
nu de mult ca numărul voturilor să 
depindă de participarea țărilor res
pective la bugetul și cheltuielile 
O.N.U. Adică, după sistemul demo-

Prin telefon 
de la trimisul nostru

orației americane, unde candidatul 
cu cel mai mare fond electoral își 
asigură „succesele". Multe s-au 
schimbat la O.N.U. Cu 10 ani în 
urmă cercurile politice americane 
nici nu-și puneau asemenea pro
bleme.

în actuala situație puterilor occi
dentale nu le este mai ușor nici în 
încercările lor de a încărca atmo
sfera la O.N.U. cu elemente ale 
„războiului rece“. Astfel, propagan
da împotriva Chinei populare n-a 
dat rezultatele 
propus de 
privire la 
legitime 
a fost 
unicul r_____ _r__ ,____  ______
șistului. Introducerea pe ordinea de 
zi de către S.U.A. a așa-numitei 
„probleme ungare", deși adop
tată, a constituit de fapt 
semi-eșec. S.U.A. au reușit 
strîngă, cu mare greutate, doar 
de voturi în timp ce împotrivă 
votat 34 restul fiind 19 abțineri 
cîțiva absenți. In total 65 de țări — 
cel mai mare număr înregistrat pînă 
acum — au refuzat așadar să 
meargă alături de S.U.A. (Anul tre
cut au fost 52 voturi pentru, 15 con
tra și 30 abțineri).

Acest semi-eșec este comentat in
tens în toate cercurile de la O.N.U. 
fiind apreciat ca de rău augur pen
tru viitoarele manevre similare ale 
delegației S.U.A.

Pe acest fundal al confijinttfriLpo-

scontate : punctul 
Uniunea Sovietică cu 

restabilirea drepturilor 
ale R. P. Chineze la O.N.U. 
înscris pe ordinea de zi, 
protest aparfinînd ciankai-

un 
să
43
au
Și

zițulor s au conturat cele doua di: 
cursuri rostite de reprezentanții 
lor doi mari" : U.R.S.S. și S.U.A. Ele 
sînt considerate aici ca elementul 
dominant al lucrărilor de pînă acum 
ale sesiunii, reprezentînd cele două 
orientări principale în abordarea 
marilor probleme internaționale. In 
cercurile de presă de la O.N.U., ca
racterizarea este de un extrem la
conism : Stevenson — vorbe, Gro- 
mîko = substanță. Și într-adevăr, 
în timp ce reprezentantul S.U.A. a 
dezamăgit prin fraze 
generalități seci, prin 
puneri, prin evitarea 
problemele centrale, 
Uniunii Sovietice a rostit un discurs 
plin de conținut, a spus lucrurilor 
pe nume, a prezentat propuneri noi 
și importante, dînd perspectivă 
dezbaterilor și arătînd adevăratele 
sarcini de răspundere ale O.N.U. 
Cuvîntarea șefului delegației sovie
tice a fost apreciată pe drept cuvînt 
de mulți dintre ziariștii ce urmăresc 
lucrările sesiunii O.N.U., ca un pro
gram de asigurare a păcii, de în
făptuire a destinderii internaționale.

Cele două propuneri privind pro
gramul economic al dezarmării și 
interzicerea propagandei în fa
voarea războiului preventiv au avut 
un larg răsunet. Mențiunea din 
discursul lui ■ A. A. Gromîko că a 
cincea parte din fondurile chel
tuite în scopuri militare ar însemna 
20 de miliarde dolari disponibili 
anual pentru dezvoltarea țărilor sla
be din punct de vedere economic, a 
atras interesul profund al acestor 
țări. Numeroase delegații sînt de a- 
cord cu calculul care demonstrează 
că, în viitorii 25 de ani, țările lor ar 
bénéficia de uriașa sumă de 500 
miliarde dolari. Nu e de mirare că 
pînă și presa occidentală face o 
comparație grăitoare între cele două 
discursuri : „Frazele americane nu 
rezistă la o analiză. serioasă. Sovie
ticii adoptă un 
cînd neîncetat 
(„Le Monde").

S-au definit 
deosebită claritate pozițiile de pe 
care va ii abordată problema nr. 1 
— dezarmarea generală șl totală. 
Cele două noi propuneri sovietice 
exemplifică în mod convingător, în

IO-

„ce

abundente în 
lipsa de pro- 
de a aborda 
reprezentantul

ton rezonabil... fă- 
apel la luciditate".

de pe acum cu o

fața întregii lumi, noțiunea de con
tribuție constructivă. Acest lucru va 
reieși desigur și mai puternic atunci 
cînd problema dezarmării va ii 
dezbătută în, Comitetul politic, ale 
cărui lucrări vor începe după înche
ierea discuțiilor generale în plenara 
Adunării, (probabil în jurul datei de 
10-15 octombrie).

Fără a ii înscrise pe ordinea de 
zi, problema Berlinului occidental și 
cea a pregătirilor agresive ale 
S.U.A. împotriva Cubei sînt prezen
te totuși la O.N.U. Ele nu lipsesc 
din aproape nici un discurs, consti
tuie subiectul irecvent al discuțiilor 
dintre delegați pe sălile și culoare
le de la O.N.U. Cercurile diploma
tice au remarcat de altfel că în cu- 
vîntările rostite în Adunarea Gene
rală, pînă și cei care pînă acum 
erau înclinați spre ezitare și indi
ferență au început să-și dea seama 
de pericolul declarațiilor agresive 
anti-cubane și se pronunță cu mai 
mult discernămînt și spirit 
pundere.

Chiar de la începutul 
tema luptei anticolonialiste _ ___
mat cu deosebită vigoare, preves
tind zile grele, mult mai grele 
chiar ca în trecut, pentru adepții 
colonialismului. E încă viu ecoul 
stîrnit de pățania lui senor Garin, 
reprezentantul Portugaliei, pe care 
președintele Zafrulla Khan îl invi
tase să asiste, în Comitetul gene
ral, la discutarea punctului referitor 
la lichidarea colonialismului. Dato
rită intervenției prompte și hotărîte 
a unor delegați (Sudan, Guineea 
etc.), senor Garin a fost nevoit, în 
urma votului, să-și strîngă servieta 
și să se retragă în grabă. Tăblița 
cu inscripția „Portugalia* a fost 
imediat scoasă de pe pupitru. „Iată 
un autentic simbol' — au murmurat 
mulți dintre cei prezenți. Așa vor 
trebui smulse ultimele tăblițe pe 
care mai scrie încă „colonialism" 1

Actuala sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. se anunță de pe a- 
cum bogată în dezbateri vii și im
portante. Se exprimă unele temeri 
că timpul prevăzut inițial pentru 
lucrări nu va putea cuprinde 
aproape 100 de puncte de pe 
nea de zi. Printre ele se află 
bleme de vitală însemnătate 
tru pacea și securitatea generală — 
și tocmai în direcția rezolvării lor 
așteaptă și cer popoarele rezuliiite 
concrete.

S C y a T E S T B R. B
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MOSCOVA, La 25 septembrie în 
Palatul Congreselor din Kremlin a
avut loc un spectacol de balet la 
care au asistat N. S. Hrușciov și 
alți conducători ai partidului comu
nist și ai guvernului sovietic, 
fost prezentate baletele într-un 
„Orfeu", „Petrușka" și „Pasărea 
foc"- de Igor Stravinski, care 
prezent în sală.

BERLIN. La 24 septembrie Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., și alți conducători de 
partid și de stat ai R. D. Germane 
au vizitat Uzina metalurgică „8 Mai 
1945“ din Freital. In cuvîntarea pe 
care a rostit-o cu acest prilej, tova
rășul W. Ulbricht a subliniat im
portanța deosebită pe care o pre
zintă adoptarea rapidă a realiză
rilor științei și tehnicii moderne 
pentru consolidarea bazelor econo
mice ale republicii, pentru triumful 
cauzei socialismului și a păcii.

NEW YORK. La 25 septembrie 
Andrei Gromîko, șeful delegației so
vietice la cea de-a 17-a sesiune a 
Adunării Generale O.N.U., ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., a luat 
parte la un dejun oferit de către 
secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk.

REYKJAVIK. în pi’esa guverna
mentală a Islandei au apărut știri în 
care se anunță că la baza militară 
de la Keflavik au sosit avioane a- 
mericane de tip „F-102“, purtătoare 
de rachete cu focoase nucleare.

WASHINGTON. Ministerul de 
Război al S.U.A. a anunțat că în 
cadrul armatei americane se cons
tituie unități în care vor fi înro-

PRAGA. După cum anunță agen
ția Ceteka, zilele acestea la Praga 
a avut loc procesul membrilor unui 
grup de spionaj condus de Ladis
lav Zimmerman.

Zimmerman, care a fost judecat 
pînă acum de două ori, era în le
gătură cu centrul de spionaj amerj- 
can din München și transmitea pen
tru bani în străinătate informații de 
spionaj, în special cu caracter mili
tar.

Grupul de spioni americani a fost 
demascat cu ajutorul activ al unor 
cetățeni cehoslovaci și prins în timp 
ce îndeplinea o misiune de spionaj.

Zimmerman a fost condamnat la 
14 ani închisoare, iar complicii săi 
la închisoare pe diferite termene.

0*0-----------

De ce a părăsit Bourret S. U. A

de răs-

sesiunii, 
s-a afir-

cele 
ordi- 
pro- 
pen-

L. RODESCU

RIO DE JANEIRO. Luni seara a 
avut loc o reuniune restrînsă a gu
vernului brazilian. în legătură cu 
cererea S.U.A. de a se convoca o con
ferință interamericană cu privire la 
Cuba. Subliniind că Washingtonul 
exercită presiuni directe asupra sta
telor americane, A.F.P. lasă să se 
înțeleagă că în cazul Braziliei S.U.A. 
se folosesc de un adevărat șantaj. 
„Brazilia are nevoie Statele

)

HAVANA 25 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, acum cîfeva zile 
a sosit la Havana, împreună cu familia, 
fizicianul și matematicianul american 
Richard Bourret și a cerut azil politic.

Expunînd motivele care l-au deter
minat să părăsească Statele Unite, 
Bourret a declarat unui corespondent 
al ziarului „Revolucion“ : „Hotărîrea 
mea de a părăsi Statele Unite și de 
a pleca în Cuba se datorează în pri
mul rînd faptului că în țara mea con
dițiile pentru desfășurarea activității și 
cercetărilor spre binele omenirii sînf 
insuficiente și nefavorabile. Această si
tuație nefavorabilă se datorează siste
mului social care domnește în America 
de Nord"

Forțele armate americane, a spus 
Bourret, încheie contracte cu oamenii 
de știință și instaurează un control se
ver asupra activității lor. Activitatea 
oamenilor de știință progresiști este 
stînjenită.

Bourret a făcut cunoscut că în Sta
tele Unite participă la lupta pentrp 
pace sute de mii de partizani ai păcii 
ale căror eforturi sînt îndreptate spre 
„opunerea de rezistență campaniei mi
litariste odioase și isteriei de război“.
-------- ------0*0------
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din Argentina 
grafie : i " 
SOlul Buenos Aires.

După cum transmite agenția U.P.I., în timpul recentelor ciocniri militare 
au fost ucise cel puțin 27 de persoane iar 70 ranițe. In foto- 

soldațl al generalului Ongania în poziție de luptă în împrejurimile ora-

Noi scăderi la bursa 
din New York

NEW YORK 25 (Agerpres). - 
Bursa de acțiuni din New York a 
înregistrat luni noi scăderi conside
rabile, continuînd tendința mani
festată la sflrșlful săptămînli trecute. 
După cum anunță Associated Press, 
cele mai multe din acțiunile princi
pale au pierdut din. valoare în me. 
die cu 2 dolari. Situația — com
parabilă doar cu cea din 12 iulie, 
cînd 5 365 000 acțiuni și-au schim
bat deținătorii — s-a caracterizat 
prin tranzacții masive care au fă
cut ca luni după-amiază la închi
dere 5 milioane de acțiuni să fi 
fost vîndufe.

Cele mai mari pierderi au fosf în
registrate de acțiunile din industria 
electronică, siderurgică, petroliferă, 
căi ferate, industria aviatică efc.

Potrivit calculelor agenției Asso
ciated Press, tn această zi costul 
acțiunilor care cotau Ia bursă s-a 
redus cu aproximativ 4,6 miliarde 
dolari.

In prezent, la bursă predomină 
evident o nouă tendință de scă
dere, care oglindește nefvoșttafea 
în legătură cu perspecflveld econo
miei americane.
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