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cu privire la vizita de stat în Indonezia a președintelui
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheörghiu-Dej,
și a președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer

t

La invitația președintelui Republicii Indonezia, dr. 
Sukarno, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, împreună 
cu președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, și însoțiți de ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, și alte înalte persoane oficiale, au 
făcut o vizită de stat în Republica Indonezia între 1 
și 12 octombrie 19G2. Aceasta este o vizită de răspuns 
la vizitele făcute în Romînia de președintele Sukarno 
în 1960 și 1961.

în timpul vizitei în Republica Indonezia, președin
tele Consiliului de Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, și celelalte persoane oficiale au vizitat fru
moasa capitală a țării — Djakarta, complexul hidro
energetic Djatiluhur, localitatea Bogor, cu renumitele 
sale grădini botanice, orașul Bandung, Djokdjakarta, 
fosta capitală à Republicii Indonezia în timpul luptei 
pentru independență, dusă împotriva colonialismului 
olandez, precum și pitoreasca insulă Bali. La Djakarta, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romîne a ținut un discurs în Parlamentul indonezian 
și o cuvîntare la Universitatea Indonesia. Oaspeții ro
mîni au luait parte la sărbătorirea Zilei forțelor ar
mate indoneziene. La Djokdjakarta cei doi președinți 
au rostit cuvîntări în cadrul unui mare miting de masă 
al prieteniei romîno-indoneziene, fiind aclamați cu 
entuziasm de cei prezenți.

Vizitînd obiective social-economice, instituții de 
știință și artă, construcții cultural-sportive, înalții 
oaspeți romini au avut prilejul să cunoască mai bine 
harnicul și talentatul popor indonezian, să aprecieze 
eforturile și realizările acestuia în lupta dusă, sub 
conducerea președintelui Sukarno, pentru consolidarea 
independenței țării, pentru progresul și prosperitatea 
Indoneziei. în toate locurile vizitate, președintelui 
Consiliului de Stat, președintelui Consiliului de Mi
niștri și celorlalți oaspeți romîni li s-a făcut o pri
mire cordială de către poporul indonezian, care a de
monstrat astfel sentimentele sale de prietenie și sim
patie față de poporul romîn.

în timpul vizitei, între conducătorii de stat ai Re
publicii Populare Romîne și ai Republicii Indonezia 
au avut loc convorbiri la care au participat :

din partea romînă — Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romîne, Ion Gheorghe Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri, Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Valentin Stcriopol, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, și Pavel Silard, ambasadorul 
Republicii Populare Romîne în Republica Indonezia ;

din partea indoneziana — dr. Sukarno, președin-. - 
tele și primul ministru al Republicii Indonezia, dr. J. 
Leimena, prim-locțiitor al ministrului prim, dr. Su
bandrio, al doilea locțiitor al ministrului prim, minis-' 
tru al afacerilor externe și al relațiilor economice ex
terne, Chaerui Saleh, locțiitor al ministrului prim, mi
nistru al industriei de bază și minelor, general maior 
Suprajogi, locțiitor al ministrului prim pentru pro
blemele producției, ministru al lucrărilor publice și 
energeticii, și Sukrisno, ambasadorul Republicii Indo
nezia în Republica Populară Romînă.

în cursul acestor convorbiri, care s-au desfășurat ., 
într-o atmosferă de sinceră prietenie și deplină înțe- i 
legere reciprocă, cele două părți au făcut un schimb 
de păreri asupra unor importante probleme ale situa-

ției internaționale actuale, care prezintă interes pen
tru ambele țări și asupra relațiilor dintre Republica 
Populară Romînă și Republica Indonezia.

Guvernul Republicii Populare Romîne și guvernul 
Republicii Indonezia reafirmă atașamentul lor deplin 
față de principiile coexistenței pașnice ca singura bază 
justă și realistă în relațiile dintre state cu sisteme so
ciale diferite. Ambele guverne își exprimă hotărîrea 
de a spori eforturile pentru rezolvarea tuturor pro
blemelor internaționale prin tratative pașnice, ca o 
contribuție la slăbirea încordării internaționale și Ia 
asigurarea unei păci trainice în lume. Ambele părți 
și-au reafirmat sprijinul față de principiile stabilite 
în rezoluțiile conferinței țărilor Asiei și Africii, ținută 
Ia Bandung în 1955, și și-au exprimat speranța că o 
a doua conferință afro-asiatică se va întruni în cu
rînd. Conducătorii de stat romîni și indonezieni sînt 
de părere că vizitele reciproce și contactele perso
nale dintre oamenii de stat au un rol important în 
realizarea unei mai bune înțelegeri reciproce și lăr
girea colaborării între state.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne a exprimat înalta prețuire pe care con
ducerea de stat a Romîniei o acordă aportului însem
nat adus de președintele Sukarno și guvernul Repu
blicii Indonezia la lupta pentru menținerea păcii, apro
pierea între popoare și dezvoltarea colaborării inter
naționale. Politica externă independentă și activă de 
coexistență pașnică pe care o duce Republica Indone
zia reprezintă o contribuție însemnată la cauza pro
movării păcii în sud-eslul Asiei și în întreaga lume.

La rîndul său, președintele Indoneziei a exprimat 
admirația guvernului său față de numeroasele succese 
și progresul rapid obținut, după terminarea celui 
de-al doilea război mondial, de poporul romîn, sub 
conducerea capabilă a guvernului său, în transfor
marea țării sale agrare, slab dezvoltate, într-un stat 
industrializat modern.

Ambele guverne consideră că înfăptuirea dezarmării 
generale și totale este mijlocul cel mai eficace pen
tru înlăturarea definitivă a primejdiei de război, pen
tru asigurarea păcii și securității popoarelor, consti
tuind cea mai arzătoare cerință a contemporaneității. 
Conducătorii ambelor țări declară că sprijină pe de
plin încheierea unui tratat de dezarmare generală și 
totală, incluzînd interzicerea armelor atomice, sub un 
control internațional sever și efectiv. Dezarmarea ge
nerală și totală ar elibera popoarele de povara grea 
a cheltuielilor militare, ar deschide cîmp larg dez
voltării colaborării pașnice între state,' folosirii .unei 
părți, din fondurțlc devenite disponibile, în. urjna efec
tuării dezarmării, pentru a" accelera dezvoltarea eco
nomică a multor țări din Asia, Africa și America 
Latină.

Ambele părți consideră că încetarea experiențelor 
cu arma nucleară în toate mediile este o necesitate 
urgentă. în legătură cu aceasta, cele două guverne 
subliniază importanța deosebită a propunerilor pre
zentate de țările neutre, membre ale Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare, în vederea interzicerii 
experiențelor cu arma nucleară, propuneri care con
stituie o bază solidă pentru realizarea unui acord în 
această problemă.

(Continuare în pag. V-a)

Plecarea înalților oaspeți romini
din Djakarta

Era întuneric, o licărire slabă ro
șie s-a ivit undeva, la orizont, și 
deodată s-a făcut lumină. După vreo 
cinci minute ne aflam în plină zi. 
Am putut vedea acest răsărit tropi
cal azi dimineață, pe aeroportul Ke- 
majoran, înainte de plecarea înalți
lor oaspeți romîni din Indonezia.

Răsăriturile care au loc în istorie 
se petrec uneori la fel. Din bezna 
colonialismului, într-un răstimp care 
pentru istorie echivalează cu minu
tele, în cîțiva ani popoarele care au 
fost lipsite de libertate vreme înde
lungată, ajung în secolul nostru să 
vadă lumina zilei, să devină inde
pendente, să poată începe munca de 
construcție pe care au așteptat-o 
atîta. La aceste transformări rapide 
pe care le aduce secolul nostru te 
purta gîndul în dimineața în care 
solii Romîniei socialiste și-au luat 
rămas bun de la președintele Su
karno și colaboratorii săi apropiați.

La ora 6,30, ora locală, înalții 
oaspeți romîni, însoțiți de președin
tele dr. Sukarno, sosesc pe aeropor
tul Kemajoran din Djakarta, frumos 
împodobit cu steagurile alb-roșii ale 
Indoneziei și steagurile tricolore ale 
Republicii Populare Romîne. Se 
aflau de față Leimena, prim locții
tor al ministrului prim, Subandrio, 
al doilea locțiitor al ministrului 
prim, ministru al afacerilor externe 
și al relațiilor economice externe, 
Ichsan, secretar de stat, Sukrisno,

De Ia trimisul nostru 
special

ambasadorul Indoneziei la București, 
membri ai parlamentului, membri ai 
Adunării Populare Consultative, oa
meni de 
Erau, de 
misiunilor 
Djakarta,
ambasadorul Republicii Populare 
Romîne la Djakarta, și membrii am
basadei.

în incinta aeroportului se aduna
seră mii de oameni care aclamau, 
agitau pancarte și stegulețe pe care 
erau înscrise lozinci de rămas bun. 
Pe clădirea aeroportului erau așe
zate portretele tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și dr. Sukarno, pre
cum și o mare pancartă pe care 
scria : „Drum bun excelenței sale dl. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne. Selamat Djalan ! 
Drum bun !" Văzduhul răsună 
acordurile a numeroase 
populare.

înalții oaspeți romîni, 
cu președintele Sukarno, 
din nou printr-un coridor viu for
mat din tineri și tinere în minunata 
costume naționale indoneziene 
tradiționala „poartă a Indoneziei

știință, artă și cultură, 
asemenea, prezenți șefii 
diplomatice acreditați la 

precum și Pavel Silard,

îndreptîndu-se spre un lung umbrar. 
Oaspeților români le-au fost prinse 
de gît ghirlande de flori. „Poarta 
Indoneziei" a rămas deschisă în 
urma prietenilor din Romînia, ea 
este și mai larg deschisă decît îna
inte datorită acestei vizite, datorită 
înțelegerii realizate între cele două 
părți.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, tovarășii Ion Gheorghe Maurer 
și Corneliu Mănescu și celelalte per
soane care îi însoțesc și-au luat ră
mas bun de la persoanele oficiale 
indoneziene, de la șefii misiunilor

SERGIU FARCAȘAN

TELEGRAMA
Excelenței sale dr. SUKARNO

Președintele și primul ministru al Republicii Indonezia
Părăsind frumoasa dv. țară, sîntem încă sub impresia căldurii prie

tenești cu care am fost înconjurați de dv. și de colaboratorii dv. Păstrăm 
amintirea de neuitat a întîlnirilor avute cu populația de-a lungul celor 
peste 3 000 de km străbătuți prin Indonezia.

Ne folosim de prilejul trecerii peste granița teritoriului indonezian 
pentru a ne exprima din nou satisfacția față de convorbirile rodnice 
avute, care și-au găsit expresia în Declarația comună romîno-indo- 
neziană.

Vă mulțumim încă o dată, din inimă, dv. și poporului indonezian, 
pentru ospitalitatea cu care
ile vizitei în Indonezia.

.Vă urăm noi succese în

ne-ati înconjurat de-a lungul celor 11 zile

întărirea și înflorirea Republicii Indonezia,

De pe bordul avionului.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al' Republicii Populare Romîne

La invitația președintelui Consiliului Revolu
ționar ai Uniunii Birmane, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, împreună cu Ion la 22 octombrie 1962.

O®O----------------------------------

Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Romîne, vor face 
o vizită în Birmania de la 20 octombrie 1962

A început vizita în India
nostru

BOMBAY 12 (Agerpres). — Tri- de onoare prezintă raportul. Tovară- 
misul special Ion Gălățeanu trans- șui Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre- 
mite : ■ ' - -- ■ - - -

La invitația președintelui Repu
blicii India, dr. Sarvapalli Radha- 
krishnan, vineri după-amiază la ora 
17,30 ora locală, (ora 14, ora Bucu- 
reștiului), au sosit la Bombay pentru 
a vizita India, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Romîne, împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, și Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe. 
■ Aeroportul din Bombay este pa
voazat cu drapelele de stat ale Re
publicii Populare Romîne și Repu
blicii India. In întîmpinarca condu
cătorilor de stat romîni au venit o 
mulțime de oameni care aclamă și 
rostesc cuvinte de salut în 
oaspeților din Romînia, în cinstea 
prieteniei romîno-indiene.

In momentul cînd avionul, 
străbătut de .la Djakarta pînă la 
Bombay aproape 5 700 de km, ate
rizează, răsună 21 de salve de tun.

In numele locuitorilor orașului 
Bombay și ai, statului Maharashtra 
în număr de peste 40 000 000, înalții 
oaspeți romîni sînt salutați cu căl
dură de II. K. Chainani, guver
nator al statului Maharashtra, și 
I. B. Chavan, ministrul principal 
al statului. Guvernatorul H. K. 
Chainani prinde de gîtul tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion 
Gheorghe Maurer. tradiționalele 
ghirlande de flori, simbol al priete
niei. Ministrul principal I. B. Chavan 
a prezentat tovarășilor Gheorghe 
Gheprghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer și Corneliu Mănescu, pe dr. 
N. Shah, primar al orașului Bombay, 
și pe alți reprezentanți ai orașului.

Se intonează imnurile de stat ale 
Republicii Populare Romîne și Re
publicii India. Comandantul gărzii

ședințele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, împreu
nă cu guvernatorul statului au tre
cut în revistă garda de onoare, for
mată din ostași ai forțelor maritime 
militare.

Ministrul principal, I. B, Chavan, 
a prezentat apoi conducătorilor de 
stat romîni pe președintele Consi
liului legislativ, pe miniștrii statu
lui Maharashtra, precum și pe 
membrii consulatelor și reprezen
tanțelor comerciale cu sediul la 
Bombay.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, însoțit de guvernatorul II. K. 
Chainani și ministrul principal I. B. 
Chavan, iau loc în mașini. Coloana

cinstea

care a

spre 
oas- 

în

Raj

de mașini oficiale se îndreaptă 
reședința guvernatorului, unde 
peții romîni vor fi găzduiți 
timpul șederii lor la Bombay.

De la aeroport pînă la
Bhavan — reședința guvernatorului 
— pe întreg parcursul care măsoară 
35 de km, de-a lungul unui număr 
de străzi principale ale orașului, 
mii și mii de locuitori ai Bombay- 
ului au făcut o primire entuziastă, 
plină de căldură înalților oaspeți 
romîni. Pe multe clădiri de-a lungul 
parcursului se puteau vedea steagu
rile celor două țări.

Presa din Bombay a publicat ar
ticole în 
precum 
Gheorghe 
Gheorghe

cinstea oaspeților romîni, 
și fotografiile tovarășilor 

Gheorghiu-Dej și Ion 
Maurer.

Pe aeroportul din capitala 
BirmaneUniunii

RANGOON 12' (Agerpres). — De 
la trimișii speciali : Vineri .12 oc- 
tom brie între orele 11,30 și 12,45, ora 
locală, avionul cu care călătoreau 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
împreună cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Corneliu Mănescu, a fă
cut o escală pe aeroportul din ca
pitala Uniunii Birmane.

In întîmpinarc, pe aeroportul din 
Rangoon au venit generalul de 
gadă Aung Gyi, președintele ad-in- 
terim al Consiliului Revoluționar din 
Birmania și ministru al dezvoltării 
comerțului și industriei, U Thi Han, 
ministrul . afacerilor externe,- Saw 
Mynt, ministrul informațiilor și cul
turii. Au fost, de asemenea, prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice acredi
tați la Rangoon. A fost prezent Iosif 
Zeleneak, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. P. Romîne în Birmania.

bri-

Din partea președintelui Consiliu
lui Revoluționar al Uniunii Birmane, 
generalul Ne Win, care se reîntoar
ce peste o zi în Birmania, generalul 
de brigadă Aung Gyi a transmis to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
un călduros salut și i-a comunicat 
că președintele Consiliului Revolu
ționar îl așteaptă pe curînd în Bir
mania.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a rugat pe președintele ad-inte- 
rim al Consiliului Revoluționar să 
transmită generalului Ne Win urări
le sale de bine și sănătate și și-a ex
primat satisfacția sa și a tovară
șilor Ion Gheorghe Maurer și Cor
neliu Mănescu pentru faptul că vor 
avea în curînd prilejul să aibă la 
Rangoon un schimb de vederi cu ge
neralul Ne Win și cu alte oficiali
tăți birmaneze.

Deschiderea celui de-al IV-lea
Pavilion de mostre

în paț'ilfonul central al Expoziției de-trecere în. revistă, a realizărilor 
economiei nationale din Capitală a J------ -  —
lost deschis vineri după-amiază cel 
de-al IV-lea Pavilion de mostre, or
ganizat de Ministerul Comerțului ■ 
Interior, ministerele producătoare și 
organizații economice centrale.

La festivitate au luat parte tova
rășii Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Gogu Rădulescu, ministrul comerțu
lui exterior, Al. Sencovici, ministrul 
industriei ușoare, Janos Fazekaș, 
ministrul industriei alimentare, Mihai 
Suder, ministrul economiei forestiere. 
Constanța Crăciun, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Dumitru Simulescu, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor. 
Dumitru Mosora, ministrul industriei 
construcțiilor, Isac Martin, președin
tele C.C.S., Florian Dănălache, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., Ion Cozma, pre
ședintele Sfatului popular al Capi
talei, conducători ai unor instituții 
centrale de stat, organizații econo
mice, reprezentanți ai unor mari în
treprinderi producătoare de bunuri 
de consum, ziariști, numeroși in
vitați.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tov. Mihai Levente, mi
nistrul comerțului interior, care a 
spus printre altele : Dezvoltarea ar
monioasă și în ritm viu a economiei 
noastre naționale creează an de an 
posibilități mereu mai largi pentru 
înfăptuirea sistematică a politicii 
Parțidului Muncitoresc Romîn, de ri
dicare continuă a nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

Arătînd că cel de-al IV-lea Pavi
lion de mostre constituie un prilej

în domeniul producției bunurilor de 
consum, vorbitorul a subliniat că 
acesta este totodată un mijloc va
loros de stimulare a industriei noas
tre socialiste în direcția lărgirii sor
timentului și îmbunătățirii calității 
mărfurilor. Rostul pavilionului este 
de asemenea să mijlocească o largă 
confruntare între preferințele popu
lației și orientarea producției bunu
rilor de consum. Observațiile și su
gestiile vizitatorilor referitoare 1a 
sortiment, calitate, aspect, durabili
tate, a arătat în încheiere vorbitorul, 
sînt deopotrivă de folositoare atît 
comerțului, cit și industriei, care 
trebuie să considere prezentarea 
exponatelor din prezentul pavilion 
drept un angajament public, în sen
sul că produsele ce se vor bucura 
de prețuirea marelui public să se 
găsească anul viitor în magazine, 
în cantități îndestulătoare.

Asistența a vizitat apoi pavilionul. 
Beneficiind de condițiile pe care 

le oferă impunătoarea construcție 
centrală a Expoziției economiei na
ționale, o suprafață de expunere de 
circa 19 000 mp, de aproape șase 
ori mai mare decît cea a pavilio
nului organizat în toamna anului 
trecut, actualul Pavilion de mostre 
dă posibilitatea unui număr mult 
mai mare de oameni ai muncii să 
cunoască și să-și spună părerea în 
legătură cu exponatele prezentate. 
Produsele expuse sînt împărțite în 
108 grupe, repartizate pe. patru ni
vele circulare suprapuse.

Asupra mărfurilor, care au eti
chete tip — cuprinzînd denumirea 
și caracteristicile produsului, nu
mele întreprinderii producătoare și

prețul de .vînzare cu amănuntul —- 
vizitatorii au posibilitatea să-și 
spună părerea în cele 40 de caiete 
de observații și sugestii, care se 
află în diverse puncte ale pavilio
nului. Sînt folosite și alte mijloace 
de studiere a cerințelor populației : 
chestionare pe grupe de mărfuri, 
convorbiri și întîlniri ale vizitatori
lor cu reprezentanți ai unităților 
producătoare și ai comerțului etc.

Majoritatea mostrelor sînt expuse 
în standuri deschisei unele fără am
balaje, cele electrotehnice în stare 
de funcționare, astfel ca fiecare vi
zitator să le poată cerceta în con
diții optime. Fiecare din sectoarele 
producătoare 
consum este bogat reprezentat.

Industria de mobilă expune pen
tru prima dată în cadrul pavilionu
lui. Cele 70 de garnituri (dormitoa
re, camere pentru copii, camere de 
zi, bucătării etc.), împreună cu alte 
produse care înfrumusețează lo
cuințele oamenilor 
voare, fețe de 
louri — ocupă 
din parter.

O prezentare 
zervată celor 800 de noi modele de 
confecții șt tricotaje. Pe o platformă 
tată de cîțiva metri, amenajată de 
asemenea ta parter în jurul unui 
mare bazin, din mijlocul căruia se 
înalță o floare metalică de 18 metri,

de bunuri de larg

muncii — co- 
mese, lustre, bibe- 
cea mai mare parte

originală este re-

(Continuare în pag. V-a)

împreună 
au trecut

de
orchestre

(Continuare în pag. V-a)

: Semnarea Declarației comune romîno-indoneziene (Telefoto : Agerpres)

«MB

La gospodăria agricolă de stat 
„Dealul Bujorului“, regiunea Galați, 
mecanizatorii lucrează de zor la 
pregătirea terenului și semănatul 
griului. în fotografie : tractoristul 
Toader Cerbu pregătind noi supra- 
iețe în vederea însămințărilor.

(Foto : Agerpres)

------O® O------

ACTÜAILIlTATiA

SUCCESELE 
LAMINATORILOR 

DE LA ROMAN

BACĂU (cotesp. „Scînteii"). — 
Colectivul Fabricii de țevi din 
Roman a produs pînă în ziua 
de 10 octombrie, o cantitate de 
aproape 16 000 tone țevi peste 
plan. De asemenea, au fost rea
lizate economii la prețul de cost 
în valoare de 4,5 milioane 
lei. Aceste succese se dato- 
resc aplicării în producție a unor 
măsuri tehnico-organizatorice 
cum ar fi folosirea de valțuri 
cu diametre mărite la perfora
toarele netezitoare, asigurarea 
unui ritm cadență de alimenta
re cu țagle a perforatorului nr. 
1, îmbunătățirea aprovizionării 
cu scule de laminare etc.

NOUA PROMOȚIE
DE INGINERI PE OGOARE

GALATI (coresp. „Scînteii"). — 
Pe ogoarele regiunii Galați,a so
sit o nouă promoție de 62 ingi
neri agronomi, zootehnici, hor- 
tivicoli și mecanici pentru a lu
cra în S.M.T. șt G.A.C. din sa
tele regiunii.

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFII

CARACAL (trimisul „Scînteii”). — 
Timp de o lună a fost deschisă la 
Casa de cultură din Caracal expo
ziția de fotografii intitulată : „Ora
șul și raionul în imagini“. Expoziția, 
cuprinzînd foloqrafii executate de 
membri ai cercului de fr.to-amatori 
al casei de cultură, infapșează reali
zările și schimbările Iriino'.nFe în ra
ionul și orașul Caracal în anii pu
terii populare.

Tn momentul de fală expoziția este 
prezentată Ia căminele culturale să
tești. Pină acum a (ost expusă în 
comunele Mîrsani, Amărăștii de Jos 
și Amărăștii de Sus.

ÎN EXCURSIE PRIN ȚARA

Un grup de 70 de pensionari, 
foști muncitori și tehnicieni ai 
uzinelor de tractoare, ai fabrici
lor „Temelia”, „Dezrobirea", 
„Partizanul Roșu” și altele din 
orașul Brașov au plecat intr-o 
excursie cu autocarele prin di
ferite localități pitorești din tară.

<>90

TELEGRAME
Excelenței sale

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

București
Cu ajutorul lui Alah am realizat dorința poporului de a schimba 

regimul reacționar, putred din Yemen, și am transformat pentru tot
deauna sistemul de guvernare monarhic într-un regim republican bazat 
pe respectarea demnității omului și drepturilor sale, precum și pe 
dreptate socială și egalitate între toți fiii poporului, proclamînd la 27 
rabia assâni 1382, respectiv 26 septembrie 1962, Republica Arabă Yemen.

Adevărații reprezentanți ai poporului ne-au împuternicit să con
ducem treburile și să preluăm puterea pînă cînd vor lua ființă organele 
noii puteri.

Rugăm pe Excelența Voastră să luați cunoștință de aceasta și de 
faptul că vom menține toate relațiile de prietenie și colaborare ce există 
între popoarele și statele noastre.

De asemenea vă rugăm să studiați posibilitățile de a consolida aceste 
relații prietenești.

Primiți cele mai sincere urări și înalta noastră stimă.
Președintele Consiliului de Miniștri 

ABDALLAH AS SALLAL

Excelenței sale
Domnului ABDALLAH AS SALLAL 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Arabe Yemen

Sanaa 
de procla- 

. ... __ „____ Dv. din 29
septembrie 1962, și de dorința guvernului R.A.Y. de a menține și dezvolta 
relațiile de prietenie și colaborare între popoarele și statele noastre, 
declară că recunoaște guvernul Republicii Arabe Yemen.

Adresînd poporului yemenit urări de prosperitate și succes în con
solidarea independenței sale naționale, vă asigur totodată că guvernul 
romîn dorește ca relațiile dintre Republica Populară Romînă și Repu
blica Arabă Yemen să se dezvolte spre binele popoarelor noastre și al 
păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Guvernul Republicii Populare Romîne, luînd cunoștință 
marea Republicii Arabe Yemen, comunicată prin telegrama
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DezbateriLA CULES DE STRUGURI

propagandiști să-și 
nivelul de cunoș- 
ideologice și să-și

CARDAȘ 
Cabinetului

propagandiști, iar 
prezenta concluziile

ANDREI 
directorul

de partid-Botoșani

de partid vom expune 
bune planuri de seminar 
întocmite de propagan-

ca propagandiștii 
să beneficieze de un

/
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Aspect exterior al Combinatului de vinilicație de la Valea Calugareasca,

IN REGIUNEA 
SUCEAVA

Pentru perfecționarea continuă 
a metodicii

nele textile „Moldova" și alții, du 
reușit să-și însușească astfel me
tode bune de predare și seminari
zare.

Sînt și propagandiști care n-au 
izbutit încă să se. dezbare de 
metodele școlărești de predare, 
iar aceste metode se răsfrîng în 
mod negativ asupra conținutului 
învățămîntului, îl îndepărtează 
de viață. Unii nu știu cum să 
lege învățământul de problemele 
actuale. Pentru a îmbunătăți con
ținutul învățămîntului, vom orien
ta pregătirea metodică a propa
gandiștilor în primul rînd spre 
combaterea metodelor școlărești, a 
ruperii de viață. Vom organiza

Pe versantul sudic al dealurilor 
subcarpatice, dé la Valea Călugă
rească și pînă la Panciu, se află 
cele mai mari podgorii ale tării : 
Dealul Mare, Odobești. Panciu. În 
aceste zile aci, ca și în celelalte 
podgorii din tară, este în toi cule
sul strugurilor și vinificatia. Zilnic, 
din podgorii pornesc spre orașe 
zeci de vagoane 
masă, iar de la 
scurge în butoaie

Am vizitat rn 
gospodării de stat, gospodării co
lective și centre de vinificație din 
aceste podgorii.

La Odobești am întîlnit pe tovară
șii Constantin Cara directorul gos
podăriei de stat și A. Blidaru. in
ginerul șef. asistînd pe 
rii la expedierea unui 
struguri.

— Sîntem bucuroși că 
podăria a îndeplinit planul de pro
ducție la struguri — spun conducă
torii celei mai mari gospodării vi
ticole din tară Am cules 1 500 va
goane de struguri și mai avem de 
cules încă 300 de vagoane, produc
ție peste plan.

La această gospodărie, munca 
fiind bine organizată, culesul s-a 
făcut „în grafic” și se va termina 
peste cîteva zile. Paralel cu expe
dierea strugurilor de masă se des
fășoară de zor vinificația. în cramă, 
se aude bolboroseala neîntreruntă a 
mustului care fermentează. Peste 
tot întîlnești ordine și curățenie.

Sînt pe terminate cu culesul și 
lucrătorii gospodăriei de stat 
Tohani, regiunea Ploiești. Aci 
construit în ultimii ani cel 
mare combinat de vinificație 
țară Zilnic se prelucrează 25 
goane de struguri. Acest lucru a 
făcut ca la G.A.S. Tohani să mai 
fie de cules și vinificat numai cir
ca 10 vagoane de struguri.

La Țifești. în podgoria Panciului, 
este o mare gospodărie colectivă 
viticolă. Cele 1 000 ha de vie. din 
care 950 ha 
d’ictie bună 
7 000 kg la hectar. Pentru strînge- 
rea recoltei 
a fost, necesară o bună organizare 
a muncii. Tov. Gh. Postolache. pre
ședintele. consiliul de conducere și 
organizația de partid s-au ocupat 
cu răspundere de această problemă. 
Și rezultatele se văd. Din vii. unde 
lucrează zilnic la cules cite 1 200 
colectiviști organizați în 10 brigăzi, 
strugurii culeși cu grijă ajung în 
scurtă vreme la centrul de vinifica
ție al întreprinderii Vinalcool. Gos-. 
podăria a livrat pînă acum 180 va
goane struguri de masă și 220 va
goane struguri pentru vin.

Și la alte gospodării colective din 
aceste podgorii se lucrează intens 
la culesul strugurilor. Ele au con
tractat să vindă statului mari can
tități de struguri, realizînd pe acea
stă cale însemnate venituri bănești.

Cît mai reped® strugurii 
sä ajungă la vinificare
Ținîndu-se seama de faptul că 

anul acesta, intr-o serie de podgorii, 
printre care și Dealul Mare, condi
țiile de climă în care a avut loc 
coacerea strugurilor sînt diferite de 
alți ani. Institutul central de cerce
tări agricole a indicat ca recoltatul 
strugurilor să înceapă mai devreme 
și anume, in momentul cînd greu
tatea boabelor începe să scadă. Nu 
peste tot însă s-a ținut seama de 
această recomandare importantă. 
Cauzele ? Două par mai frecvente : 
1) neglijarea culesului : 2) slaba or
ganizare a muncii la unele centre 
de vinificație

In unele gospodării, din cauza lip
sei de îndrumare din partea consi
liilor agricole raionale, culesul stru
gurilor n-a început la timp. Așa 
s-au petrecut lucrurile la G.A.C. 
Fintînele. regiunea Ploiești, unde nu 
s-a recoltat pînă acum decît un 
sfert din producție.

La întreprinderea Vinalcool Foc
șani aflăm că aci s-au făcut, împreu
nă cu conducerile gospodăriilor co
lective. grafice de livrare pe zile a 
strugurilor la centrele de vinifica
ție. Dar în loc ca gospodăriile co
lective să înceapă culesul pe data 
de 17 septembrie, cum fusese stabi
lit. acestea au amînat culesul. De 
aceea pînă la 8 octombrie nu s-a vi
nificat nici a treia parte din cantita
tea de struguri ce trebuie prelucra
tă potrivit graficului. Este necesar
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de struguri de 
prese, mustul se 
pîntecoase.
aceste zile cîteva

rampa gă- 
nou lot de

astăzi gos-

din 
s-a 
mai 
din 
va-

sînt pe rod. dau o pro- 
de struguri — peste

la timp și fără pierderi

să se grăbească culesul strugurilor, 
întîrzierea aducînd pagube gospodă- 

: riilor cultivatoare, economiei’ națio
nale.

Atenție la calitate
Pentru obținerea unor ’ vinuri de 

calitate este necesar să se respecte 
cu strictețe tehnologia de fabricație 
începînd cu recoltarea strugurilor și 
terminînd cu îngrijirea vinurilor 
noi. Prima condiție este ca strugurii 
recoltați să fie transportați întregi, 
nezdrobiți. așa cum fac colectiviștii 
din Țifești. lucrătorii de la G.A.S. 
Panciu etc.

La unele centre de vinificație sînt 
aduși însă adesea struguri zdrobiți, 
amestecați cu ciorchini mucegăit!. 
Lipsa de grijă pentru recoltarea ' și’ 
transportarea strugurilor este păgu
bitoare pentru gospodăria colectivă 
„Belșugul“ din Panciu. La această 
gospodărie, cît și la cele care livrea
ză struguri la centrul din apropierea 
gării Odobești. sînt necesare măsuri 
organizatorice pentru ca strugurii să 
ajungă întregi, nu înotînd în must, 
cum s-a întîmplat zilele trecute.

O problemă de mare însemnătate 
este vinificarea strugurilor pe soiuri 
pure. La gospodăria de stat Odo
bești, o bună parte din struguri au 
fost vinificați în felul acesta. De 
asemenea G.A.C. Țifești a livrat 
centrului de vinificație din comună 
15 vagoane struguri culeși separat 
pe soiuri. Dar nu peste tot se res
pectă această cerință deosebit de 
importantă pentru obținerea unor 
vinuri de bună calitate. Este nece
sar să se organizeze recoltatul pe 
soiuri, spre a se înlătura situații ca 
aceea de la centrul de vinificație 
din Vadu-Săpat, unde G.A.C. Fîntî- 
nele și Vadu-Săpat aduc numai stru
guri

sultanți vor da consultații și îndru
mări metodice.

Ajutîndu-i pe 
ridice continuu 
tințe politice și 
perfecționeze metodele de muncă, 
urmărim ca în noul an să reali
zăm un învățămînt calitativ supe
rior, care să contribuie din plin la 
lupta pentru înfăptuirea hotărîri- 
lor celui de-al III-lea 
partidului.

periodic vor 
___ lor în fața 

propagandiștilor. La colțul metodic 
al propagandistului din cadrul ca
binetului 
cele mai 
și lecții 
diști.

Pentru 
cursanții 
ajutor operativ. Comitetul raional 
de partid Botoșani a hotărît să or
ganizeze cîteva puncte de consul
tații în întreprinderile și în comu
nele unde există un număr mai 
mare de cercuri ; aci tovarăși din 
activul obștesc de lectori și con-

Munca de propagandist este o 
muncă frumoasă și de mare răs
pundere. Ea cere celui care o în
deplinește temeinice cunoștințe, 
priceperea de a transmite aceste 
cunoștințe, de a-i însufleți și mo
biliza pe oameni la înfăptuirea 
sarcinilor practice ale construcției 
socialiste. De aceea, pe lingă ridi
carea nivelului de pregătire mar- 
xist-leninistă și de cultură gene
rală 'a propagandiștilor, perfecțio
narea metodelor lor de muncă stă 
în atenția cabinetului de partid.

Ce urmărim noi în cadrul pre
gătirii metodice a propagandiști
lor ? Să-i deprindem să-și orga
nizeze bine studiul și să-i ajute 
pe cursanți să facă același lucru ; discuții pe temele : „Cum trebuie 
să-i învățăm cum trebuie' întocmi
tă o lecție și cum trebuie expusă 
în fața cursanților, cum se întoc
mește un plan de seminar, cum 
se conduce o convorbire.

In anul de învățămînt care a 
trecut, noi am organizat cu pro
pagandiștii unele discuții pe a- 
ceste teme, pe bază de referate. 
S-a dovedit deosebit de eficace 
punerea în discuție a unor lecții 
și planuri de seminar întocmite 
de propagandiști, ca și a unor lec
ții și planuri de seminar model în
tocmite de 
cabinetului

Pentru a 
metode de 
lor. 
participat, pe forme de învăță
mînt, la desfășurarea discuțiilor 
în cercuri conduse de propagan
diști cu mai multă experiență. 
Mulți tovarăși, noi în munca de 
propagandist, ca Maria Anghela- 
che de la. Fabrica de confecții-Bo- 
toșani, ing. loan Floarea .de la Uzi-

și expuneri
vor fi date de activiști de partid, 
profesori de economie politică, is
torie. filozofie.

Un loc deosebit în acest program 
ocupă informarea sistematică a 
propagandiștilor de către membrii 
biroului comitetului orășenesc a- 
supra celor mai noi hotărîri ale 
C.C. al P.M.R., ale comitetului re
gional și ale comitetului orășenesc 
de partid. Se vor organiza și consfă
tuiri metodice pe forme de învă
țămînt. Bunăoară. în cadrul unei 
asemenea consfătuiri, un propa
gandist de la Combinatul de in
dustrializare a lemnului Suceava 
va ține referatul : „Cum culeg ma
terialul documentar din întreprin
dere și cum. îl folosesc în lecții și 
seminarii", iar un propagandist de 
la Depoul C.F.R. Suceava 
ține un referat 
tode folosesc 
cursanți 
P.M.R.”.

Biroul Comitetului orășenesc de 
partid Suceava acordă în prezent 
o atenție deosebită pregătirii mul
tilaterale, marxist-leniniste și de 
cultură generală, a propagandiști
lor. A fost întocmit un program 
detaliat, cuprinzînd măsuri con
crete. Pentru ca propagandiștii să 
se prezinte la un nivel superior 
cercului pe care îl conduc, pe lin
gă pregătirea pentru temele din 
programul de învățămînt. vor avea 
loc lunar dezbateri pe teme ca : 
„Rc’ul muncii ideologice în lupta 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste în țara noastră, sarcinile 
actuale ale muncii ideologice". 
„Statul nostru democrat-popular în 
perioada desăvîrșirii construcției 
socialiste", precum și dezbateri a- 
supra altor probleme actuale ale 
construcției socialiste, ale muncii 
de partid, ale situației internațio
nale. Pentru lărgirea orizon
tului propagandiștilor se vor ține 
expuneri despre noile cuceriri ale 
științei, prezentări de lucrări be
letristice etc.

De asemenea sînt prevăzute con
sultații individuale și colective, ce

ție asemănătoare putea fi văzută la 
centrul de vinificație din Vadu- 
Săpat, regiunea Ploiești. Firește, a- 
ceasta numai treabă gospodărească 
nu se poate numi. Conducerile cen
trelor au datoria să organizeze 
exemplar atît preluarea strugurilor, 
cît și prelucrarea lor. Totodată, pen
tru a se grăbi vinificarea, centrele 
rămase în urmă sau care 
cantități mari de struguri 
să-și aducă și să pună în funcțiune 
utilaje de la centrele care termină 
această lucrare (în regiunile Bucu
rești și Dobrogea vinificarea se a- 
propie de sfîrșit).

O 
dată 
tare 
luat 
sare 
vinificare, unele gospodării de stat 
(G.A.S. Valea Călugărească, Pan
ciu etc.) precum și întreprinderi 
Vinalcool din aceste podgorii nu au 
spațiu de depozitare pentru întrea
ga cantitate de vin ce se obține. în- 
trucît de asigurarea spațiului de de
pozitare depinde recoltarea și pre
lucrarea strugurilor la timp și fără 
pierderi, este necesar ca Trustul 
central al gospodăriilor de stat și 
organele Ministerului Industriei A- 
limentare să ia toate măsurile ne
cesare pentru rezolvarea grabnică a 
acestei probleme. Pentru aceasta 
trebuie grăbit transportul vinului și 
mustului de la centrele de vinifi
care la depozitele regionale și alte 
locuri unde există spații de depo
zitare. în acest scop întreprinderile 
de transport trebuie să pună la dis
poziție autocamioanele solicitate. 
De asemenea spațiile pentru depo
zitare provizorie trebuie să fie pre
gătite cu multă atenție.

în aceste zile, organizațiile co
merciale de stat și cooperatiste au 
datoria să se ocupe cu toată răs
punderea de preluarea și transportul 
strugurilor pentru aprovizionarea o- 
rașelor și centrelor muncitorești. 
Să nu se mai întîmple situații 
ca aceea de la G.A.C. „1907“ din 
Panciu, unde strugurii de masă, 
gata culeși, n-au fost ridicați de că
tre „Aprozar“, colectiviștii fiind ne- 
voiți să-i dea la vinificare. Strugurii 
de masă să fie preluați și transpor
tați repede pe piețele orașelor.

Organele de partid și de stat, co
lectivele formate la regiuni' pentru 
coordonarea lucrărilor în campania 
de recoltare șl vinificare a struguri
lor au datoria să ia măsuri operati
ve pentru înlăturarea deficiențelor 
ce se ivesc, astfel ca întreaga can
titate de struguri să fie strînsă șî 
prelucrată în timpul cel mai scurt.

I. HERTEG 
N. PANTILIE

primesc 
trebuie

deosebită atenție trebuie acor- 
asigurării spațiului de depozi- 

a vinului. Din cauză că nu s-au 
din timp toate măsurile nece- 
pentru pregătirea campaniei de

tovarăși din 
de partid, 
cunoaște cele 
conducere a 

în cerc, propagandiștii

colectivul

mai bune 
discuții- 

au

să se oglindească în lecții și dis
cuții sarcinile reieșite din docu
mentele de partid și de stat care 
apar în cursul anului și sarcinile 
reieșite din hotărîrile organelor 
locale", „Despre documentarea 
propagandistului în problemele 
concrete ale locului de muncă al 
cursanților". „Cum trebuie să se 
împletească în convorbiri discuta
rea problemelor teoretice cu as
pectele concrete privind activitatea, 
comportarea și sarcinile cursanți- 
lor".

Ca lecțiile și seminartile să fie 
cît mai interesante, mai atractive, 
îi vom îndruma pe propagandiști 
să folosească exemple din litera
tură, să se refere la probleme tra
tate în presă, în diferite reviste 
de specialitate.

Ne-am propus, de asemenea, să 
constituim un colectiv din cei mai 
pregătiți tovarăși din activul obș
tesc al cabinetului de partid. Ei 
vor participa la cercuri și cursuri, 
vor studia metodele folosite de

cu tema : 
pentru a 
studierea

Nord va 
„Ce me. 
ajuta pe 

Istoriei

N. ȚUICU 
coresp. „Scînteli”

gos-

Profesor șl elev (Foto : M. Alexandru)

OPERA ȘI BALET AL 
RĂPIREA DIN SERAI

ramai- 
inter- 
forță

STAT DE OPERETA :
CINT — (orele 19,30).

„I. L. CARA- 
(O-

amestecați.

RHm mag intens 
la prelucrare

Centrele de vinificație, unde . 
podăriile colective valorifică recol
ta de struguri, lucrează de zor. La 
Panciu. de exemplu, s-au organizat 
linii de vinificație pe soiuri, calități 
etc. Bine se lucrează și la centrul 
de la Țifești. Cu toate acestea, din 
cauză că în unele locuri preluarea 
strugurilor n-a fost serios organiza
tă, procesul de prelucrare este stân
jenit. Chiar și la centrul din Pan
ciu rămîn uneori utilaje nefolosite 
pentru că întîrzie descărcatul stru
gurilor Iată un caz. Sosiseră mai 
multe căruțe de la G.A.C. „Belșu
gul“ din Panciu. în loc să se ajute 
unul pe altul, fiecare conductor des
cărca singur strugurii, pierzînclu-șe 
mult timp la preluare. O situa

HEATiKlE
i

Cadre calificate 
pentru industria ușoară
Centrele școlare tehnice ale in

dustriei ușoare din București, 
Turda, Cluj și Timișoara vor ține 
examenul de admitere între 10—15 
octombrie, după care urmează să 
înceapă cursurile. La aceste școli 
se pregătesc tehnicieni care vor lu
cra în filaturi, țesătorii, proiectând 
de contexturi textile etc. Pînă acum, 
pentru școlile industriei ușoare au 
ți fost pregătite 55 000 manuale de 
cultură generală și tehnice de spe
cialitate.

Timp de cîteva zile ni 6-a oferit 
prilejul de a asista la spectacolele 
prezentate de Teatrul, maghiar de 
stat din Cluj în cadrul until turneu 
care s-a bucurat de un binemeritat 
succes în rîndurile spectatorilor 
bucureșteni Schimbul de spectacole 
între colectivele teatrale din Capi
tală și din regiuni constituie un mij
loc util de împărtășire reciprocă și 
îmbogățire a experienței artistice, 
fără a mai vorbi de foloasele pe 
care orice teatru le poate trage din 
contactul cu Un public nou, exigent. 
Interesul manifestat de publicul 
bucureștean era cu atît mai îndrep
tățit cu cît colectivul clujean adu
cea un număr ' de piese în cea 
mai mare parte inedite, selectate cu 
grijă spre a oferi o imagine cît mai 
reprezentativă a activității sale.

Spectacolele prezentate în cadrul 
acestui 
nerală 
prenta 
poran, 
Atît în 
interpretarea scenică, 
țiază eforturile temeinice ale colecti
vului de a realiza spectacole de o 
ținută artistică aleasă, care să con
tribuie din plin la opera de educare 
socialistă a oamenilor muncii. Re
pertoriul teatrului, orientat din ce în 
ce mai mult spre tematica actuală, 
cuprinde piese originale ca „Cele
brul 702“ de Al. Mirodan, „Nuntă la 
castel" de Sutö Andras, „Trei ge
nerații" de Lucia Demetrius, „Fiice
le“ de Sidonia Drăgușanu, precum 
și asemenea piese din repertoriul 
contemporan ca „O chestiune per
sonală" de A. Stein, „Moartea unul 
comis-voiajor" de Arthur Miller și 
alte lucrări.

Colectivul de interpreți dovedește 
în general o pregătire serioasă și 
multă dăruire în slujirea ideilor îna
intate ale operelor dramatice. Re
gizorii teatrului. Taub Jănos și Rap
paport Otto, manifestă, fiecare cu 
personalitatea sa artistică marcată, 
o viziune scenică limpede, în care 
sensurile actuale ale textului capătă 
relief și putere de convingere.

Ceva mai slab se prezintă teatrul 
la capitolul scenografie, căreia i-ar 
trebui mai multă expresivitate De 
asemenea se simte nevoia ca, ală
turi de actorii cu bogată experiență pregătit o lecție hotărîtoare. Jancsi

turneu, ca și activitatea ge- 
a acestui teatru, poartă am- 
evidentă a spiritului contem- 
militant pe poziții înaintate, 
repertoriul teatrului, cît și în 

se eviden-

și de certă valoare pe care regizo
rii îi distribuie în mal toate specta
colele. teatrul să se preocupe mai 
intens 'de creșterea unor cadre acto
ricești tinere, cu perspective de dez
voltare.

Repertoriul turneului a cuprins 
dramatizarea lui E. Piscator după 
„Război și pace" de Tolstoi, 
brui 702“ de Al. Mirodan, 
riile se leagă pe pămînt’ de Huszăr 
Săndor, un recital din lirica lui Tu- 
dor Arghezi intitulat „Cîntare omu
lui“ și piesa „Dans pe sîrmă" de 
Kăllay îstvăn. Despre primele două 
spectacole „Scînteia" a publicat în 
cursul. stagiunii trecute cronici în 
care s-au subliniat calitățile lor ar- ca de pildă pregătirea sărbătorii 
tistice. In cele ce urmează ne vom 
ocupa de celelalte spectacole.

•k
Piesa „Căsătoriile se leagă pe pă

mînt" se ridică de la un fapt 
particular — scurta istorie a unei 
căsnicii pripite — la semnificația 
unei dezbateri privitoare la respon
sabilitatea morală și 
vidului, la curajul 
fața vieții și a morții. 
pentru o conștiință 
cialistă, împotriva atitudinii comode, 
lipsite de răspundere civică și etică.

Cînd tînărul Jănos Kolozsi, proas
păt absolvent al facultății de me
dicină, s-a căsătorit cu colega sa 
de facultate Eva, de care era în
drăgostit, nu s-a întrebat în ce mă
sură Idealurile lor de viață coincid 
pentru a forma temelia unei vieți 
comune. Descoperirea adevărului, 
în contact cu viața și oamenii pe 
care îi aveau de îngrijit pe șantierul 
unde au fost repartizați, constituie 
pentru lancsi o surpriză dureroasă. 
Eva este o ființă egoistă, cu înclina
ții spre o viață comodă și lipsită de 
griji. Pripit, cum s-a încheiat, căsăto
ria lor se destramă. Intîlnirea la că- 
pătîiul unui bolnav, pe care superfi
cialitatea și lipsa de devotament a 
Evei era cît pe ce să-1 ucidă, dar pe 
care îl salvează Jancsi, prilejuiește 
confruntarea caracterelor celor doi, 
a concepțiilor lor de viață, punînd 
în fața lor cu o extremă acuitate 
problema responsabilității nu numai 
profesionale ci mai ales umane.

Momentul este de o reală tensiune 
dramatică. Pentru amîndoi viața a

„Cele-
.„ „Căsăto-

socială a indi- 
răspunderii în 
Piesa militează 
înaintată, so-

va opera bolnavul chiar în condi
țiile grele în care acesta se ailă. El’ 
își depășește astfel propria slăbi
ciune, propria frică. Pentru Eva 
operația la care participă înseamnă 
începutul redresării.

Piesa nu are o acțiune bogată în 
peripeții și nici situații și caractere 
ds o mare complexitate. Scriitorul, 
debutant în dramaturgie, a enunțat 
liniile și etapele esențiale ale pro
blemei, dovedind capacitatea de a 
construi situații dramatice limpezi, 
fără a evita însă un didacticism pe 
alocuri prea manifest. Calitățile 
scriitorului se evidențiază în darul 

■ de a crea atmosfera Unor momente,-

logodnei, în care umorul și voioșia 
iinerească devin de-a dreptul molip
sitoare. Remarcabilă, de asemenea, 
este autenticitatea unor figuri de 
muncitori, ca Vaszi și Jozsi, la care 
umorul popular se împletește cu 
principialitatea comunistă.

Punînd în scenă piesa „Căsăto
riile se leagă pe pămînt" regizorul 
Jănos Taub a condus interpreții pe 
linia unei maxime valorificări a tex
tului, construind scene de un drama
tism ascendent, revelator.

Apreciem îndeosebi, dintre inter
pret, pe artistul emerit Senkălszky 
Endre, care a realizat cu multă 
măsură și discrejie, dar cu forță de 
convingere și emo(ie rolul lui Mar
ton Kolozsi, tatăl lui Jancsi. O apari
ție scurtă, dar memorabilă a avut 
artistul emerit AndrăsT Mărton în 
rolul ratatului Szânto. In rolul Evei, 
actrița H. Bisztrai Măria a urmărit 
cu atenție evoluția eroinei, de la 
veselia ușoară a actului I la neliniș
tea și nemulțumirea din actul II șl 
pînă la dramatica răscolire din fi
nal. S-ar fi cuvenit însă 
mai mult 
resorturile 
cestuia.

Păsztor 
simț dramatic momentele de frămîn- 
tare sufletească a lui Jancsi, dar 
o anumită rigiditate l-a împiedicat 
să dezvăluie întreaga viață inte
rioară a personajului, trăsăturile de 
caracter ale acestuia.

Personaje episodice extrem de 
reușite au realizat actorii Mărton 
Iănos (Vaszi), Barkö György (Iözsi), 
Szcrbö Lajos (Pista), Vadăsz Zoltăn

nuanțate 
psihologia personajului, 
intime ale acțiunilor a-

Jănos a marcat cu mult

(Crăciun). O contribuție utilă la 
realizarea spectacolului au adus 
actorii Horvăth Béla, Păli Magda, 
Orosz Lujza și ceilalți membri ai 
ansamblului.

Păcat numai că decorul, conceput
de pictorul Mircea Matcaboji ca un 
cadru sintetic al acțiunii dramatice, 
a apărut pe scena Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra' ca o îngrămă
dire haotică de planuri și elemente 
figurative, sărace și inexpresive, în 
care cu greu se putea închega o 
atmosferă vie. Cu atît mai mare a 
fost meritul interpreților, care au slu
jit cu devotament ideile textului.

Lucrare de actualitate, piesa dra
maturgului din R. P. Ungară Kăl
lay îstvăn „Dans 
combate carierismul 
pledînd pentru etica 
cialistă. Drama tînărului cercetător 
științific Benkö Zoltăn, care trebuie 
să aleagă între succesul și gloria 
care îi sînt oferite de venalul direc
tor al Institutului de cercetări Völ- 
gyesi și drumul muncii cinstite și 
perseverente, reprezintă de fapt 
lupta între două morale, între două 
concepții de viață. Victoria lui 
Benkö Zoltăn este victoria unei so
cietăți, a unei lumi în plină creștere, 
a lumii socialiste.

Regizorul Rappaport Oftă a trans
format această „piesă de cameră" 
într-o pledoarie civică, sugerînd tot 
timpul că în jurul celor patru pe
reți în cadrul cărora se desfășoară 
acțiunea, în jurul noii locuințe a tî
nărului Benkö și a soției sale 
pulsează nestăvilit o viață nouă. 
Aici, în această viață, își dobîndește 
puteri tînărul cercetător, acestei 
lumi îi datorează victoria. In același 
timp regizorul a creat pe scenă și 
atmosfera intimă necesară care 
domnește în casa unor tineri căsă
toriți. Spectacolul — în general de 
o sobrietate reținută — e3te punc
tat pe alocuri, ou umor de bună 
calitate'.

De-a lungul celor trei acte ne-am 
reîntîlnit cu jocul de certe va
lori al actorilor Imrédi Géza (Völ- 
gyesi), Senkălszky Endre (cercetă
torul Zalai), H. Bisztrai Măria (soția 
lui Völgyesi), remareîndu-se mai 
ales actrița Dorlăn Ilona (în rolul 
soției lui Benkö), care a interpretat 
cu multă naturalețe șl cu un far
mec real drumul unei tinere soții de 
la perceperea superficială a prime
lor greutăți care se ivesc în viața 
ei pînă la momentul culminant al 
asumării răspunderii și al solidari

pe sîrmă" 
mic-burghez 

nouă, so-

tății cu tovarășul el de viață. Hor
vath Béla, pe care cu o seară îna
inte l-am văzut într-o creație 
cabilă în „Celebrul 702“, 
pretează, in linii mari, cu 
drama tînărului Benkö Zoltăn. Totuși 
ni se pare că înzestratul actor ar 
trebui să caute mijloace noi de in
terpretare scenică, întrucît actual
mente. întrebuințînd stereotip a- 
celași zîmbet și aceeași gesticula
ție, îl pîndește din cînd în cînd 
manierismul.

*
Pe lîngă piesele menționate co

lectivul Teatrului Maghiar de stat 
din Cluj a prezentat spectatorilor 
bucureșteni și un matineu literar 
intitulat „Cîntare omului", dedicat 
poeziei lui Tudor Arghezi. De fapt 
colectivul clujean nu a oferit în a- 
cest matineu literar o simplă înși
rate de recitări din vasta operă
poetică a maestrului Arghezi. Am 
fost martorii unei originale și reușite 
experiențe, a unui adevărat „spec
tacol de poezie" (regia artistică : 
Senkălszky Endre) în care totul, în
cepînd de la elementele de decor 
și pînă la efectele de lumină, su
blinia sensurile poeziei lui Tudor 
Arghezi. După cuvîntul introductiv 
al scriitorului Méliusz Jôzef, scena 
s-a transformat într-o vie antologie 
a poeziei lui Tüdor Arghezi de la 
începuturile șale și pînă la poezii
le apărute recent în volumul „Frun
ze". Un text de legătură, substan
țial și cu 
semnat de 
și cald de 
călăuzit în 
ghezi.

Sînt bine 
tălmăciri făcute în limba maghiară 
de către mulți poeți care își ma
nifestă pe această cale dragostea 
pentru creația lui Tudor Arghezi. 
Aceste .tălmăciri au fost nu decla
mate ci realmente interpretate de 
către actorii Lăszlo Gerö, Orosz 
Lujza, Balogh Eva, Bereczky Julia, 
Păsztor Jănos și mulți alții.

Există momente în arta interpre
tativă cînd intensitatea dăruirii ar
tistului este atît de profundă îneît 
mijloacele prin care se transmite 
opera artistică dispar. Ți se pare 
atunci că opera de artă ar vorbi de 
la sine. In recitalul liric al clujenilor 
au fost momente cînd pe scenă a 
apărut însăși Poezia.

MARGARETA BARBUTA 
SZASZ JANOS

multă căldură redactat, 
Păli Arpăd, spus simplu 
actorul Flora Jenö, ne-a 
lumea poeziei lui Ar-

cunoscute remarcabilele

TEATRUL DE
R. P. ROMINE :
— (orele 19,30).

TEATRUL DE 
LĂSAȚI-MA SĂ

TEATRUL NAȚIONAL 
GIALE" (Sala Comedia) : FEBRE 
rele 19,30). (Sala Studio) : VICLENIILE 
LUI SCAPIN — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : FRAȚII KARAMAZOV — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : PATRU SUB 
UN ACOPERIȘ — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU
LANDRA" (Bd. Schitu Măgureanu 1) : 
MENAJERIA DE STICLA — (orele 19,30). 
(Sala Studio — str. Alex. Sahia nr. 76 A): 
FOTBAL — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : DE N-AR FI 
IUBIRILE — (orele 20). (Sala pentru co
pii) : EMIL ȘI DETECTIVII — (orele 18).

TEATRUL ------ -------------- ------
GIULEȘTI: 
LIPSURI —

TEATRUL 
PROCES NETERMINAT — (orele 20).

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

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE" (Sala Savoy) : VORBA REVIS
TEI — (orele 20). (Sala Victoriei) : MU
ZICA. BAT-O VINA — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) : 
DOCTORUL AUMĂDOARE — (orele 16). 
(Sala Academiei) : ALFABET ÎMPĂRAT
— (orele 16).

MUNCITORESC C.F.R.-
BĂIAT BUN, DAR... CU 

(orele 19,30).
EVREIESC DE STAT : UN

CINEMATOGRAFE : FESTIVALUL
FILMULUI SOVIETIC — OAMENI ȘI 
FIARE (seria I-a) : Republica (8 ; 10 ; 
12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15). FLĂCĂRI 
ȘI FLORI ; 1 Mai (9 ; 12 ; 14,30 ; 16,45 ; 
19 ; 21,15).

CASA DE LA RĂSCRUCI : București 
(9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 21). DRUMURI 
DESPĂRȚITE : Magheru (9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21), I. C. Frimu (9,30 ; 11,45; 
14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21), Alex. Sahia (10 : 
12,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), 23 August (10 ;
12.15 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21). AVENTU
RILE LUI HUCKLEBERRY FINN — ci
nemascop : Elena Pavcl (9,45 ; 12 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45) înfrățirea între po
poare (10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30), B. Dela- 
vrancea (16 ; 18 ; 20). LAZARILLO DE 
TORMES : Unirea (11 ; 14,30 ; 16,45 : 19 ;
21.15) , G. Bacovla (15,30 ; 18 ; 20,15). CAR
TIERUL VISELOR : (V. Alecsandrl (15 ;
17 ; 19 ; 21). O VIAȚA : Tineretului (9,15; 
11,30; 13.45; 1»; 18,15; 20,30). V. Roaită 
(10 ; 12,10 ; 14,20 ; 16,30 ; 18,45 ; 21). PACE 
NOULUI VENIT : Lumina (10 ; 12 ; 14 ; 
16 ; 13,30 ; 20,30). DIMINEAȚA MOHORÎ- 
TA : Victoria (10,15 ; 12,30 ; 14,45 ; 16.45 ; 
18,45 ; 20,45). O ÎNTlMPLARE EXTRAOR
DINARA — ambele serii ; Central (10,30:
13.30 ; 16,30 ; 19,30). PROGRAM SPECIAL 
PENTRU COPII : 13 Septembrie (10 ;
11.15) . ȘAMPANIE ȘI MELODII ; 13 Sep
tembrie (12,45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30), Miorița 
10 ; 12 ; 14 , 16,30 ; 18,45 ; 21), Libertății 
10 ; 12 ; 16,30 ; 18,30 ; 20.30). CHEIA - 
IGNORANTUL ÎNVAȚĂ - VREAU SĂ 
ȘTIU TOT nr. 22 : Timpuri Noi (rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la o- 
rele 21). START CĂTRE NECUNOSCUT 
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
(16 ; 18 ; 20,15). FRUNZE ROȘII : Cultu
ral (10,30 ; 17,15 ; 19 ; 20.45). DRUM DE 
ÎNCERCARE : Gh. Do.ia (10 ; 12 ; 14,15 :
16.30 ; 18,45 ; 21), Floreasca (16,30 ; 18,30 ; 
20,30), G. Coșbuc (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21).

TELEVIZIUNE ; Orele 19,00 ■ 
lui televiziunii. 19,15 — f - 
„BURSUCUL ÎNVAȚĂ CARTE' 
ria Ștefan șl Tudor Bogdan. 
Teatrul de păpuși „Pescărușul" din Con
stanța. 19,45 — I ‘ 
Filmul "J". __________ ______ _
LOR" - o producție a studioului de fil
me de știință popularizară din Lenin
grad. 21,35 — Filmul documentar ; „ION 
LUCA CARAGIALE" — o producție a 
Studioului cinematografic „AL. Sahia". 
22,00 — Muzică ușoară. In încheiere : 
Ultimele știri.

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

moasă, cerul a fost schimbător, tempo
rar noros în Ardeal, Moldova șl Dobro
gea. Dimineața a fost ceață în Transil
vania. Temperatura aerului Ia orele 14 
avea valori cuprinse între 13 grade la 
Gheorghieni și 22 grade la Tg, Ocna. 
In București : vremea a fost în general 
frumoasă șl relativ călduroasă. Tem
peratura maximă a fost de 21 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 octombrie.

In țară : vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Izolat, în jumătatea de 
nord a țării vor cădea ploi slabe. Vîntul 
va sufla la început din sud-est, apoi din 
sectorul nordic cu intensificări de 
scurtă durată. Temperatura staționară la 
început, apoi în scădere. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 3 grade și plus 7 
grade,- ișr maximele între 12 grade și 22 
grade, mai coborîte la sfîrșitul interva
lului. Dimineața ceață și brumă locală 
In București : vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros. Vînt potrivit. 
Temperatura staționară la început apoi 
în scădere.

Jurna-
Pentru copii 
-----  de Re

prezintă
In fața hărții. 20,10 — 

artistic „PLANETA FURTUNI-
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feciorii pescarilor,

pe care 
modelat 
lor.
în Deltă

face 
care 
spre

ub soarele calm al lunii octombrie, Delta 
Dunării pîlpîie în lumină — revărsare 
de miere somnoroasă, caldă strîngînd 
în ea culorile și miresmele pămîntului. 
O împărăție de miracole, o uriașă și

generoasă minune a naturii, printre puținele mi
nuni ale lumii, se desfășoară plină de forță, 
răspîndindu-și pînă la depărtări și în văzduhul 
înalt respirația ei tulburătoare.

în adîncimile ei învăluite, totdeauna, de o 
perdea ușoară de aburi și tăcere, pescarii trag 
năvoadele, scocioară ascunzișurile cu nuferi ; 
stuparii gospodăresc pe sub ninsoarea de al
bine ; pescărițele culeg poama din grădini, scot 
mustul negru, dulce. Acolo, în adînc și ascunse 
întotdeauna de un voal albastru de singurătate 
și tăcere, fața ghiolurilor este acoperită de 
uriașe cîrduri de păsări ; în plaviile încurcate, 
robotesc mistreții ; cîrdurile de crap și plătică 
fac lungi călătorii, căutînd poala ghiolurilor, 
unde-i iarba grasă și nu ajung năvoadele.

De sute de ani nimic nu pare schimbat. Totul 
e adîncit în tihnă, într-o viață secretă. Totul se 
arată de departe, totul e numai somn adînc și 
pare nepătruns, inaccesibil — ca un univers în 
care nu știi cum să intri ; în care, parcă, nu a 
intrat și nu va intra nimeni. Frumoasa adormită 
oste delta. Călătorul pe fluviu, el însuși simțind 

,c’am îl fură ceva mai adînc decît somnul, n-ar 
putea crede că aceste imensități închise în ele 
sînt cîmpul unor uriașe bătălii purtate de 
oameni.

Și totuși...
★

Pe fiecare braț al Dunării — la Rusca, la 
Carasuhat, la Șontea, la Păpădia, la Pardina, 
la Obretin — unități stuficole mari și mijlocii, 
grupuri de clădiri albe, cu incinte mari, pline 
cu tot felul de mașini, cu ateliere de reparații ; 
șlepuri, remorchere, șalupe, bacuri și vase-dor
mitor stau ancorate la mal. Atelierele sînt ne
încăpătoare pentru toate mașinile și muncitorii 
lucrează în corturi mari sau în cîmp des
chis ; remizele sînt 
'neîncăpătoare și 
sute de mașini 
proaspăt vopsite 
în albastru, în ro
șu, strălucesc în 
lumina soarelui, 
în clădirile albe 
sînt birouri, can
tine, dormitoare ; 
cluburi înzestrate 
cu biblioteci, sta
ții de radio, tele
vizoare. O cara
vană sanitară, în
soțită de un vas 
sanitar, vizitează 
pe rînd fiecare unitate și face controlul medical 
general al oamenilor.

Pe fiecare braț al Dunării, pe grindurile so
lide, se află centrul acestor unități : ele au în 
seama lor mari întinderi de stuf, amenajate sau 
în curs de amenajare ; ele au în mîna lor mari 
ateliere și parcuri de mașini. Fiecare unitate se 
răspîndește mai departe în Deltă, prin secții, 
iar acestea, la rîndul lor, se împart în forma
țiuni mobile, numite coloane și care se ramifică 
adînc în interiorul Deltei.

întreg acest aparat amplu, elastic și ingenios 
se află acum în marea febră a pregătirilor, 
care îi cuprinde pe toți oamenii — de la con
ducerea trustului, pînă la manipulanții fiecărei 
coloane. Sînt așteptate noi loturi de tractoare 
ușoare. De la Combinatul de cauciuc Jilava 
trebuie să sosească șenilele late, de cauciuc, 
ale tractoarelor. Tractoare multe își fac, răbdă
toare, rodajul, plimbîndu-se pe marginea stu- 
făriilor. în incinta unităților, mecanizatorii asam
blează ultimele motoare, vopsesc, montează. în 
șiruri imense, recoltoarele așteaptă, amintind 
prin marea lor aglomerare stațiunile de mașini 
de pe uscat, în preajma campaniilor. Sutele de 
remorci, platformele pentru încărcare, construite 
la Medgidia, atelierele mobile, vagoanele-dor- 
mitor — toate sînt gata, așteaptă.

în campania aceasta, 1962—63 (noiembrie— 
martie), Trustul pentru amenajări și valorifica
rea stufului (T.A.V.S.) va recolta, mecanizat, 
250 000 tone de stuf — va realiza, adică, sarcina 
trasată de directivele partidului. Materia primă 
pentru Combinatul de la Brăila este asigurată.

Pe fluviu trec remorchere trăgînd șlepuri cu 
uriașă încărcătură de stuf deasupra lor : scot 
stuful recoltat anul trecut și îl duc la combinat ; 
eliberează de 
noua recoltă, 
tare, îndiguite 
drumuri ’de acces, canale, stăvilare, sînt pre
gătite pentru campanie. T.A.V.S.-ul a executat 
în acești ani aproape 400 de kilpmetri de ca
nale și lucrările de amenajare continuă. Zeci 
de drăgi de toate tipurile scormonesc în sihăs
tria de grinduri și stufării. Din loc în loc, la 
punctele care vor fi baza de lansare a coloa
nelor, se află mari depozite de combustibil pen
tru motoare.

Din loc în loc, împrejurul incintelor îndiguite, 
zeci de pompe merg neobosite — pînă la 1 500 
—2 000 de ore — și evacuează apa din terenu
rile stuficole, în care tractoarele vor recolta în 
teren uscat. Stăvilarele coboară, digurile sînt 
controlate și numai pompele zoresc : atunci și 

\ peștii și păsările observă neliniștite cum ceva 
se întîmplă, cum apele scad treptat și scad

meieu — și atunci și păsările și peștii — toată 
suflarea — părăsesc aceste locuri și se depăr
tează în Delta nesfîrșită. Atunci și pescarii sînt 
gata pregătiți și pornesc cu năvoadele, fac 
pescuit total — scot adică tot peștele din aceste 
locuri care vor fi secate, pînă în primăvară, 
sau sînt în primejdie să rămînă, temporar, izo
late de restul Deltei.

Fără o atenție mărită și fără o veghe trează 
mereu — nu se poate. Și oamenii sînt atenți — 
de la simplul pescar și pînă la cercetător — 
oamenii sînt atenți, veghează și observă. Din 
institutele lor centrale, de la București, avioa
nele vin zilnic, la vremea asta, pline cu delto- 
logi, cu specialiști în hidrologia Deltei, în pis- 
cicultură, biologi, specialiști în creșterea stufu
lui etc. In mijlocul întinderilor de stuf, în mij
locul acestui imens cîmp de luptă, se înalță — 
cu diademă de neon pe fruntea tînără și albă — 
centrul experimental, cu numele vechiului tîrlaș 
Maliuc. Aici se adună, acum în octombrie, co
legiul Deltei — un sfat mare al specialiștilor și 
cercetătorilor deltologi care studiază măsuri co
mune pentru ca să se smulgă Deltei marea bo
găție. Grija principală este păstrarea unui echi
libru armonios al Deltei — viața ei.

Tot în această vreme se desfășoară a treia 
etapă a acțiunilor de recunoaștere. Echipe de 
oameni de la fiecare coloană și de la fiecare 
sector ; tractoriști, mecanici, șefi de coloană, 
tehnicieni, însoțiți de tineri cercetători de la 
Maliuc, avînd la dispoziție șalupe, tractoare și 
bărci — pornesc să pătrundă acolo, în interior, 
în adîncurile Deltei, să facă recunoașterea te
renurilor stuficole care vor ii recoltate. Sînt 
oameni care au lucrat și anul trecut la recol
tare și cunosc terenurile și pe deasupra au mai 
făcut asemenea recunoașteri încă în două e-

greu — e pentru ei mai bine. Secerișul se 
aici iarna. Și păsările au plecat, iar cele 
rămîn s-au retras în limanurile adăpostite, 
mare ; și peștele s-a retras pentru iernat, în 
locuri adăpostite, și racul s-a înfundat în nămol, 
la adăpost, și mistrețul s-a retras în desișurile 
cele mai mari, la adăpost... Numai mecaniza
torii au rămas în Deltă, la vedere — și pără
sesc adăposturile. Semnalul luptei lor îl dă a- 
ceastă uriașă, aspră orgă a Crivățului, pe dea
supra Deltei.

M
ajoritatea mecanizatorilor și manipu- 
lanților* care lucrează aici sînt dintre 
localnici, din Deltă, din satele Dobro- 
gei — și mai mult tineret, feciori ai 
pescarilor. Sînt la ei acasă, în această 

cunosc bălțile, aduc în inima lor și 
slujba industrializării Deltei acele în- 

condițiile Deltei le-au 
și le-au îmbogățit

‘•"z' '

Deltă, 
pun în 
sușiri prețioase 
crescut și le-au 
delung în inima

Astfel pătrund
noul chip de cuceritori ai marilor bogății 
stuf. Dacă părinții lor s-au luptat prin hățișurile 
bălților, cărîndu-și bărcuța în spinare, prin 
plauri — astăzi copiii lor răzbună această ne- 
ajutorare a omului, călcînd și supunînd ace
leași locuri, dîrji și neînfricați, la volan, pe ma
șinile lor. De viscole și de ger și de nămol, 
oamenii nu scapă nici acum : Ie este chiar mai 
greu să înoate cu mașinile lor prin mlaștini, 
pe plaurii nesiguri, decît să se strecoare cu o 
bărcuță sau cu piciorul. Entuziasmul caracte
ristic marilor acțiuni socialiste, o conștiință 
nouă în plină formare, devotată marilor iniția
tive și sarcini ale partidului și — trebuie de 
asemenea spus — condiții din ce în ce mai 
bune și prețuirea acordate acestor oameni — 
toate acestea îi înflăcărează în lupta 
pentru cucerirea bogăției stufului.

Ii fură din primele 
paniei

asprâ

■ ■ z ■ -

S-au aprins luminile Ia Pavilionul Expoziției economiei naționale. (Foto : A. Stoenescu)
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cam- 

bună, 
uscat 
lumî-

— pentru

zile uriașul fior al 
pot, cît e vremea 

cît e stuful 
și drept ca 
narea 
că s-ar putea să 
cadă poleiul, s-ar 
putea să cadă 
zăpezi mari. Și 
s-ar putea — mai 
ales — să por
nească, peste ori
ce pronosticuri, 
viituri mari de 
apă sau chiar un 
zăpor, care să-i 
prindă cu stuful 
recoltat și cu toa
te utilajele răs- 
pîndite în teren.

Și merg înainte, minați, grăbiți din urmă de 
aceste mari încordări, cunoscători ai Deltei și 
totuși ca niște ființe străine, într-o împărăție 
străină, care oricînd îi poate lua prin surprin
dere.

La lumina farurilor, noaptea prin ceață sau 
prin viscol, printre trestiile nemișcate sau învă
luite în viscol, canalul adînc, acoperit de gheață 
se ivește pe neașteptate din față și seamănă 
cu o pîrtie făcută prin stuf sau cu un drum de 
acces și se poate întîmplă ca tractoristul obosit 
să se lase înșelat. Li se întîmplă, cîteodată, să 
dea cu tractorul într-o japșă, într-un canal, în-' 

■ tf-o-mlaștină'"— agorr,"fsar frtnrraidecît, leagă 
tractorul și-l scot de-acolo, cu alte mașini. Fac 
focul și se încălzesc — pornesc mai departe.

Cîteodată li se întîmplă să-i împotmolească 
zăpezile, să-i învăluie viscolul în așa fel încît 
să nu se mai vadă nimic și terenul cel mai cu
noscut să arate cu totul străin ; îngheață- trac
torul sau se defectează, se transformă într-un 
colos de gheață și căile de acces pînă la el 
sînt întroienite. Se produc atunci adevărate mi
nuni omenești, în care oamenii înving. Se în
tîmplă și se pornește lapovița, poleiul. Totul e 
încărcat, îngreunat de gheața albă, rea. Ma
șini, agregate sînt prefăcute în monștri albi de 
gheață — totul se mișcă greu, totul alunecă ; 
stufăriile s-au culcat sub povara de gheață. 
Totul încremenește. Oamenii așteaptă să icadă 
poleiul, să se ridice stuful.

lor. Silesc cît

Desen de N. POPESCU

zor platformele — pentru 
Suprafețe de mii de hec- 
în ultimii ani, prevăzute cu

tape, în vară. Aceasta este ultima, în preajma 
campaniei, și de mare însemnătate. Sînt iden
tificate cu precizie zonele stuficole ; sînt stabi
lite drumurile de acces ; se taie 
pătrundere în adîncul zonelor, 
producția de stuf la hectar ; se 
nunțite, se stabilesc platformele 
tarea stufului ; sînt descoperite 
cole și se fac astfel noi cuceriri în imensitatea 
neexplorată. Această acțiune anevoioasă du
rează săptămîni întregi — și în urma ei apar 
cu exactitate liniile de front ale marii bătălii 
care va avea loc acolo, în interior.

Totul se pregătește pentru acolo, în interior, 
lotul este și, se va desfășura acolo, în interior. 
Iar „interiorul" — adîncurile imensității de stuf 
— stau enigmatice, puțin întunecate, învăluite 
într-o uriașă tăcere.

Merg mînă-n mîrță și stimulîndu-se una pe 
alta toate aceste pregătiri. Se așteaptă căderea 
bogată a brumei, care să scuture frunza stufu
lui. Pînă atunci nu mai este mult și trebuie 
grăbită ultima operație amplă — trimiterea co
loanelor la locul lor. Sînt de trimis în întreaga. 
Deltă treizeci și cinci de coloane ; fiecare co
loană are 6—8 agregate pentru recoltare, cu 
tractoare ușoare ; 6—8 tractoare grele pentru 
transport ; fiecare tractor are patru remorci ; 
fiecare coloană are atelier mobil, grup electro
gen pentru sudură, rampe de spălare și pompe, 
un tractor dispecer, stație de radio-emisie-re- 
cepție, mașini de presat și balotat stuful, două 
vase-dormitor, poduri, șalupe, bărci, remorchere. 
Peste 2 000 de agregate trebuie ambarcate de 
la unități și transportate pe fluviu, pe canale, 
prin ghioluri, pînă la locurile stabilite de echi
pele de recunoaștere, pentru fiecare din cele 
treizeci și cinci de coloane. Amplasarea acestui 
uriaș dispozitiv în teren cere eforturi, cere pri
cepere și timp.

i în acest timp, 
täte și groase,

culoare pentru 
se calculează 
fac hărți amă- 
pentru depozi- 
noi zone stufi-

(Continuare în pag. IV-a)

Nici înalt, nici scund. 
Nici brunet, nici blond. 
Nici slab, nici gras. Nici 
tenor, nici bas. Intr-un 
cuvînt, Rică ar fi un om 
obișnuit. In școală se 
spunea despre el că-i Un 
băiat bun. La lecție — 
deși nu ridica niciodată 
mîna — răspundea cu
minte de cîte ori era în
trebat.

Anii 
pentru 
om în toată firea. Nu-i 
mai spune Rică, pur și 
simplu. E Aurelian — 
Aurelian Brăiloiu. Rică 
a mai rămas doar în a- 
mintirea rubedeniilor și a 
amicilor intimi. Pentru 
restul omenirii e : ad
ministratorul șef Aure
lian Brăiloiu, Exploata
rea „M“, 
Oltenia.

Să vi-l 
exercițiul

trec. Au trecut și 
Rică. S-a făcut

Trustul minier

prezentăm în 
funcțiunii.
★

— Bună ziua, tovarășe 
administrator șef...

Rică n-aude, nu vede. 
Cel care l-a salutat, un 
funcționar 
subordinea lui, 
departe, jignit 
s-a răspuns.

Se întîmplă 
Să vă arătăm a 
riantă :

— Noroc, Rică !
— O, să trăiți tovarășe 

Nicolescu ! Mii de scuze 
că nu v-am observat. 
Tocmai meditam la sub
stanțialele concluzii puse 
de dumneavoastră asea
ră. Știți...

Tovarășul Nicolescu — 
directorul exploatării — 
trece mai departe, plic
tisit. Il cunoaște pe Rică

modest, in 
trece mai 
că nu i

și altfel, 
doua va

pe dinafară. Așa l-a a- 
pucat : dulceață de sus 
pînă jos, periuță...

Să recapitulăm. Va
rianta 1 : Aurelian — cu
fundat in hîrtii. Varian
ta 2 : Rică — cufundat 
în temenele. Boală ve
che. Cu tendințe 
gravare : mare 
mici, mic cu cei 
De aici și fobiile 
pildă, fobia 
„tovarășe".

de a- 
cu cei 

mari, 
lui. De 

cuvîntului 
Paznicul de

a

noapte l-a întrebat o- 
iată : •

— Ce mai faceți tova
rășe Brăiloiu ?

Aurelian Brăiloiu 
răspuns scurt :

— Ce-am păscut porcii 
împreună ?

N-au păscut porcii îm
preună. Cinci clase 
salarizare îl 
el de paznic.

S-ar părea 
Orice medic 
diagnosticul : 
vîntului „tovarășe". Dar 
lucrurile se încurcă. A- 
celași cuvînt este savu
rat de cîte ori i se spu
ne : tovarășe Rică.

Spus de un șef, bine
înțeles.

E clar : nu e vorba de 
fobia asta. Medicii s-au 
gîndit că are, poate, fo
bia mulțimii.

Aurelian manifestă, e- 
vident-, simptomele aces
tei fobii. La cantină nu 
poate lua masa cu toată 
lumea. Are masa lui, se
parată. Și chiar la aceas
tă masă separată face în

de
despart pe

că e clar, 
ar pune 

fobia cu-

DIN LITERATURA INDIANĂ

timpul primului o mină • 
cît se poate de acră. Nu 
suportă „vulgul" nici la 
distanță de citeva mese.

Dar este oare acest 
diagnostic just ? Rică se 
simte excelent in mijlo
cul unui mare număr de 
oameni — de pildă, la o 
ședință la care sînt con- 
vocați șefi de serviciu, 
directori și, în general, 
cadre de răspundere. Pe 
fața lui se citesc senti-

mente foarte nobile, o- 
chii îi strălucesc, zîmbe- 
tul îi luminează întreaga, 
făptură. Rică e într-al 
șaptelea cer.

E clar. N-are nici fo
bia asta.

S-au pus oamenii să 
caute boala în altă 
parte.

Să fie „pungo-fobie" ?
Aurelian nu suportă 

să-și plătească bonul la 
cantină. E un idealist : 
mănîncă pe gratis. Aces
ta să fie diagnosticul ? 
Nu e. Rică nu se uită la 
bani cînd e vorba să ia 
parte la o excursie la 

■ care s-a anunțat că vine 
și. directorul trustului. E 
clar. Nu stă în picioare 
nici fobia asta.

Să fie „inginero-fo- 
bie" ? Si aceasta ar fi o 
ipoteză. A repezit-o în
tr-o zi pe inginera Mi
oara Bozin. I-a pretins 
să facă deosebire între 
un simplu „ingineraȘ" și 
un cogeamite șef de ser
viciu administrativ.^ Dar 
— veșnica dilemă ! — di-

rectorului trustului nu-i 
spune niciodată pe nu
me. îl ia întotdeauna 
cu: ..Am onoarea, tova
rășe inginer Bătăcui".

Asta-i deviza 
tlurile trebuie 
täte.

Medicii 
Baia de Aramă 
larmați. Prestigiul 
profesional e în pericgl. 
Ei au organizat un con
sult la cererea, insistentă 
a familiei. Fără rezultat. 
N-au reușit să stabileas
că diagnosticul. Cel mai 
bătrîn dintre ei. care a 
văzut multe în viața lui, 
a declarat însă că. 
nuiește 
vorba :

— E 
Bîntuia 
oară. Sînteți tineri,, n-ați 
apucat-o.

Medicii au devenit a- 
tenți.

— E o boală rușinoa
să. Se chiamă boierie. 
De obicei e provocată de 
traiul pe spinarea altora. 
Nu se poate combate cu 
mijloacele. noastre 
cale. In societatea 
tră nu are un 
prielnic. Dar mai 
nim asemenea 
Leacul trebuie căutat în 
altă parte.

Cum medicii și-au de
clinat competența, rude
le și prietenii au hotărît 
să-l trateze ei înșiși.

Rugăm pe această cale 
organizația de bază, sin
dicatul și întregul colec
tiv să le dea o mină de 
ajutor.

Aveți grijă de Rică, 
tovarăși.

lui : ti- 
respec-

din raionul 
sînt a- 

lor

despre ce
el bă- 

este

veche.o boală 
pe la. noi odini-

medi- 
noas- 

climat 
întîl- 

cazuri.

PETRE DINESCU

au căzut brume repe- 
stuful s-a copt și și-a 

lepădat 'frunza — e numai bun de re
coltat. Terenurile stuficole din care au 
fost evacuate apele s-au uscat și ma

șinile pot intra. Au început ploile reci, mă
runte, nesfîrșite. Crivățul suflă dintr-un văz
duh neprietenos, întunecat și se simt undeva, în 
acest văzduh, niște uriașe porți deschise prin 
care se apropie iarna. Pescarii, agricultorii, 
crescătorii de vite, șantierele și-au terminat sau 
își restrîng activitatea și oamenii de la uscat 
se adună la adăposturi, la căldură — la școli, 
la cămine, în sate. Dar oamenii aceștia — me
canizatorii Deltei — acum intră în marea lor 
acțiune, acum își desfac gulerul pufoaicelor și 
încalecă zimbrii lor roșii. Acum, cînd e mai

Grîu si trandafiri
•5)

conducerea unei ferme de stat.
care o deținea la

de HODJA AHMAD ABBAS

cinematografic, în
■»ÄÄ

CompoziteSUSHIL SARKAR (India)

să lo- 
cîteva

întoarseră cu tofii 
stătea lîngă cortul

lor și 
singur

Pe
nedumerit, 

așternu pentru 
de undeva din

eu asupra mea,

— Aveji ceva de obiectat împotriva re
flectoarelor mele?

Ramesh simți că-i cresc aripi.
— Cîfe reflectoare aveți ?
— Opt. De-ajuns ca să lumineze lanul I 
îndată ce primiră ajutorul atît de ne

așteptat, pe cîmp începu o activitate fe- 
L.IIL. Peste o sulă de oameni — bărbaț', 

și copii — secerau, legau snopii și-i 
în mare grabă la hambare. Nori 
întunecați, acopereau cerul, vîntul 
din ce în ce mai puternic, din vre-

— Nici un 
Gangua !

— Bine, dar cum o 
să lucrăm pe în

tuneric? făcu moș Gangua 
O tăcere adîncă se 

cîteva clipe. Deodată, 
spate se auzi un glas :

— întunericul îl iau 
Ramesh-dji 1

Se
care _ ,___
did halat de mătase aruncat pe umeri.

Hodja Ahmad Abbas este unul dintre cei mai remarcabili scriitori 
contemporani indieni. A aderat la mișcarea de eliberare națională a In
diei încă, în anii studenției. In romanele sale „Fiul Indiei" și „Viitorul le 
aparține", în piesa „Acesta e Bombayul", precum și într-o serie de po
vestiri, scriitorul zugrăvește tablouri vii și realiste din viața poporului 
indian. El este membru în Consiliul Mondial al Păcii.

Povestirea „Grîu și trandafiri", din care reproducem un fragment, 
este închinată unor aspecte ale vieții de azi în India. Eroul poves
tirii, agronomul Ramesh este tipul intelectualului cu vederi avansate 
din India zilelor noastre. Preocupat de ideea obținerii unor recolte bo
gate de grîu, el renunță la funcția bine plătită pe 
minister și preia

— La o parte din drum, Gouri — strigă 
Gangua pus pe glume — tu nu vezi că 
frece maharadja Gangua în careta lui ?

Mirîndu-se singură de unde i-a venit 
curajul, Gouri se îndreptă din mijloc și-i 
strigă :

— Treci, freci, vezi-fi de drum I Secera 
mea e mult mai iute ca tractorul tău I

Ceva mai la o parte lucra Gangua bă- 
secera nu-l 
mai încolo 

mici ale lui

s % A;

».. '

Scăpărarea orbi
toare a fulgerului 
lumină întreaga o- 
daie. Numai pe sce
nă sau într-un studio 
timpul filmării, se poate vedea o lumină 
atît de puternică. Ramesh și Asha păreau 
niște actori care joacă într-o scenă tra
gică a unei vechi drame. în clipa urmă
toare se auzi o detunătură atît de puter
nică încît, fără voie, Asha scoase un țipăt.

— O comunicare urgentă pentru lucră
torii din agricultură ! O comunicare urgen
tă pentru lucrătorii din agricultură I — se 
auzi la radio. — Se apropie uraganul, în
soțit de ploaie și grindină. Provincia Ultar 
Pradesh cade în zona acestui uragan. îi • 
sfătuim pe toți țăranii să ducă grîul se
cerat în hambare, pentru a-l feri de dis
trugere.

— Recolta noastră, Asha ! — doar atît 
fu în stare să rostească Ramesh, în clipa 
aceea, uitaseră cu fotul de cearta 
nu se mai gîndeau decît la un 
lucru : cum să salveze recolta.

Ramesh apucă un băț și începu 
vească gongul din răsputeri. Peste 

^clipe, în jurul lui se adunară o mulțime 
’de oameni.

— Gangua, cheamă-i încoace pe toți — 
Ramesh dădea dispoziții ca un comandant 
înaintea luptei. Pînă nu începe ploaia, 
trebuie să cărăm snopii în hambare și să 
(isprăvim de secerat ultima palmă de loc. 

bărbați, femei ți copii —r^Toată lumea — bariuaji, temei ți copii — 
să pună mîna pe seceri și să vină repede 

îpe cîmp.
— Am înțeles, Ramesh-bapu, dar...

brilă. 
femei 
cărau 
grei, 
bătea 
me în vreme scăpărau fulgere și bubuiau 
funefe. Ploaia putea să înceapă din clipă 
în clipă și să distrugă recolta. Oamenii 
erau preocupați de un singur gînd : să 
sfrîngă mai repede grîul de pe cîmp, s-o 
ia înaintea ploii. Ramesh conducea trac
torul cu aerul unui tanchist care-l pune 
pe fugă pe inamic. Gangua cel tînăr, 
dimpotrivă, se finea foarte degajat și fre
dona un cînfecel vesel. Deodată, o zări a- 
proape pe Gouri, fiica starostelui, care 
secera. La lumina reflectoarelor, oacheșa 
Gouri era o adevărată frumusețe.

frînul. Mîinile îi tremurau și 
mai asculta ca altădată. Puțin 
secerau frații și surorile mai 
Gouri.

— La o parte din 
mesh, zărind o femeie care secera aproa
pe de tot de roțile 
Cum, tu erai, Asha ?

— Da, eu I Uită-te și fu, Ramesh, nu 
în stare să fac față nici măcar aici I

— Lasă, nu-i nimic, n-a mai rămas 
cît o bucată foarte mică. Mai bine fă 
ceva : adună toate femeile și apucați-vă 
să cărați snop'i la hambar. Dar grăbi- 
fi-vă, că începe ploaia !

Pe mîinile delicate ale Ashei, care o 
dureau acum pentru întîia oară în viață 
din pricina muncii, picurară primii 
de ploaie.

— Mai iute, mai iute I — strigă
O dată cu primele picături de 

ritmul muncii se înteți și mai mult. Acum 
secerile se mișcau și mai grăbite, tractoa
rele uruiau mai puternic, iar picioarele des
culțe ale oamenilor care cărau grîul la 
hambar alergau și mai repede.

In sfîrșit, sosi clipa mult așteptată a 
victoriei. Ramesh secerase ultima postată 
și sări jos de pe tractor. Stropii de ploaie 
cădeau din ce în ce mai des, vintul se în
tețea mereu începînd să împrăștie grîul 
secerat. Dar mîinile îndembiatice ale ță
ranilor nu lăsară să se piardă un singur 
spic.

— Stai, Gangua, întoarce tractorul, să 
nu-l năpădească apele I — strigă Ramesh.

In aceeaș* clipă, se porni o ploaie to
rențială și se auzi glasul lui Dip :

— Slop !
Ramesh se întoarse și-l zări pe 

care stătea lîngă operator, ținînd o 
brelă deschisă deasupra aparatului.

— Va să zică așa, ați filmat fotul ? — 
întrebă Ramesh ușor Iritat.

drum — strigă Ra-

tractorului său.

sînt

de- 
alt-

stropi

ea. 
ploaie,

Dip 
um-

— Păi cum să nu ? Doar nu ți-e dat să 
asiști la asemenea scene în fiece zi I O 
splendoare de moment culminant pentru 
filmul meu !

Of, ce (i-e și cu cineaștii ăștia ! — își 
zise Ramesh în gînd. — Ei privesc viața 
din turnul lor. Le e tot una dacă te naști 
sau mori, dacă e secetă sau inundație, 
dacă recolta e distrusă de arșița soarelui 
sau clacă e luată de ape — ce le pasă ! 
Ei atît șliu : să învîrtă aparatul în căuta
rea unui moment ’cu'minanf,

— Bine, dar parcă spuneai înainte că 
momentul culminant al filmului va fi sce
na în care eroul își părăsește tractorul și 
cu cîntecul pe buze își urmează iubita I — 
spuse Ramesh oarecum ironic.

— Acum totul s-a schimbat, totul. Punc- 
ful culminant va fi această scenă.

Un adevărat torent se prăvăli din cer.
Reflectoarele se stinseră. Rînd pe rînd, 

becurile lor înfierbîntate, atinse de stropii 
reci, se sparseră cu zgomot.

Deodată, liniștea fu curmată de un sfri» 
găf :

— Ramesh-bapu, crește apa rîuluî I 
Pentru

Ramesh pregătise saci cu nisip.
— Adunați oamenii, toată 

vină să care sacii pe mal ! — 
Vin și eu îndată.

La o scăpărare a fulgerului, Ramesh îl 
zări ceva mai la o parte pe Asha și pe 
Dip stînd de vorbă.

— Du-te acasă, Asha I Du-te și dum
neata, domnule Dip ! Scoate-fi calabalîcul 
din corturi și mută-te în casa noastră. De 
rest o să aibă grijă oamenii mei, Acum 
nu mai e de glumă și în nici un caz nu 
mai poate, ti vorba de o scenă pentru fil
mul dumilale ! — strigă Ramesh în beznă. 
Glasul lui t-ăda o ușoară gelozie.

Cînd ajunse la rîu, Ramesh văzu că apa 
rupsese digul. Șuvoiul nestăvilit se re
vărsa peste mal. Oamenii, care pînă mai 
adineauri munciseră cu atîfa inimă la 
secerat, cărau acum spre rîu sacii cu nisip 
ca să astupe breșa digului.

Deodată, la lumina fulgerului, Ramesh 
îl zări pe Dip printre cei ce cărau sacii.

— Ce faci aici, domnule Dip? — strigă 
el mirat. — Pleacă, pleacă de aici î Dacă ți 
se întîmplă ceva, fot eu o să tiu de vină !

Dar în clipa aceea cineva se apropie 
de Ramesh sfrigînd :

Ramesh-sahib, s-s mai spart digul 
într-un loc I

Și oamenii se puseră pe lucru cu și mai 
multă înverșunare. In bezna de nepătruns, 
ei au luptat eroic împotriva stihiei pînă 
la ivirea zorilor. Spre dimineață, ploaia 
se mai potoli. Isprăvind lucrul, oamenii 
începură să se împrăștie pe la casele loț.

eventualitatea unei inundafii.

lumea să 
strigă el.



cu rugămintea de a răspunde
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Și cînd se așteaptă fotul de la I. L L

(Desene de NELL COBARJ

Dezvoltarea 
a tehnicii în

re- 
ră-

D. Germane au efectuat 
antrenamente comune în

calori- 
cîntec, 
plăcut 
pentru

impe- 
cele

celuloză superioară. Ce 
are pădurea pe care 
aceste cincizeci de mii 
celuloză din stuf ? Și

de prin toate labirinturile 
centrul unităților, grăbiți 
din urmă de creșterea a- 
creșterea stufului nou, de

inaugural care a 
P. Romîne și Bel- 
romîni, transmite

de 
su- 
au 
de 

cîți

in-
au

congresului, 
Stockholm, 

un număr 
de oameni 
numeroase

mai 
foarte

in- 
de 
în- 

din

la care 
de pre- 
cercetă- 
congres

a participat și un

— In ce constă contribu
ția lucrărilor simpozionu
lui la 
ticii ?

Schmith și Simfonia a 
de Brahms.

în vîrstă de 21 de ani. Anul 
echipa R. D. Germane a sus- 

jocuri

— Iar al venit cu 
o cerere nouă ca să 
ne amintești de re
parația acoperișului?

Imobilul : — Nu. 
Dati-mi-le pe toate 
înapoi I cu cite v-am 
scris de la Începu
tul anului pot astu
pa gaura din acope-

progresul automa-

• După ce joi a prezentat un concert 
la Ploiești, care s-a bucurat de mult 
succes, orchestra simfonică „Gewand
haus“ sub conducerea dirijorului Heinz 
Bongartz, care întreprinde un turneu în 
tara noastră, a dat vineri seara un con
cert simfonic în sala Teatrului de stat 
din Brașov. Programul a cuprins Sim- 
fonieta (1960) de Gunter Kochan, Con
certul pentru pian și orchestră în la 
minor de Schumann avind ca solistă pe

„Mondialele" de volei

„închis* și „des- 
Primul care a folo- 

la

In fața Universității, bucureștenll urmăresc cu interes panourile înfățișînd realizările Uniunii Sovietice 
cucerirea Cosmosului. (Foto : Agorpres)

de la Ti- 
în R. P. Un- 

consacrat bazelor 
mașinilor mate- 

și aplicațiilor res-

mai 
care se 
circulația 
transmise 
electrici.

pianista Annerose 
Il-a în re major

Concertul a fost călduros primit 
iubitorii din muzică din Brașov.

• La tragerea Loto central din 12 
tombrie 1962 au fost extrase din t 
următoarele numere : 46. 20, 84, 2, 
79, 64, 53, 83, 86. Premiul special 
46, 79, 2 I Premiul special B : 84, 20, 64 ; 
Premiul special C : 83, 86, ,53. Fond de 
premii : 723 475 Iei.
-------------------- O ©O---------------------

Se mai întîmplă și asemenea neglijențe la I« L. L

La Moscova s-au încheiat recent lucrările Simpo
zionului internațional asupra teoriei sistemelor cu 
relee și a automatelor finite, organizat de Comitetul 
național de automatică din U.R.S.S. și Comitetul teh
nic de teorie al Federației internaționale de control 
automat (I.F.A.C.). La simpozion

grup de oameni de știință din tara noastră. Corespon
dentul nostru la Moscova, A. Muntcanu, s-a adresat 
acad. Grigore C. Moisil, membru al Prezidiului Aca
demiei R. P. Romîne, 
la unele întrebări.

FOTBAL

tuoasă
mai diferite domenii pune 
numeroase probleme 
în fața matematicienilor. 
Este știut că introducerea 
automatizării în dirijarea 
proceselor industriale. în 
transporturi și comunicații, 
în cercetarea științifică, 
proiectare și construcții, 
precum și în domeniul evi
denței și planificării eco
nomice are o însemnăta
te crescîndă. în tehnica 
actuală se folosesc o serie 
de dispozitive automate — 
mecanice, hidraulice, pneu
matice — dar automatele 
care permit aplicații 
variate sînt cele 
întemeiază pe 
unor impulsuri 
prin conductori
în construcția acestora din 
urmă se utilizează diferite 
dispozitive de comutare : 
contacte, relee, tuburi elec
tronice, tranzistori și altele. 
Așa cum s-a relevat și in 
cadrul simpozionului, pro
iectarea unor instalații au
tomate de acest tip se ba
zează pe teorii matematice 
noi, cum este bunăoară lo
gica matematică.

Posibilitatea aplicării me
todelor logicii matematicii 
la studiul sistemelor elec
trice de comutare a fost 
întrezărită încă cu o ju
mătate de veac în urmă de 
fizicianul rus P. Ehrenfest. 
El a atras atenția asupra 
faptului că în algebra lo
gică există două valori co
respunzătoare celor două 
poziții ale oricărui comu-

— în ultimul timp au 
vut loc și alte întîlniri 
științifice internaționale. 
Ce puteți spune despre 
participarea matematicieni
lor romîni la aceste ma
nifestări.

— în vara acestui an, 
mai mulți matematicieni 
din țara noastră au făcut 
cunoscute la diferite con. 
grese și colocvii internațio
nale principalele rezultate 
ale activității lor de cer
cetare științifică în dome-

re- 
fer, în primul rînd, la 
Congresul Uniunii interna
ționale a matematicienilor, 
care se întrunește o dată 
la patru ani. în acest an, 
la lucrările 
desfășurate la 
a participat 
foarte mare 
de știință din 
țări, printre care și o de
legație de matematicieni 
romîni — academicieni, 
membri corespondenți ai 
Academiei R. P. Romîne, 
și tineri cercetători știin
țifici. La aproape toate 
secțiile importante ale con
gresului membrii delegației 
noastre au făcut comuni
cări privitoare la probleme 
de logică matematică, ana
liză matematică, analiză 
numerică, ecuații cu deri
vate parțiale, geometrie di
ferențială și mecanică.

Congresul a scos în evi
dență faptul că, deși ma
tematica cunoaște de cî- 
teva decenii o extremă 
specializare, se poate ob
serva totuși o tendință de 
unificare a diferitelor ei 
domenii. Pe de o parte, u- 
nificarea are loc prin ge
neralizarea utilizării meto-

tator : 
chis". 
sit logica matematică 
construirea și simplificarea 
schemelor electrice a fost 
fizicianul sovietic V. I. Șes- 
takov, și tot primul tratat 
teoretic în acest domeniu 
al tehnicii moderne a fost 
elaborat de savantul sovie
tic M. A. Gavrilov, doctor 
în științe tehnice. Lucrările 
au fost continuate de mulți 
oameni de știință din 
U.R.S.S., S.U.A. și din alte 
țări, iar în ultimii ani și de niul matematicii. Mă 
către cercetători din țara 
noastră.

La simpozion, lucrările 
privitoare la teoria auto
matelor finite au ocupat un 
loc de frunte. O impresie 
deosebită a produs în No
durile oamenilor de știință 
participanți la simpozion 
expunerea lui M. A. Gavri
lov, care a arătat perspec
tivele largi ale dezvoltării 
automaticii, aplicațiile a- 
cesteia în proiectele tehni
ce inginerești. Trebuie re
levată, de asemenea, con
ferința lui A. W. Burks 
(S.U.A.) cu privire la stu
dierea alcătuirii unui au
tomat din celule elementa
re. La rîndul nostru, am 
prezentat o serie de lucrări 
asupra teoriei schemelor 
cu tranzistori, cu tuburi 
electronice și asupra pro
blemelor generale ale sin
tezei automatelor.

Simpozionul de la Mos
cova a dovedit încă o dată 
utilitatea unor astfel de 
întîlniri, a schimbului rod
nic de păreri care contri
buie la progresul științei, 
la întărirea colaborării 
creatoare a oamenilor de 
știință din diferite țări.

delor celor mai abstracte 
ale algebrei și topologiei, 
iar pe de altă parte prin 
numeroasele aplicații ale 
matematicii în alte ramuri 
ale științei, în tehnică și 
economie. Strîns legat de 
acest congres, a urmat la 
Helsinki un colocviu asu
pra logicilor neclasice. La 
acest colocviu am fost in
vitat să țin o conferință 
asupra logicilor cu mai 
multe valori, teorie care își 
găsește, de cîțiva ani, a- 
plicații în studiul mecanis
melor automate.

O altă manifestare 
ternațională la care
participat oameni de știin
ță, între care tineri cerce
tători din țara noastră, a 
fost colocviul 
hani, 
gară, 
teoriei 
matice 
pective. Aici, obiectul unor 
comunicări și discuții in
teresante l-au constituit în
deosebi diferitele capitole 
ale ciberneticii — econo
mia matematică, lingvistica 
matematică, teoria automa
telor. Alte întîlniri au fost 
prilejuite de colocviul ți
nut în R. P. Polonă, la 
Krynica, dedicat mecanicii 
corpurilor elastice și plas
tice, precum și colocviul a- 
supra teoriei vibrațiilor, 
organizat tot în țara prie
tenă.

La toate aceste întîlniri 
internaționale, matemati
cienii din R. P. Romînă au 
prezentat comunicări care 
au suscitat interesul oame
nilor de știință din alte 
țări, ele contribuind, alături ' 
de alte lucrări, la progre
sul științei.

La vremea aceasta Delta este nu
mai întindere de stuf, pustietate. 
Aproape uiți Delta aceea — primă
vara, vara pînă tîrziu — ființa 
aceea, pe cît de uriașă, pe atît de 
fragilă, delicată, plină de frumuseți 
și farmec.

In zori pornesc la lucru, pe întu
neric ; tîrziu, spre miezul nopții, 
se-ntorc pe tractoarele lor, răzbătînd 
prin viscol , ori printr-un ger sticlos, 
cu luna palidă deasupra. Plini de 
ger, cu ochi arzători și neîn- 
cetînd să-și arunce glume — se în
torc la dormitoarele lor plutitoare, 
luminate ca niște orășele în minia
tură, adăpostite la gura vreunui 
canal sau în marginea unui ghiol. 
Lumina electrică e îmbietoare și 
prietenoasă ; duduie sobele, 
ferele îngînă pentru ei un 
cîntă și radioul și un abur 
de la bucătărie îi mîngîie 
necazurile din ziua aceea. In timp 
ce aparatele de emisie-recepție ra
portează la centru situația recoltă
rii, cer niese de schimb, cer ali
mente și primesc noi dispoziții sau 
fac schimb de noutăți între sectoare 
și coloane — oamenii își usucă hai
nele de protecție, spală, gresează 
mașinile, se dezmorțesc, mănîncă, 
se odihnesc.

Vin însă perioade liniștite. Cerul 
uscat strînge Delta ca pe un pod 
de oțel ; a căzut numai o pulbere 
ușoară de zăpadă, iar cerul e senin. 
Mecanizatorii sînt fericiți — asta-i 
vremea lor cea mai bună. Frumoasa 
adormită a coborît acum în somnul 
ei cel mai adînc și și-a lăsat dea
supra doar comoara. Mașinile merg 
spornic, stuful uscat sare numai cînd 
îl ating cuțitele recoltoarelor; Delta 
întreagă vibrează, răsună de vuietul 
înviorat al agregatelor. Oamenii si
lesc, se întrec într-un iureș mare, să 
dărîme cît mai mult stuf. In urma 
lor apar miriști, tarlale întinse, pre
sărate cu maldări de stuf, manipu
lant», remorcile nu dovedesc să 
care, dar mecanizatorii se grăbesc 
să secere cît ține vremea bună. Re
coltează și noaptea, la lumina faru
rilor, la lumina lunii. Intr-o noapte, 
însă, prin surprindere, cerul e în
ghițit de nori, totul se întunecă din 
nou ; cade zăpadă adîncă, începe 
viscolul și tot stuful recoltat a dis
părut îngropat adînc sub pustieta
tea albă. Este și asta o înșelăciune

a Deltei și, după ce zile în șir oa
menii scormonesc prin troiene adînci 
să scoată maldării de stuf și să-i 
depoziteze — țin minte și se feresc 
de asemenea capcane, organizîn- 
du-se astfel ca recoltatul și strînsul 
și transportul să meargă mînă-n 
mînă.

Din cînd în cînd o coloană ter
mină recoltatul într-o zonă și o 
sută — două sute de oameni măr- 
șăluiesc mai departe, pe lîngă uti
laje, spre alte terenuri. Tot la două 
săptămîni, oamenii sînt transportați 
în satele lor, de sîmbătă la prînz 
pînă luni dimineața, cînd se întorc 
și reiau luptele lor duse cu stuful 
și cu nămolul, cu stuful și cu visco
lul, cu stuful și cu gerul, cu stuful 
greu, cu stuful înghețat, cu stuful 
aspru, tăios — cu stuful, mereu cu 
stuful. însuși stuful se înfioară parcă 
de această luptă pentru el.

Astfel muncesc și adună aurul 
Deltei risipit mai mult ca o fulguire 
ușoară în colosul de stufării. Ei simt 
mereu într-o parte a lor imensitatea 
Deltei, imensitatea aceea în care 
abia au pătruns. Mereu au într-o 
parte a lor imensitatea, necunoscu
tul — de jur împrejurul lor este 
imensitatea.

Și, peste toate întîmplările, și 
străbătînd toată această luptă — 
se întîmplă, se împlinește acel lucru 
mare ; clipă de clipă, zi de zi, cu 
tenacitate și de nestăvilit, se întîm
plă lucrul cel mai mare dintre 
toate : sînt recoltate și strînse în 
depozite cele două sute cincizeci 
de mii de tone de stuf. Sînt împli
nite sarcinile trasate de partid.

Astfel trece, ca un vis mare, prea 
scurtul anotimp al recoltării și oa
menii nici nu prind de veste cînd 
s-au trezit în luna martie, cu cînte- 
cui amplu al sloiurilor pe fluviu, cu 
luciul apelor primăvăratice privin- 
du-i din luminișuri. Oamenii își a- 
duc aminte că au sub picioarele lor 
realitatea aceea uriașă, vie, care 
i-a simțit și i-a privit tot timpul și 
care se uită și acum la ei, cu priviri 
curate aproape omenești.

Delta aceasta care se trezește din 
somn și deschide ochii asupra lor 
ridică însă în oameni un nou val 
de încordări și grabă. A fost greu, 
și tot timpul campaniei n-a fost 
chip de odihnă, de liniște nici pen
tru conducerea T.A.V.S.-ului, pentru 
aparatul de ingineri, tehnicieni, pînă 
la directori șl ingineri șefi. Dar a-

Joi după-amiază grup
participant! la cel de-al III-lea Con
gres internațional de patologie 
fecțioasă — cunoscuți oameni 
știință din diferite țări — s-a 
tîlnit cu reprezentanți ai presei 
Capitală și corespondenți ai presei 
străine

în introducere, acad. Șt. S. Nico
lau, președintele Comitetului de or
ganizare, a rostit un scurt cuvînt 
subliniind însemnătatea congresului.

Oamenii de știință de peste hotare 
au răspuns apoi la întrebările zia
riștilor.

Cel de-al III-lea Congres interna
țional de patologie infecțioasă — a 
declarat acad. A. F. Bilibin (U.R.S.S.) 
— a fost un important eveniment 
științific. Problemele puse în dis
cuție sînt probleme de mare actua
litate. Importanța lor rezultă și din 
faptul că la dezbateri au participat 
numeroși participanți ' la congres. 
Nici o problemă științifică de bază 
nu poate fi rezolvată astăzi fără 
participarea unui mare număr de 
savanți, dintr-un număr mare de 
țări. De aceea consider demn de re
levat faptul că congresul 
am participat s-a bucurat 
zența unui mare număr de 
tori. însemnătatea acestui 
este cu atît mai mare cu cît — se 
știe — colaborarea dintre oamenii 
de știință din diferite țări nu poate 
să nu influențeze dezvoltarea știin
țifică a fiecărei țări.

întreaga organizare a congresu
lui a revenit oamenilor de știință 
din Romînia, și acesta nu a fost 
un lucru ușor — a spus prof. S. G. 
Penso (Italia). Organizarea a fost 
perfectă din toate punctele de ve
dere, programul a fost riguros res
pectat și nu au fost nici un fel de 
deficient^. Toate comunicările au 
putut fi prezentate și remarcăm a- 
ceasta ca un fapt pozitiv, deoarece 
se știe că în asemenea împrejurări 
de multe ori cercetătorii tineri nu 
pot să-și prezinte comunicările. La 
congresul care s-a încheiat astăzi, 
acest lucru nu s-a întîmplat. Dorim 
viitorului congres care va avea loc 
peste 3 ani' să fie tot atît de bine 
organizat ca și cel de la București.

O parte însemnată a răspunsuri
lor a fost consacrată contribuției 
școlii medicale romînești la patri
moniul științei mondiale.

Găsesc că nivelul științific 
cercetărilor din țara dv. a crescut 
mult în ultimii ani — a declarat 
prof. A. Giovanardi (Italia). Dovadă 
sînt comunicările și discuțiile cerce
tătorilor romîni la toate problemele 
dezbătute de congres. Aș vrea să 
relev, de asemenea, organizarea in
stitutelor de cercetări medicale pe 
care le-am vizitat. Am fost la In
stitutul „Dr. I. Cantacuzino” ; prin 
raporturile anterioare pe care le-am 
avut cu acest institut, cunosc cer
cetările care se fac aici și care sînt 
în special destinate aplicării în 
practica ocrotirii sșnătății, publice. 
De asemenea, am vizitat Institutul 
de inframicrobiologie care se pre
zintă într-adevăr extraordinar. Con
sider că noua construcție a institu
tului reprezintă un pas foarte im
portant înainte. De altfel am re
marcat că există o strînsă legătură 
între institutele de cercetări și re
țeaua sanitară, care este mai dez
voltată decît în multe alte țări. A- 
ceastă legătură asigură un nivel 
deosebit de ridicat ocrotirii sănătății 
publice.

Și eu am vizitat cele două institu
te — a adăugat prof. R. Sohier 
(Franța). Nu există îndoială că In
stitutul „Dr. I. Cantacuzino” poate 
rivaliza cu alte institute foarte dez-

voltate, producătoare de seruri și
■ vaccinuri, din diferite țări, institute 
• pe care le-am vizitat sau în care
■ am lucrat. De asemenea este foarte 

interesant de relevat că acest in-
i stitut, care are o vechime remarca- 
i bilă, știe să se adapteze în perma

nență la tot ceea ce este nou și va
loros în acest domeniu. O serie de 
lucrări întreprinse de institut ocu
pă un loc foarte important în lite
ratura mondială de specialitate. In
stitutul de inframicrobiologie, 
care de asemenea l-am vizitat, este 
într-adevăr impresionant. De 
multi ani el creează lucrări 
valoroase

Referindu-se la aplicarea în 
tica medicală a cercetărilor științi
fice, R. De Mattia, secretarul So
cietății internaționale pentru stu
diul maladiilor infecțioase și para
zitare. a spus : Am vizitat spitalul 
de boli contagioase nr. 1 unde am 
remarcat lucruri deosebit de inte
resante. Este un spital mare, bine 
organizat. După cîte sînt informat 
există două spitale de acest fel în 
București. M-a impresionat îndeo
sebi sectorul de poliomielită care este 
foarte bine utilat, dar fără nici un 
bolnav. Găsesc că aceasta este un 
efect concret al vaccinării de masă 
care se face în Romînia împotriva 
poliomielitei. Acest rezultat este cu 
atît mai important, cu cît știm că 
această boală face multe victime în 
lume.

Participanții la conferința de pre
să au vorbit, de asemenea, despre 
legăturile de colaborare cu oamenii 
de știință romîni. De mulți ani — a 
arătat prof. P. Giroud — colaborez 
cu cercetătorii din Romînia într-o 

' serie de probleme. Mulțumesc pen
tru tot ceea ce mi-a fost arătat în 
aceste domenii. Dv. aveți aici posi
bilități mult mai mari decît le avem 
noi la Paris. Aveți un minunat 
institut de inframicrobiologie, cu 
mult mai numeroși colaboratori.

Intre cercetătorii italieni și cei ro
mîni — a adăugat prof. S. G. Penso 
— colaborarea datează de vreme în
delungată. Vizitînd zilele acestea In
stitutul „Dr. I. Cantacuzino“, am 
putut vedea că metode elaborate la 
noi se aplică în mod creator în a- 
cest institut și că pe baza lor s-au 
făcut comunicări care reprezintă 
contribuții romînești foarte intere
sante. în continuare, omul de știin
ță italian a insistat asupra necesi
tății intensificării colaborării cerce
tătorilor din cele două țări, între 
altele pe calea schimbului de vizite 
de studii. Sînt absolut convins — a 
declarat el — că nu numai cei care 
vor veni vor avea de învățat, dar 
și că noi vom putea învăța de la ei. 
Personal țin mult să trimit elevi 
de ai mei la București.

în special în problema dlfteriel, 
care este foarte bine studiată în 
Romînia — a spus prof. A. Giova
nardi — aș dori să fac schimburi în 
ceea ce privește tehnica și experien
ța. De altfel multe țări sînt intere
sate să cunoască aceste lucrări.

în încheiere, profesorii H. C. A. 
Lassen (Danemarca) și K. Teodo- 
rovici (R.P.F. Iugoslavia) au subli
niat calda ospitalitate de care s-au 
bucurat în țara noastră participan
ții la congres și în legătură cu care 
păstrează cele mai frumoase im- 

(Agerpres)

Atenția amatorilor de fotbal din tara 
noastră este atrasă la acest sfîrșit de 
săptămînă de întilnirile amicale pe 
care echipele R. P. Romîne le sus
țin duminică 14 octombrie cu spor
tivii R. D Germane. .După cum s-a 
mai anunțat primele formații se în- 
tîlnesc la Dresda (R. D. Germană), 
iar echipele de tineret și juniori la 
București. In centrul atenției se si
tuează meciul de la Dresda. într-o te
legramă primită la redacție ni s-a co
municat ’ că jucătorii selecționați al 
echipei R. 
mal multe 
localitatea Kienbaum de lîngă Ber
lin. Pentru jocul cu echipa romînă 
au fost opriți 17 jucători. în ultimele 
meciuri desfășurate în cadrul cam
pionatului, doi dintre titularii echi
pei R. D. Germane s-au accidentat. 
Este vorba de fundașii Franke de la 
Turbine-Erfurt, care a suferit o frac
tură a mîinii, și Krampe de la 
Vorwărts-Berlin. Ultimul însă va pu
tea juca în meciul cu R. P. Romînă.

După cum nl s-a comunicat, 
se crede că echipa R.D.G. va juca 
la Dresda în următoarea formație : 
Fritzsche, UTbanczyk, Heine, Kram
pe, Pankau, Körner, Wirth, Erler, 
Frenzei, Schröter, Ducke. Majorita
tea jucătorilor din formația R- D- 
Germane au vechi state în echipa 
reprezentativă. Schröter, de pildă, a 
jucat de 37 de ori în echipa națio
nală ; Wirth de 27 ori, Heine de 20 
ori ș.a. Singurul debutant este mij
locașul Pankau din echipa Emport- 
Rostok, 
acesta
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MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
Campionatele mondiale de volei 
s-au deschis vineri, simultan la 
Moscova și Leningrad, cu rntîlnirile 
preliminare ale competiției mascu-ț 
line. <

Peste 7 000 de spectatori au asis
tat pe stadionul de iarnă din Lenin
grad la meciul 
opus echipele R. 
giei. Voleibaliștii

cum încordarea, răspunderea adu
nate parcă din fiecare zi a anului 
— au devenit maxime. Pot porni 
inundații mari și oamenii trebuie să 
scoată la timp din Deltă cele două 
mii de utilaje și — producția ! — 
cele două sute cincizeci de mii 
tone de stuf.

Ar mai sta, ar mai prelungi 
coltatul — întinderile de stuf 
mase întregi îi ademenesc — tre
buie totuși să se grăbească. Silesc 
să-și îngrămădească stuful și să-l 
vadă clădit în glugi uriașe, pe plat
formele ferite de inundații. Silesc cu 
toate aceste lucrări de încheiere și 
pînă n-au venit încă păsările, pînă 
cînd n-a răsărit încă suliga — stu
ful nou — dau foc stufăriilor vechi, 
rămase nerecoltate, curăță terenu
rile. Pe brațele fluviului începe se
zonul scrumbiei, suliga își arată țe- 
pușile albastre, dese ca peria ; în
cep să sosească păsările, începe 
bătaia peștelui — fecundația. Delta 
strălucește în soare, pescarii strigă 
să se facă liniște ; sosesc cocorii, 
sosesc primele avioane la Tulcea 
și se deretică apartamentele din ho
telul turistic, la Maliuc. încep să so
sească în Deltă specialiștii, experi
mentatorii, cercetătorii deltologi pen
tru colegiul de primăvară.

Mecanizatorii își adună mașinile, 
utilajele și, coloană după coloană, 
se întorc 
Deltei, la 
și minați 
pelor, de 
pescari și de cîrdurile de pești, de 
cîrdurile de păsări — toate acestea 
grăbite să-și ia în primire împără
ția lor de liniște. Rămîn pe teren, în 
urmă, oameni destui să strîngă stu
ful recoltat, să-l depoziteze pe plat
forme, să-1 baloteze, să-l scoată din 
„interior” și să-l încarce în șlepuri. 
Se aleg, ca aurul, Ia sfîrșitul cam
paniei, cele două sute cincizeci de 
mii de tone de stuf care curg pe 
șlepuri, zi și noapte, spre Combina
tul de la Brăila. Din aceste două 
sute cincizeci de mii de tone com
binatul alege cincizeci de mii 
tone de 
prafață 
cruțat-o 
tone de 
ani ar trebui așteptată această pă
dure ca să crească ? Pe urmele me
canizatorilor suliga fragedă și dea
să acoperă repede întinderile de 
miriști și Delta se îmbracă în po-

doaba ei ; stăvilarele se ridică, a- 
pele spală și umplu marile zone 
amenajate în care năvălesc cîrdu- 
rile de pești. Echipele de tehnicieni, 
tractoriști, cercetători fac prima re
cunoaștere pentru campania viitoa
re. Și, în vreme ce primăvara scoate 
la iveală toată vietatea și pornesc 
marile campanii ale altor munci, 
mecanizatorii se adună în incinta 
unităților, cîmpurile largi se trans
formă din nou în șantiere de repa
rații ale utilajelor. Șenilele late, de 
cauciuc sînt ferfenițate, ca și ciz
mele oamenilor, ca și hainele lor de 
protecție — și pînă și inima motoa
relor, totul poartă semnul marilor 
bătălii. încep școlile de calificare și 
de specializare.

Vine iarăși caravana sanitară și 
face un examen complex al sănătă
ții oamenilor. Sînt organizate ex
cursii prin țară, încep concediile. La 
Maliuc are loc colegiul de primăva
ră: specialiști din toate domeniile 
examinează, expun referate, trag 
concluzii. Cu tot iureșul mare care 
a fost, cu toate intemperiile care au 
fost — n-a rămas nimic trecut cu 
vederea, n-au fost uitate observa
țiile științifice, studiile, experiențele ; 
și nu rămîn nejudecați nici acela 
care a alergat, într-o zi, cu tractorul 
după un mistreț, nici acela care a 
răpit ouăle din cuibarul unei lișițe. 
Din toate motivele, atenția este în
dreptată asupra mecanizatorului.

Din vis și utopie, exploatarea me
canizată a stufului a devenit reali
tate industrială puternică. In cam
pania 1956—57 au fost recoltate 
6 387 tone de stuf — cu tarpanele : 
în campania aceasta — 250 000 tone, 
cu mijloace mecanizate. Mecaniza
torul a biruit. El se află — cu toate 
forțele vertiginos crescînde aici, în 
inima Deltei, și îl cere, îl roclamă 
și pe cercetător, pe experimentator, 
cu toate forțele și permanent aici, 
în inima Deltei. Sarcina supremă, 
comună, este păstrarea, realizarea 
acelui echilibru al Deltei — care 
înseamnă, în ultimă expresie, ocro
tirea, viața ei.

Peste imensitățile verzi, încălzite 
de soare, se așterne liniștea, pacea 
fecundă — și din nou Delta arată 
așa îneît nimeni dintre cei care o 
văd de pe coverta unui vapor n-ar 
putea spune că acolo, „în interior", 
în inima ei, s-a dezlănțuit, vreme de 
aproape 200 de zile, o bătălie 
uriașă.

U.R.S.S. la Moscova (1-2) ; cu Iugo
slavia la Belgrad (i-3) cu Dane
marca (4-1) și un rezultat de egali
tate (2-2) cu Iugoslavia într-un mei’ 
disputat de curînd la Leipzig. Desi
gur. rezultatul cel mai valoros este 
meciul nul în compania Iugoslaviei, 
din care putem trage concluzia că 
echipa R. P. Romîne va avea de în
fruntat duminică la Dresda o for
mație bine pregătită și în formă la 
ora actuală. Cu atît mai mult acest 
mec! va constitui pentru fotbaliștii 
noștri un serios examen înaintea 
jocului cu Spania din cadrul „Cupei 
Europei“,

Fotbaliștii romîni, la rîndul lor, 
și-au continuat pregătirile în vede
rea acestui meci la Brașov. Vineri 
dimineața au părăsit Capitala ple- 
cînd cu avionul în R. D, Germană 
următorii jucători : Dungu, Sfetcu 
(portari). Zavoda II, I. Lazăr, Geor-n 
gescu, Macri, Staicu (fundași), Nun- 
velller III, P. Emil, Kozka, D. Mun- 
teanu (mijlocași), Ivansuc, Pîroălab, 
Ozon, Ghergheli, D. Popescu, Voi- 
nea, Publik (înaintași). Antrenorul 
echipei este C. Teașcă.

Meciul de la Dresda. ca șl cele 
care vor avea loc în București, din
tre fotbaliștii noștri și cei din R. D. 
Germană, vor contribui la întărirea 
legăturilor prietenești dintre sporti
vii celor două țări.

Iată și programul de duminică de 
pe stadionul „23 August". La ora 
15,30 echipa de tineret a R. P. Ro
mîne va întîlni formația de tineret 
a R. D. Germane. în deschidere, la 
ora 13,30, se vor întîlni echipele de 
juniori ale celor două țări.

corespondentul agenției TASS, au 
prestat un joc de înaltă clasă și le-au 
trebuit numai 45 de minute pentru 
a învinge cu 3—0 (15—3, 15—4,
15—4) formația belgiană.

La Moscova. în Palatul Sporturi
lor, în prezența a 12 000 de specta
tori, s-au disputat două jocuri : 
U.R.S.S.—Tunisia 3—0 (15—1, 15—1, 
15—2) și R. P, Mongolă—Izrael 3—1 
(16—14, 15—13, 15—17, 15—8).

o©o—-----------------

Lucrările celei de-a 4-a Consfătuiri 
de sudură și încercări de metale

TIMIȘOARA (coresp. „Șcînteii"). 
— Ieri au început la Timișoara lu
crările celei de-a 4-a Consfătuiri de 
sudură și încercări de metale, orga
nizată de Baza de cercetări științifi
ce a Academiei R. P. Romîne și In
stitutul politehnic din Timișoara. La 
această consfătuire, care va dura 
4 zile, participă academicieni, cer
cetători, cadre didactice, precum și 
specialiști din aproape 100 de între
prinderi metalurgice și constructoare 
de mașini din țară. Participă de ase
menea, ca invitați, oameni de știință

și cercetători în domeniul sudurii 
din U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă. R. P. 
Ungară, R. D. Germană și R. P. 
Polonă.

Participanții la consfătuire ari 
ascultat în prima zi comunicările 
științifice „Alegerea oțelurilor pen
tru construcții sudate" de acad. 
C. Mikloși, „Unele aspecte ale 
stadiului actual al încercărilor de 
metale în R. P. Romînă" de prof, 
dr. ing. Ștefan Nădășan, președinte
le Comitetului pentru tehnica 
nouă, și „Noi surse de curent 
pentru sudarea cu arcul electric" de 
acad. K. K. Hrenov de la Academia 
de Științe a R.S.S. Ucrainene.

în ședințele de lucru pe subsecțil 
au fost prezentate referate care au 
sintetizat comunicările științifice ale 
specialiștilor în domeniul sudurii de 
la diferite întreprinderi metalurgice 
și constructoare de mașini, precum 
și de la institute de cercetări din 
țară. Pe marginea referatelor pre
zentate au avut loc ample dezbateri 
la care au participat numeroși spe
cialiști romîni și invitați străini.

Lucrările consfătuirii continuă.

Burlanul : — Nu e vorba decit de un tleac de repara ție ! De ce nu pui mina ? 
— Sigur că pun I Uite că pun mina pe telefon să anunț I.L.L.-ul...



Conferințe, simpozioane, sen literare
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Jele două guverne sînt de părere că, paralel cu ela
borarea tratatului de dezarmare generală și totală, 
care este problema principală, ar fi utilă adoptarea 
imediată a unor măsuri îndreptate spre slăbirea în- 
cordării internaționale. în acest sens ele subliniază ■ 
importanta creării unor zone deriuclearizate în dife
rite regiuni ale lumii, se pronunță împotriva răspîn- 
dirii armelor nucleare, pentru renunțarea la folo
sirea lor și pentru lichidarea bazelor militare de pe 
teritorii străine. Existența unor zone de pace și bună 
vecinătate, în cadrul cărora popoarele ar colabora în
tr-o atmosferă de încredere și securitate, ar exercita 
o influență pozitivă asupra întregii situații interna
ționale. în legătură cu aceasta, guvernul indonezian 
apreciază inițiativele și contribuția guvernului romîn, 
îndreptate spre crearea unei zone de pace și prietenie 
în regiunea Balcanilor și Mării Adriatice.

; Ambele guverne condamnă imperialismul și colo- 
jhlalismul sub toate manifestările lor, inclusiv neoco- 
îonialismul, și se angajează să depună eforturi în ve
derea aplicării rapide și efective a rezoluției O.N.U. 
din 14 decembrie 1960, spre a se pune pretutindeni capăt 
colonialismului, în interesul păcii și progresului ome
nirii. Cele două guverne și-au exprimat sprijinul lor 
deplin față de lupta dreaptă a popoarelor din țările 
coloniale și dependente, care luptă încă pentru liber
tate și independența lor națională.

Ambele guverne apreciază că forțele sociale care 
în prezent luptă împotriva colonialismului și imperia
lismului — forțe ale păcii și progresului — denumite 
de către partea indoneziană „noile forțe ascendente", 
joacă un rol important în relațiile internaționale.

Acum, cînd lupta pentru Irianul de vest se apropie 
de un sfîrșit victorios, președintele Republicii Indo
nezia a exprimat recunoștința guvernului său față de 
guvernul Republicii Populare Romîne pentru sprijinul 
ferm acordat de acesta revendicării juste a Indone
ziei de a-și redobîndi această parte integrantă a teri
toriului ei. Exprimînd sentimentele de simpatie și so
lidaritate pe care poporul romîn le nutrește față de 
poporul indonezian, conducătorii de stat din Romînia 
salută cu satisfacție încheierea cu succes și aplicarea 
acordului cu privire la Irianul de vest, fiind convinși, 
așa cum au fost întotdeauna, că lupta de eliberare a 
acestui teritoriu indonezian se va încheia cu o deplină 
victorie, prin reintegrarea lui la patria-mamă.

Interesele asigurării păcii în Europa și în întreaga 
lume impun lichidarea rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial. In legătură cu aceasta, cele două gu
verne sînt de părere că problema germană trebuie să 
fie soluționată pe calea tratativelor pașnice și că orice 
rezolvare cu succes trebuie să pornească de la accep
tarea faptului că există cele două Germanii, cu fron
tierele lor actuale. Ambele părți consideră ca o nece
sitate urgentă încheierea tratatului de pace cu Ger
mania și, pe această bază, rezolvarea în mod pașnic 
a problemei Berlinului occidental, prin transformarea 
lui într-un oraș liber, neutru, demilitarizat, cu acce
sul liber garantat. Ambele guverne și-au exprimat 
speranța că prin aceasta, și prin eforturi pașnice si
milare, poporul german își va atinge treptat scopul 
său final — reunificarea.

Guvernele romîn și indonezian sînt de părere că, 
pentru a putea să-și îndeplinească pe deplin rolul în 
problemele mondiale, O.N.U. trebuie să fie adaptată 
la actualul raport de forțe existent în lume. Ambele 
părți au subliniat din nou că, în interesul unei func
ționări corespunzătoare și pentru a întări prestigiul 
și autoritatea O.N.U., Republicii Populare Chineze tre-

Președintele Consiliului de
al Republicii Populare Romîne 

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

ț
\

Stat

Miniștri, Ion Gheorghe Maurer
buie să i se acorde locul său legitim în această orga
nizație.

Cele două guverne sînt de părere că poporul cuban, 
asemenea oricăror altor națiuni suverane, are drep
tul cel mai deplin de a-și hotărî singur propriul său 
destin, pe baza propriilor sale convingeri, fără vreun 
amestec străin sau amenințări, sub orice forme sau 
manifestări.

Guvernele romîn și indonezian subliniază însemnă
tatea deosebită a unei dezvoltări nestingherite a cola
borării economice și a schimburilor comerciale inter
naționale, pentru promovarea progresului economic și 
a bunăstării popoarelor, în interesul păcii. Ele se pro
nunță în favoarea convocării unei conferințe mondiale 
pentru problemele comerțului, în cadrul căreia să se 
dezbată problema creării unei organizații comerciale 
internaționale care să cuprindă toate regiunile și ță
rile din lume, fără nici un fel de discriminare.

Cele două părți salută cu satisfacție faptul că în 
ultimii ani relațiile dintre Republica Populară Romînă 
și Republica Indonezia au continuat să se dezvolte 
favorabil. Prin „Protocolul cu privire la desfășurarea 
și dezvoltarea în continuare a colaborării economice și 
tehnice între Republica Populară Romînă și Republica 
Indonezia", semnat azi, cei doi președinți :

constată cu satisfacție că principiile și hotărîrile 
prevăzute în protocolul semnat la București la 5 iunie 
1961 sînt în curs de aplicare și că Comisia permanentă 
mixtă guvernamentală romîno-indoneziană a conve
nit asupra livrărilor pe bază de credit din Romînia, 
a proiectelor, mașinilor și utilajelor, precum și asupra 
acordării de asistență tehnică pentru a sprijini Repu
blica Indonezia să realizeze următoarele obiective — 
o rafinărie de țiței de 1500 000 tone anual, reacti
varea, explorarea și exploatarea unor cîmpuri petro
liere din Java, livrarea a 2100 vagoane de marfă și 
vagoane cisterne, precum și a altor utilaje ;

consideră că există noi posibilități de colaborare 
economică și tehnică între cele două țări, cu scopul de 
a utiliza eficient resursele naturale ale Indoneziei, 
inclusiv petrol, minerale și alte surse naturale, în 
condiții reciproc avantajoase și pe baza împărțirii pro
ducției obținute ;

animați de dorința lărgirii continue a relațiilor eco
nomice dintre cele două țări, trasează Comisiei per
manente mixte guvernamentale romîno-indoneziene 
sarcina de a elabora la sesiunea următoare un acord 
de colaborare economică și tehnică între cele două 
țări, pentru obiectivele menționate mai sus, precum și 
de a studia și a elabora propuneri pentru realizarea 
de noi forme și obiective de colaborare economică și 
tehnică.

Tot astăzi, în scopul intensificării și lărgirii în am
bele sensuri a comerțului între cele două țări a fost 
semnat un acord comercial de durată pe anii 
1963—1965.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a invitat pe 
președintele Republicii Indonezia, dr. Sukarno, să vi
ziteze din nou Republica Populară Romînă. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere.

Guvernul Republicii Populare Romîne și guvernul 
Republicii Indonezia își exprimă convingerea că vizi
ta în Republica Indonezia a președintelui Consiliului 
de Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și a președintelui 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și a 
celorlalți demnitari romîni, discuțiile cordiale purtate 
și documentele semnate reprezintă o contribuție im
portantă Ia dezvoltarea continuă a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele după țări, în interesul 
popoarelor romîn și indonezian și al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

Președintele Republicii Indonezia 
DR. SUKARNO

Sărbătorirea Lunii prieteniei ro
mîno-sovietice a prilejuit vineri în 
Capitală și în țară numeroase ma
nifestări.

In aula Facultății de filologie 
Universității din București, A. 
Stein, dramaturg, laureat al 
miului de stat, membru al delega
ției Asociației de prietenie sovieto- 
romîne care ne vizitează țara, a 
avut o întîlnire cu profesori și stu
denți ai facultății.

La Casa prieteniei romîno-sovie- 
tice s-a deschis ciclul de conferințe 
„Marea familie a republicilor sovie
tice construiește comunismul“ cu 
simpozionul „R. S. F. S. R. în anul 
1980“. Au luat cuvîntul cu acest pri
lej Roman Moldovan, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, și ing. Oliviu Rusu, vi
cepreședinte al Consiliului național 
al inginerilor și tehnicienilor.

La Casa de cultură a tineretului 
„16 Februarie“ din Capitală a avut 
loc o seară literară intitulată „Poe
ții noștri cîntă prietenia romîno-so- 
vietică“, susținută de un grup de 
studenți de la Institutul de teatru 
„I. L. Caragiale“. Despre succesele 
U.R.S.S. în domeniul zborurilor 
cosmice în grup a vorbit la Casa de 
cultură a tineretului „30 Decembrie“ 
I. C. Sîngiorzeanu, cercetător al 
Observatorului astronomic al Acade
miei R. P. Romîne.

Conferințe și simpozioane pe teme 
privind realizările oamenilor sovie
tici în dezvoltarea științei și cultu
rii au avut loc în regiunea Crișana 
la peste 160 de cămine culturale și 
colțuri roșii ale G.A.C.-urilor.

„Librăria noastră“ din Suceava a 
organizat un bazar al cărții sovie
tice, unde au fost expuse noutăți 
editoriale — politice, tehnice șl be
letristice — în original sau în tra-

ducere. La biblioteca raională Cîm- 
pulung Moldovenesc a avut loc o 
seară literară cu tema „Construc
torii comunismului oglindiți în lite
ratura sovietică“.

Peste 5 000 de muncitori, pescari, 
colectiviști și mecanizatori din Tul- 
cea, Sulina, Hîrșova și Negru Vodă 
au luat parte la adunări consacrate 
Lunii prieteniei romîno-sovietice.

★
Delegația Asociației de prietenie 

sovieto-romînă, continuîndu-și călă
toria prin țară, a vizitat la Cluj 
Uzina de pielărie și încălțăminte, 
filiala Academiei R. P. Romîne, 
Clinica chirurgicală, Direcția de sis
tematizare, arhitectură și proiectarea 
construcțiilor, 
complexul social 
poziția regională.

Seara, oaspeții 
tîlnit cu oamenii 
la Casa prieteniei romîno-sovietice.

Vineri, în continuarea călătoriei, 
membrii delegației au vizitat o se
rie de 
obiective 
nea 
le Bicazului, 
„V. I. Lenin“ și au făcut o plimbare 
de agrement pe lacul de acumulare. 
Seara au participat la un spectacol 
de folclor dat la Teatrul de stat din 
Bacău.

Ansamblul Teatrului de stat de 
miniaturi din Leningrad, sub condu
cerea lui Arkadi Raikin, artist al 
poporului din R.S.F.S. Rusă, a pre
zentat vineri seara, pe scena Tea
trului Național „Vasile Alecsandri”, 
ultimul spectacol în orașul Iași. Pu
blicul spectator a aplaudat cu mul
tă căldură măiestria 
a lui Arkadi Raikin 
torilor săi.

interpretativă 
și a colabora-

(Agerpres)
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legătură cu apropiata deschi- 
a expoziției industriale brita- 
din București a sosit în Capi- 
lordul Kilmarnock, președinte-
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Deschiderea celui de-al IV-lea
Pavilion de mostre
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Plecarea înalților oaspeți romîni 
din Bja&arta

(Urmare din pag. l-a)

diplomatice și de la membrii amba
sadei romîne.

Apoi comandantul gărzii de onoa
re a prezentat raportul, după care 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și dr. Sukarno au trecut în revistă 
garda de onoare.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej s-a apropiat de microfon rostind 
o cuvîntare de rămas bun.

Ne luăm astăzi rămas bun după 
o ședere de 11 zile în Indonezia, a 
spus tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. în tot timpul cît am vizitat fru
moasa dv. țară, am simțit că ne.a- 
flăm între prieteni adevărați și sin
ceri. Ținem să vă exprimăm cele 
mai calde mulțumiri și recunoștința 
noastră pentru atenția cu care am 
fost înconjurați de președintele Su
karno și de colaboratorii săi, de re
prezentanții organizațiilor obștești; 
de opinia publică. Am putea spune 
că am trăit aceste zile mereu îm
preună, aproape unii de alții, con
vinși de marea importanță pe care 
o au pentru buna înțelegere și con
lucrare între popoare contactele 
personale între conducătorii de 
stat. Vor rămîne de neuitat pentru 
noi întîlnirile cu populația din Dja
karta. Djatiluhur, Bogor, Bandung, 
Djokdjakarta, Den Pasar, Tampak- 
siring. Căldura cu care am fost pre
tutindeni întîmpinați ne-a făcut să 
simțim cît de puternic bate inima in
donezienilor pentru prietenia cu po
porul nostru.

Am avut, a spus tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, convorbiri rodnice 
desfășurate într-o atmosferă^ de 
prietenie și înțelegere deplină în 
problemele internaționale la ordinea 

,zilei și în problemele relațiilor din
tre Romînia și Indonezia. Rezulta
tele acestor convorbiri au fost cu
prinse în Declarația comună ro- 
mîno-indoneziană, în Protocolul cu 
privire la desfășurarea și dezvolta
rea în continuare a colaborării eco
nomice și tehnice între Romînia și 
Indonezia și în acordul comercial 
de durată între țările noastre pe 
perioada 1963—1965. Președintele 
Consiliului de Stat a arătat că toate 
acestea deschid noi perspective pen
tru dezvoltarea relațiilor politice, 
economice, culturale între statele și 
popoarele noastre.

în încheiere, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a spus : Ca și dv. re
gretăm profund că timpul șederii 
noastre în Indonezia a fost foarte 
scurt. Dar așa cum v-ați exprimat 
la banchetul de aseară, mult sti
mate bung Karno, acum ne spu
nem la revedere. Ne vom reîntîlni 
cît de curînd.

In cuvîntarea sa de răspuns, pre
ședintele Republicii Indone la, dr.

Sukarno, și-a exprimat regretul că 
președintele Consiliului 
al Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, _ 
soanele care-1 însoțesc nu au putut 
sta în Indonezia mai mult de 11 zile, 

în timpul vizitei lor, a arătat pre
ședintele Sukarno, conducătorii ro
mîni nu au putut vedea decît o 
parte din pămîntul Indoneziei și din 
locuitorii săi. în acest scurt răstimp 
totuși „ați fost martori pretutindeni 
cum sute de mii de indonezieni v-au 
salutat cu lozinca Merdeka (liber
tate). Poporul indonezian știe că 
libertate este, de asemenea, lozinca 
dv. și a poporului romîn", a subli
niat președintele Sukarno. Indonezia 
și Romînia, a spus în continuare dr. 
Sukarno, „fac parte amîndouă din 
rîndurile forțelor care s-au trezit la 
viață pe arena istoriei, din rîndurile 
popoarelor care luptă pentru liber
tate, prosperitate și pace".

Dr. Sukarno a declarat că „glasul 
prieteniei dintre popoarele noastre 
nu este un glas artificial. El nu va 
amuți niciodată". Vizita conducăto
rilor romîni a slujit la întărirea a- 
cestor legături de prietenie.

Președintele Indoneziei a compa
rat prietenia romîno-indoneziană cu 
„un curcubeu alcătuit din idealuri 
și idei comune formînd o punte pes
te întinderile oceanelor și ale con
tinentului asiatic, întinderi care ne 
separă".

„Dragi prieteni, în curînd ne vom 
întîlni din nou, umăr la umăr. în
tr-o lume nouă și mai bună".

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Indonezia și Repu
blicii Populare Romîne. In timpul 
intonării imnurilor s-au tras 21 de 
salve de salut.

Președintele Sukarno i-a însoțit 
pe tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Ion Gheorghe Maurer pînă la 
avion, unde și-au luat un călduros 
rămas bun. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej 
Sukarno. Apoi 
urcat în avion 
Avionul a fost 
tiera de stat a 
mație de avioane militare ale for
țelor armate ale Republicii Indo
nezia.

Nu cu prea mulți ani în ' urmă, 
Romînia și Indonezia erau țări la 
care depărtarea geografică dintre 
ele se făcea serios simțită, romînii 
și indonezienii știau încă puțin unii 
despre alții, iar cărțile de călătorie 
mai aveau o notă exotică. Acum 
însă, nu numai că s-a realizat o tot 
mai profundă cunoaștere reciprocă, 
dar s-a statornicit o colaborare 
strînsă, căreia vizita oaspeților ro
mîni, rezultatele ei cuprinse în De
clarația comună romîno-indoneziană 
i-au deschis noi și importante posi
bilități de adîncire și lărgire, în in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

de Stat

și per-

s-a îmbrățișat cu dr. 
oaspeții romîni s-au 
care și-a luat zborul, 
însoțit pînă la fron- 
Indoneziei de o for-
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In 
dere 
nice 
tală 
le Camerei de Comerț din Londra, 
însoțit de domnii Hore și Beck, 
membri în Consiliul Camerei de Co
merț

Cu

Comerț a R. P. Romine a ofe- 
joi un dineu în saloanele restau-

din Londra.
acest prilej, prezidiul Camerei

de 
rit _ 
rantului Athénée Palace.

ir
în cursul dimineții de vineri, lor

dul Kilmarnock însoțit de domnii 
Hore și Beck au fost primiți 
conducerea Camerei de Comerț 
R. P. Romîne.

la 
a

Semnarea Convenției sanitare veterinare 
între R» P♦ Romînă și Belgia

12 octombrie a avut loc lata
Ministerul Afacerilor Externe sem
narea Convenției sanitare veterina
re între guvernul R. P. Romîne și 
guvernul Regatului Belgiei.

Din partea romînă, Convenția a 
fost semnată de Virgil Gligor, vice
președinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, iar din partea belgiană 
de Honoré Cambier, trimis extraor
dinar și ministru plenipotențiar al 
Belgiei în R. P. Romînă.

La semnarea Convenției au fost

prezenți Gheorghe Pele, adjunct 
ministrului afacerilor externe, Pa
vel Babuci, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al R. P. Ro
mîne în Belgia, precum și funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, Consiliul 
Agriculturii, Ministerul 
Exterior.

Au fost prezenți, de 
membri ai Legației 
București.

al

Superior al 
■Comerțului

asemenea, 
Belgiei la

Republlca Sovietică Socialistă Au
tonomă Bașkiră se numără printre 
cele mai frumoase, meleaguri ale 
Uniunii Sovietice. Fermecătoare pă
duri de stejar și numeroase rîuri care 
îi scaldă întinsurile alcătuiesc un ta
blou plin de poezie. Numeroși rap
sozi și poeți au cîntat de altfel far
mecele peisajului. Dar cînd avionul 
nostru a aterizat la Ufa, acolo ne-a 
întîmpinat o altă priveliște.

Arcuri de triumf 
pentru sărbătoarea 

viitorului

frumos stilizată, vor avea loc seară 
de seară parăzi ale modei anului 
1963. Alte modele de îmbrăcăminte 
sînt prezentate în standuri la ni
velele superioare.

La primul nivel al pavilionului, in
dustria alimentară expune circa 
1 300 de articole de panificație, 
morărit, mezeluri șl conserve de tot 
felul, produse zaharoase, lactate și 
de pescărie, băuturi, țigări și nu
meroase articole cosmetice.

Cel de-al doilea nivel este desti
nat altor produse ale industriei 
ușoare. Aici se pot vedea 3 000 de 
modele noi de textile, printre care 
materiale satinate din fire fine de 
bumbac și fire sintetice, imprimeuri 
și țesături din in, cînspă, lînă, mă
tase, țesături fantezii, stofe de 
mobilă. Tot în această parte a pa
vilionului se mai află peste 2 200 de 
modele noi 
se remarcă 
1 500 de noi 
și marochinărie, un bogat sortiment 
de cravate, precum și numeroase 
articole de galanterie.

Privirea vizitatorilor este atrasă și 
de produsele sectorului de aparate 
electrice de uz casnic. Printre ex
ponate se remarcă noile tipuri de 
aparate de radio, frigiderele cu ab-

------------------------------O<BO

sorbție „Fram", mașini de spălat și 
de cusut electrice, fiare de călcat 
cu regulator de temperatură etc.

Este prezentată de asemenea o 
largă gamă de articole din mase 
plastice, articole metalice de uz 
casnic și de sport, aragaze mo
derne cu ceasuri de control, jucării, 
lacuri și vopsele, coloranți și alte 
produse chimice, rechizite școlare, 
instrumente muzicale, discuri de pa
tefon etc. Unele din ele sînt fabri
cate de întreprinderi ale industriei 
republicane, altele de unități ale in
dustriei locale și Trustului central al 
gospodăriilor agricole de stat.

Sutele de obiecte de artizanat : 
broderii, covoare, bibelouri, îmbră
căminte cu motive nationale stili
zate, mobilă rustică 
iestria membrilor 
meșteșugărești.

în preajma pavilionului sînt ame
najate 22 de chioșcuri din material 
plastic, unde se vînd diverse pro
duse alimentare, industriale și arti
cole de artizanat, precum și un 
chioșc pentru vînzarea și oblitera
rea cu o stampilă specială a măr
cilor poștale emise cu ocazia des
chiderii celui de-al 4-lea Pavilion 
de mostre.

Pavilionul poate fi vizitat zilnic 
între orele 10—14 și 16—20, iar du
minica între orele 9—20.

(Agerpres)

dovedesc mă- 
cooperativelor

de tricotaje, din care 
cele din fire sintetice, 
modele de încălțăminte

Aniversarea unei formații artistice a forestierilor
Ansamblul artistic „Țapina" de la 

întreprinderea forestieră Nehoiu, 
cea mai veche formație artistică a 
muncitorilor din întreprinderile eco
nomiei forestiere, a împlinit 17 ani 
de activitate. Ansamblul cuprinde 
orchestră, brigadă artistică de agi
tație, formație de teatru, soliști vo
cali și instrumentiști.

In cei 17 ani ansamblul a prezen
tat 640 de spectacole din care peste 
200 de teatru. In acest timp membrii 
ansamblului au făcut 300 de depla
sări în 50 de centre muncitorești și 
exploatări forestiere. La spectacolele 
lor au asistat peste 320 000 de per
soane.

înconjurată de cele două rîuri — 
Ufa șl Belala — ca într-o îmbrăți
șare caldă, capitala Bașklrlei te sa
lută cu zecile și zecile de macarale 
ce se înalță deasupra șantierelor, ai
doma unor arcuri de triumf pentru 
sărbătoarea viitorului.

Construcțiile sînt astăzi unul dintre 
aspectele cele mai caracteristice ale 
Ufei. în fiecare zi, pe străzile ei se 
inaugurează ba un bloc nou, ba o 
școală, un club sau cinematograf. Tra
diționala „Novoselie" — sărbătorirea 
locuinței noi — se mută, seară de 
seară, dinfr-o parte a orașului în alta.

Tov. Ramazanov, președintele Uni
unii ziariștilor din Bașkirla, gazda 
noastră, ne-a condus pe străzile Ufei 
ca să ne arate ceea ce el numește : 
„proaspetele daruri ale comunismu
lui“. în clădirea impunătoare a noii 
tipografii au și început să se tipă
rească în trei limbi — bașkiră, tătară 
și rusă — cărți și reviste. Institutul de 
prelucrare a petrolului, în parte încă 
înconjurat de schele, cunoaște de 
pe acum animația începutului de an 
școlar, întreținută de mii de studenți. 
Printre ei — romîni, cehoslovaci, 
chinezi, vietnamezi etc. La noul spi
tal, cu clădirile lui somptuoase în
conjurate de verdeață, se poate con
stata grija pentru formarea și spe
cializarea unui număr 
de cadre.

(Mi-am notat cîteva 
în prezent patruzeci
peste 2 300 de medici, la o popu
lație de 650 000 de locuitori ; asta 
înseamnă un medic la mai puțin de 
300 de locuitori. Deocamdată, căci 
pînă la 1965 numărul de medici se 
va dubla).

Din marginea Ufei, cartierele noi cu

blocuri mari, svelte și luminoase, 
extind
160 000 de metri pătrați — (atît 
construiește anual) — unindu-se 
vechiul oraș industrial Cernikovsk 
care, pînă mai ieri, se găsea undeva, 
la vreo cincisprezece kilometri depăr
tare. Gazdele ne-au înfățișat plastic 
viitorul Ufei vorbindu-ne despre... 
aerodrom. „După toate probabilități
le, ați aterizat pe cel mal mare, mai 
modern și frumos hotel din Bașkiria“, 
spune glumind, tov. Ramazanov.

„Da — continuă el, văzînd nedu
merirea noastră — pe locul aerodro
mului, pînă departe în zare, peste 
doi-trei ani vor fi blocurile înalte 
bulevardele noului oraș Ufa...“.

Oraș al florilor, 
al tineretului

cu un ritm permanent de 
se 
cu

NOTE DE DRUM 
DIN BAȘKIRIA

I

el

iot mai mare

cifre : Ufa are 
de spitale și

Și

Se pare că bașkiril au o dragoste 
deosebită pentru flori. Străzile noi 
ala Ufei se deschid larg pentru a face 
loc în mijlocul lor peluzelor cu ver- 
deafă șl straturilor cu sfînjenei. Pre
tutindeni unde înaintează, construc
țiile sînt urmate de flori. Există și o 
sărbătoare tradițională a florilor care 
șl anul acesta a umplut orașul și 
parcurile lui cu miresme și cîntece. 
Mi-am notat în carnet : „Ufa — oraș 
al florilor“. Dar Semion Semionovici, 
primul secretar al comitetului orășe
nesc de partid, are o altă părere : 
„Ufa e orașul tineretului" — spune 
el și ne-o dovedește cu ajutorul sta
tisticii. Mai mult de jumătate din nu
mărul locuitorilor orașului sînt tineri, 
cu vîrsfa medie de douăzeci și cinci 
de ani. Natalitatea a aci în continuă 
creștere. Așa se face că an de an 
crește și numărul școlilor.

Văzusem în cursul dimineții pe bu
levardul Lenin grupuri de elevi cu 
buchete de flori. Se părea că în oraș 
poposise primăvara. Era prima zi de 
școală. Micii cefă(eni ai Ufei au de
pus florile, ca un prinos de recunoș
tință, la soclul statuii Iul Lenin, sau 
în parcul orașului, la monumentul 
ostașului-erou Matrosov, care a trăit 
cîndva pe aceste meleaguri.

Semion Semionovici era emoționat. 
Purta în priviri simtămîntul de duioșie 
pe care fijrl Jasă întotdeauna o 5n- 
fîlniie cu copiii. Abia sosise de la

inaugurarea noului an școlar. De la 
am putut afla, de pildă, că îndată 
după Revoluție Ufa avea cîteva mii 
de locuitori, iar școlile din întreaga 
Bașkirie se numărau pe degete. Acum, 
după 45 de ani de la Marele Octom
brie, numai la Ufa există peste o sută 
de școli medii, 33 de școli serale, un 
institut politehnic și o universitate. 
Pe Semion Semionovici îl bucură 
două cifre : Ufa cheltuiește anual 
pentru învăfămînf 12 milioane de ru
ble, iar numărul elevilor se ridică la 
o sută de mii, fără a mai socoti nu
mărul celor din școlile profesionale, 
serale etc. O sută de mii numai la 
Ufa și aproape un milion în întrea
ga Bașkirie. lată ce m-a făcut să a- 
daug în carnet : „un oraș care în
vață“.

Al doilea Baku
Un exemplu Ilustrativ l-am avui la 

rafinăria de pefrol „Novo-Ufimsk“, 
principala întreprindere din oraș. Dar 
mai întîi, cîteva cuvinte despre acea
stă întreprindere. A fost creată în 
1949, cînd Bașkiria devenea „cel 
de-al doilea Baku” prin producția ei 
de petrol din ce în ce mal ridicată, 
în prezent conducte care străbat dis
tanțe de mii de kilometri pulsează 
anual pînă departe, spre Omsk, în ini
ma Siberiei, sau spre partea răsări
teană a Rusiei, 12 milioane de tone 
de derivate ale „aurului negru".

Ceea ce impresionează mai mult în 
această întreprindere este înaltul ni
vel al tehnicii, precum și înalta cali
ficare a muncitorilor. Progresul pă
trunde neîncetat, înlăturînd ceea ce 
este vechi și ridicînd totodată și uzi
na și oamenii. Preocuparea principală 
o constituie automatizarea procesu
lui de producție, luptătorii pe acest 
front numărîndu-se cu miile. Din 
5 000 de muncitori, 2 000 sînt inova-

torl șl raționalizatori. Anul frecuf, de 
pildă, ca urmare a raționalizărilor, ra
finăria a obținui economii în valoare 
de două milioane de ruble.

..Ne-am oprit la un tablou de co
mandă care dirijează un șir de insta
lații penlru cracare. In sală se află 
doar doi muncitori, cu rigle de calcul 
în buzunarele de la piept ale hala
telor albastre. Ei supraveghează miș
cările acelor de pe manomètre și 
becurile colorate ce se aprind și se 
sting. Tătarul Ghialdal Hazanov și 
rusul Feodor Petrov își împart atri
buțiile de dispeceri. După-amiază 
i-am putea vedea înfrajuiorîndu-se 
la pregătirea seminariilor pentru in
stitut. Amîndoi sînt studenți la insti
tutul de prelucrare a petrolului. De la 
ei am aflat că întreprinderea are a- 
proape 1 500 de studenți și elevi.

Cunoștințele dobîndite pe băncile 
școlii sînt aprofundate și aplicate 
permanent în practică, lată doar cîfe- 
va exemple :

Pe unul din coridoarele întreprin
derii am descoperit o tăbliță : „Aici 
lucrează biroul tehnic obștesc“... în 
fiecare zi, în această modestă came
ră se înfîlnesc cei mai de seamă ino
vatori ai uzinei care 
sfalațiilor zeci și zeci

Cea mai recentă 
„institutul obștesc de 
care cuprinde șase sute de tineri cer
cetători.

Unul 
obștesc 
leașev, 
brigăzilor de muncă comunistă 
Bașkiria. Ziarele l-au numit „i 
nica primăverii comuniste". L-am în- 
tîlnit la una din instalațiile de cra
care.

în 1958, Gumer Teleașev a înfiin
țat, împreună cu tovarășii săi de 
muncă, prima brigadă comunistă din 
Bașkiria care a adus statului 500 000 
de ruble economii în decurs de un 
an. Membrii ei s-au făcut repede 
cunoscuți ca inovatori șl luptători 
pentru o înaltă tehnică. Toți s-au în
scris la școala medie tehnică și la 
institut. Lozinca lor era ! „Toți pen-

au și adus în
de Inovafii.

inovafie este 
experimentări",

dinfre cercetătorii Institutului 
este și Gumer Garifovici Te- 
inginer, primul inițiator al 

în 
rîndu-Ziarele l-au numit

fru unul și unul pentru toți“. Spun 
„era" pentru că, de fapt, brigada 
lui Gumer nu mai există azi. Mem
brii ei sînt împrăștiați în întreaga 
uzină, devenind, la rîndul lor, con
ducătorii unor brigăzi de muncă co
munistă sau cadre cu munci de răs
pundere. Garifian, fost ofițer lăsat la 
vatră, supraveghează acum un tablou 
de comandă ; lafkar este șeful unei 
brigăzi de muncă comunistă ; Gher- 
mash a devenit inginer-șef al între
prinderii. Numai Gumer a rămas la 
locul său de muncă. în locul vechi
lor tovarăși au venit alții.

„Care sînt obligațiile brigăzii" ? — 
l-am întrebat,

„Prima și cea mai Importantă — 
mi-a răspuns Gumer — este să în
vățăm. Muncitorul trebuie să stăpî- 
nească o tehnică înaltă, căci comu
nismul aparține muncitorului cult". 
Va trebui să adaug : actualii membri 
ai brigăzii lui Gumer Garifovici. E- 
rou al Muncii Socialiste, sînt udar- 
nici atît la muncă cît și la învăță
tură. Toți sînt înscriși la școala me
die tehnică sau la institut.

Ultima noastră cunoștință printre 
muncitorii înaintatului colectiv 
finăriei din Ufa a fost Piotr 
viei Plehanov. Ne-a Invitat la el a- 
casă, într-un bloc nou construit pe 
șoseaua spre Cernikovsk. Piotr Iva- 
novici și soția sa, Nadejda Ivanovna, 
abia au sosit de la odihnă. Au fost 
la langanfhar, sanatoriu vestit pentru 
apele sale minerale. Nadejda Ivanov
na a așezat pe masă samovarul și 
discuția s-a înfiripat pe nesimțite. 
Piotr Ivanovici mi-a povestit cîteva 
din „evenimentele memorabile“ ale 
vieții sale. Din tînăr colhoznic a de
venit maistru la o instalație de cra
care. Cînd a fost primit în partid 
lucra la temelia actualei rafinării.

E pe nserat. Televizorul lui Plofr 
Ivanovici transmite un program al an. 
samblului de cîntece și dansuri din 
Bașkiria. Pdvesc la ceas și îmi dau 
seama că trebuie totuși să plec. 
„Unde veți merge în seara asta, Piotr 
Ivanovici ?" 
mă 
ral 
de 
are 
xism-leninism. Iar pentru mîine seară 
avem bilete la teatru“.

N am avut oare dreptate cînd am 
scris în carnetul de reporter : „Un 
oraș care învață“ ? Este unul din cele 
mai pregnante semne ce caracteri
zează Ufa, astăzi.

A. MUNTEANU

al ra- 
Ivano-

Zîmbește : „Astă seară 
așteaptă cursurile institutului se- 
— și-mi arată servieta doldora 
cSrfi. Și Nadejda Ivanovna 

seminar la universitatea de mar-
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ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI★ Delegația, de activiști ai P.M.R 
a sosit la Varșovia

La tratativele în problemele | ^'T'c'xS’TomeÂl"“
cu țările socialistePieței comune

Luni au fost reluate la Bruxelles 
negocierile în problema aderării 
Angliei la Piața comună. De data 
aceasta, discuțiile urmează să aibă 
un caracter diferit de cele preceden
te : sînt prevăzute șase sesiuni de 
cîte două sau trei zile, întretăiate 
cu perioade pentru gîndire și puneri 
la punct, ce se vor prelungi pînă în 
ianuarie 1963.

După data de 5 august, cînd discu
țiile au fost amînate, au intervenit 
prea puține elemente noi. Din partea 
celor șase țări membre ale Pieței 
comune, pozițiile nu s-au schimbat : 
ele rămân potriv
nice acordării unui ■ 
regim preferențial 
accentuat pentru 
produsele agricole 
ale Commonweal- 
th-ului britanic ; ■ 
din acest punct 
de vedere este deosebit de evidentă 
opoziția franceză.

Delegația engleză, care și de data 
aceasta este condusă de lordul 
Heath, locțiitor al ministrului afa
cerilor externe, a revenit la 
Bruxelles avînd datele suplimentara 
aduse de conferința primilor miniș
tri ai Commonwealth-ului, precum 
și de luările de poziție ale laburiști
lor, care fără a manifesta o opoziție 
fermă, n-au modificat însă cererea 
principală, adică de a ocroti la 
maximum interesele țărilor din 
Commonwealth-ul britanic. întrucât 
sesiunea precedentă a eșuat tocmai 
din cauza acestui punct, șansele de 
a se ajunge la un compromis rămîn 
dificil de stabilit, iar limita conce
siilor posibile de o parte și de alta, 
care acum este definită mai clar, 
indică o prăpastie foarte mare între 
pozițiile respective.

Noile negocieri au început dealt
fel sub auspicii proaste. Principala 
dintre noile propuneri engleze, și 
anume aceea referitoare 
darea aplicării tarifului 
mun față de produsele 
venind din India, Pakistan șl Cey
lon, a fost respinsă de adjuncții mi
niștrilor de externe ai celor șase țări 
ale Pieței comune.

Aceștia au informat delegația bri-
------O«O------  -----

tanică că suspendarea solicitată este 
inacceptabilă, atîta timp cît nu se 
va încheia un acord comercial cu 
India. Ceylon și Pakistan.

S-a ivit astfel o nouă complica
ție, pe lîngă aceea legată de dosarul 
cu problema produselor agricole 
provenite din Australia. Canada și 
Noua Zeelandă. care a rămas des
chis după eșuarea discuțiilor privi
toare la tarifurile preferențiale și 
la compensațiile financiare ce ur
mează 
rioadă 
tele de

Corespondență telefonică 
din Bruxelles

la suspen- 
extern co
finite pro-

En Vietnamul de sud se intensifică 
lupta împotriva regimului diemist

să li se acorde intr-o pe- 
tranzitorie de 7 ani. Punc- 
vedere în această problemă 

nu s-au apropiat 
. cîtuși de puțin.

La fel stau lu
crurile și în pro
blema, nu mai 
puțin delicată și 

1 complexă, ridica
tă de agricultorii 

englezi, ale căror legume și cereale, 
avînd un preț 'mai ridicat decît pe 
continent, sînt amenințate de con
curența. franceză și italiană,. De a- 
semenea, și în sens invers, amenin
țarea concurenței britanice pentru 
asemenea produse industriale cum 
sînt zincul, plumbul și aluminiul pe 
piața celor șase, va da, desigur, loc 
unor dezbateri foarte înverșunate.

Acestea sînt citeva probleme esen
țiale supuse negocierilor care au 
reînceput la Bruxelles. Ele sînt do
minate, deopotrivă, atît de contex
tul politic cit și de aspectele tehnice. 
După cum se știe, aderarea Angliei 
la Piața comună ar avea importan
te implicații politice, legate mai ales 
de contradicțiile occidentale expri
mate prin linia politică a axei 
Paris-Bonn. De altfel, în prezent la 
Bruxelles se pune întrebarea în ce 
măsură criza politică din Franța 
nu va constitui încă o frînă pentru 
desfășurarea noilor negocieri. Atmo
sfera în care se duc tratativele de la 
Bruxelles este o nouă dovadă că 
Piața comună și, în genere, așa-zisa 
„integrare“ vest-europeană consti
tuie sursa unor fricțiuni și ciocniri 
crescînde între partenerii atlantici.

în Belgia, ca și în alte țări occi
dentale, în rîndurile opiniei publice 
iubitoare de pace se întărește con
vingerea că dezvoltarea comerțului 
internațional, fără bariere și discri
minări, corespunde intereselor gene
rale.

RIO DE JANEIRO 12 (Agerpres). 
— Guvernul brazilian a hotărît să 
extindă comerțul Braziliei cu țările 
socialiste. Primul ministru a însăr
cinat persoane competente să tradu
că în fapt această hotărîre a guver
nului. Intr-un document difuzat zia
riștilor de către Ministerul Aface
rilor Externe al Braziliei se spune 
că piețele țărilor socialiste pot ușura 
situația grea care s-a creat în do
meniul comerțului exterior al . țării, 
în primul rînd din cauza reducerii 
simțitoare a prețurilor la principa
lele mărfuri de export braziliene.

Economia țărilor socialiste, se spu
ne în documentul difuzat de Minis
terul Afacerilor Externe, crește în 
ritm rapid. în ultimii ani comerțul 
Braziliei cu țările socialiste a cres
cut aproape de trei ori. Brazilia poa
te dubla volumul schimburilor co
merciale cu aceste țări.

în încheiere în document se subli
niază : „Noi dorim să extindem co- 
merțhl. Noi considerăm cît se poate 
de rezonabil că partea importantă a 
lumii pe care o alcătuiesc țările so
cialiste gîndește la fel ca și noi. Di
vergențele ideologice și modul de 
viață diferit nu trebuie să împiedi
ce dezvoltarea comerțului în care 
sînt interesate ambele părți“.

Bandele agresoare 
silite să se retragă din Yemen
SANAA 12 (Agerpres). — Agenția 

M.E.N. anunță că la frontierele de 
nord și de sud ale Yemenului au 
continuat luptele între trupele gu
vernamentale și bandele de merce
nari care au pătruns pe teritoriul 
țării din Arabia Saudită. Unități ale 
armatei Republicii Yemen au supus 
tirului de artilerie trupele invada
toare, iar aviația a bombardat tru
pele mercenare care au atacat la 
frontiera de nord. Ciocniri militare 
au avut loc și în partea de est a ță
rii, în apropierea localității Maarib. 
Agenția M.E.N. subliniază că detașa
mentele de mercenari au suferit 
pierderi considerabile în oameni, mu
niții și arme. Ele au fost dispersate 
și nevoite să se retragă dincolo de 
frontieră, în Arabia Saudită.

Postul de radio Sanaa anunță că 
în ultimele două zile în Yemen au 
avut loc numeroase demonstrații ale 
populației în sprijinul guvernului 
republican. Membri a numeroase 
triburi, purtînd steaguri ale repu
blicii și portrete ale miniștrilor, au 
demonstrat pe străzi scandînd lo
zinci antiimperialiste. La Sanaa, în 
fața demonstranților, a luat cuvîn-

tul primul ministru al republicii 
As-Sallal. El a declarat că „revoluția 
va rezista presiunilor reacțiunii. 
Poporul nostru — a spus el — în 
pofida tuturor încercărilor imperia
lismului va apăra pînă la victorie 
revoluția și va atinge țelurile trasate 
de ea“.

(Agerpres). — 
11 octombrie, 
un mare grup 

New

*

NEW YORK 12 
TASS transmite : La 
în fața clădirii O.N.U.
de yemeniți care locuiesc la 
York și studenți care studiază în 
instituțiile de învățămînt americane 
au organizat o manifestație de soli
daritate cu guvernul revoluționar 
al Yemenului.

BEIRUT 12 
transmite : La 
demonstrație
Yemen care studiază la Beirut. De
monstrația s-a desfășurat sub lo
zincile „Trăiască Republica Arabă 
Yemen“, „Jos reacțiunea".

(Agerpres). — TASS 
Beirut a avut loc o 
a studenților din

VARȘOVIA 12 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

P.A.P., la 11 octombrie, la invitația 
C.C. al P.M.U.P., la Varșovia a so
sit o delegație de activiști ai Parti
dului Muncitoresc Romîn condusă 
de tovarășul Leonte Răutu, membru 
supleant al Biroului Politic, șeful Di
recției de propagandă și cultură a 
C.C. al P.M.R,

Pe aeroportul din Varșovia oaspe
ții au fost’ întîmpinați de Edward 
Ochab, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., Witold Jarosin- 
ski, secretar al C.C. al P.M.U.P., șefi 
ai secțiilor C.C. al P.M.U.P., activiști 
de partid. A fost de față Gheorghe 
Diaçohescu, ambasadorul R. Pk/Ro- 
mîne în R. P. Polonă, și memb. aj ■ 
ambasadei. <

fr-
o*o

consecventAlgeria va promova o 
antiimperidistă, antkotamală, pentru dezarmare

Interviul acordat de primul ministru al R. D. P. Algeria, 
Ahmed Ben Bella, ziarului ,,Izvestia"

tribuie activ la lichidarea rămăși
țelor colonialismului. O.N.U. ar pu
tea de pe acum să ajute la rezol
varea problemei dezarmării și „să 
contribuie la faptul ca o parte din 
fondurile cheltuite în prezent pen
tru înarmare să fie folosite pentru-, 
dezvoltarea economiei țărilor care 
și-au dobîndit recent independenta”. 

Caracterizînd sarcinile principale 
ale guvernului algerian în domeniul 
politicii interne, Ben Bella a subli
niat că, în primul rînd, trebuie li
chidate urmările perioadei colonia
lismului. și războiului și că, totodată, 
„sarcina principală este construirea 
statului algerian și întărirea tutu
ror organelor sale pe drumul dez
voltării democratice”.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — In 
domeniul politicii externe, R.D.P. Al
geria va promova „o politică de nea- 
derare la blocuri... o politică consec
vent antiimperialistă, anticolonială, 
îndreptată împotriva discriminării 
rasiale, împotriva blocurilor mili
tare, pentru dezarmare, pentru in
terzicerea experiențelor nucleare”, 
a declarat Ahmed Ben Bella, pri
mul ministru al Republicii Demo
crate Populare Algeria, care se află 
la New York, într-un interviu acor
dat corespondenților speciali ai zia
rului „Izvestia”.

Referindu-se la rolul O.N.U. în 
condițiile actuale, primul ministru 
a spus că O.N.U. ar putea să con-

strategice", 
291 pos- 

numeroase 
In luptele

SAIGON 12 (Agerpres). — For
țele patriotice din Vietnamul de 
sud își intensifică lupta împotriva 
regimului dictatorial al lui Ngo 
Dinh Diem. Astfel, potrivit relată
rilor agenției „Eliberarea“^ în ulti
mele nouă luni forțele patriotice 
au distrus 101 „sate 
420 km de fortificații, 
turi de observare și 
lagăre de concentrare,
care au avut loc între forțele 
patriotice și armata dictatorului 
comandată de militari americani au 
fost omorîți și răniți 10 459 de die- 
miști, iar 2 040 au fost făcuți pri
zonieri. De asemenea, au fost cap
turate 2 000 de arme, au fost dobo- 
rîte 11 avioane de luptă, iar alte 
21 au fost avariate. De partea pa- 
trioților au -trecut 4176 de soldați 
diemiști și 650 de militari ai așa- 
zisei „gărzi civile", i

„operațiunilor CLN. U
NEW YORK 
Luînd cuvîntul 

lor pe marginea 
get pe anul 1963 
al Adunării < 
reprezentantul U.R.S.S., M. P. Cer
nîșev, a spus : Organizația Na
țiunilor Unite cheltuiește în 
care lună peste 11 milioane 
dolari pentru așa-zisele „operațiuni1 
din Congo. Prin eforturile puterilor 
coloniale, Organizația Națiunilor fi
nite a fost atrasă în operațiuni cos
tisitoare al căror scop unic este de 
a întări pozițiile imperialiștilor în 
centrul Africii, de a dezmembra 
Congo și de a împiedica unificarea 
lui. Delegația sovietică, a declarat 
el, obiectează și va vota împotriva 
finanțării „operațiunilor” din Congo.

12 (Agerpres). — 
în cadrul discuții- 
proiectului de bu- 
în Comitetul nr. 5 

Generale a Ö.N.U.,

Cui servește finanțarea

JEAN-LOUIS ESCH

Roprezentanțl ai tri
burilor din Yemen asl- 
gurîndu l pe primul mi
nistru As-Sallal de spri
jinul lor.

Ședința Biroului Politic 
al P« C. France?

fie- 
de »

A doua problemă asupra căreia 
M. P. Cernîșev a atras atenția este 
structura anormală a secretariatu
lui O.N.U., în cadrul căruia cetățeni 
ai S.U.A. și ai altor state occidentale 
ocupă trei sferturi din posturile de 
conducere și peste 70 la sută 
din toate celelalte funcții. Aceas
tă structură nu corespunde ro
lului crescînd al țărilor socia
liste și neutre în O.N.U. Viața cere 
în mod imperios, a spus M. P. Cer
nîșev, ca secretariatul O.N.U. să nu 
fie condus de un singur om, ci de 
reprezentanți ai celor trei grupuri, 
principale, care ’ să reprezinte și să 
apere interesele acestor grupuri. La 
fel trebuie, să fie organizate , și, cele
lalte sectoare de activitate ale se
cretariatului.

PARIS 12 (Agerpres). — Intr-o 
declarație’ a Biroului Politic al P.C. 
Francez se arată că de Gaulle, in- 
sistînd să se țină referendumul, 
scontează să obțină întreaga liber
tate de acțiune nu numai pentru a 
modifica forma de alegere a șefului 
statului și a-și asuma puterea ab
solută, dar și pentru continuarea și 
adîncirea politicii care contravine în. 
toate domeniile’ intereselor între
gului’popor francez.

Biroul Politic al P. C. Francez 
salută organizațiile P. Ç. Francez, 
S.F.I.O., partidului socialist unifi
cat, partidului radicalilor și radicăl- 
socialiștilor și ale celorlalte uniuni 
democratice care în multe regiuni ale 
țării acționează în comun, îndem- 
nînd poporul să respingă proiectul 
lui de Gaulle.

ȘTIRI

Jn Portugalia se pregătește o furtună
ß et A «

$ n/nue nu o poate preîntîmpina

NEW YORK. La 11 octombrie, 
A. A. Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., șeful delegației 
sovietice la a XVII-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U., a făcut 
o vizită lui A. Ben Bella, președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democrate Populare Alge
ria. în aceeași zi, A. A. Gromîko a 
vizitat pe Seku Ture, președintele 
Republicii Guineea, cu care a avut o 
convorbire prietenească.

Darul poporului sovietic 
pentru poporul algerian

nye și cer totodată punerea lui în 
libertate.

ALGER. Pe bordul motonavei so
vietice „Zeia", care a sosit în portul 
Alger, a avut loc festivitatea predă
rii unei noi cantități de alimente — 
dar al poporului sovietic către 
curajosul popor algerian. Motonava 
a transportat 330 tone de conserve 
de pește.

PARIS. în seara zilei de 11 octom
brie a sosit la Paris venind din 
Moscova, compozitorul Igor Stra
vinski. .Ziarul „THumanite” publică 
un interviu al compozitorului. Am 
văzut lucruri de neuitat, a declarat 
Stravinski. Moscova este o capitală 

A fost o

ROMA. La Roma continuă lucră
rile sesiunii plenare pentru Europa 
a F.A.O. — organizație a O.N.U. pen
tru alimentație și agricultură. La 
sesiune a fost aleasă o comisie-spe
cială pentru Europa care trebuie să 
elaboreze obiectivele principale care 
vor sta la baza activității viitoare a 
F.A.O. în Europa. Din această co
misie, compusă din reprezentanți a 
cinci țări europene, face parte și 
Republica Populară Romînă.

MOSCOVA. Kermit Midthun, 
prim-secretar al ambasadei S.U.A. 
la Moscova, ocupîndu-se cu strînge- 
rea de date de spionaj, a făcut în
cercarea de a atrage un cetățean so
vietic colaborator al unei instituții 
de stat ca să-i furnizeze informații 
cu caracter secret. Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. a cerut 
ambasadei S.U.A. să ia măsuri în 
vederea plecării lui imediate din 
Uniunea Sovietică.
Un avion american a încălcat 

spațiui aerian al Cubei

Revista burgheză italiană „PUN- 
TO' a publicat un amplu articol, 
care oglindește creșterea opoziției 
față de regimul lui Sàlazar în Por
tugalia. „Vara anului 1962 — scrie 
revista — a fost o vară extrem de 
„fierbinte" pentru Salazar. După 
marile demonstrații din luna mal, 
guvernul portughez a reușit cu greu 
să arunce un văl al tăcerii asupra 
tuturor evenimentelor ce s-au des
fășurat în țară. Unele știri drama
tice au pătruns totuși prin acest 
văl și ele confirmă că în Portugalia 
se pregătește o furtună și că nimic 
nu o poate preîntîmpina".

Studenții în luptă...
„Guvernul portughez a lost nevoit 

să grăbească încheierea anului șco
lar în universitățile din Lisabona, 
Oporto și Coimbra, pentru a evacua 
pe studenți din cele mai mari orașe 
portugheze. Prezența tineretului uni
versitar în orașe devine tot mai pri
mejdioasă. Țelul urmărit de autori
tăți n-a fost atins decît pe jumătate: 
datorită protestului studenților și al 
unul mare număr de profesori, cursu
rile n-aU fost întrerupte decît la 
sfîrșitul lui iunie. Mai mult încă, la 
universitatea din Lisabona, studen
ții și majoritatea profesorilor au ră
mas în clădirea universității chiar 
după încheierea anului școlar. în 
ultimele zile ale lunii iunie, în po
fida supravegherii pețmanente a 
cartierului universitar al capitalei, 
studenții iau reușit să organizeze un 
mare miting șl să depună jurămîn- 
tul solemn! că ei, plecîrid acasă pe> 
timpul Vacanței, vor continua lupta 
și-și vor desfășura din nou pe larg 
activitatea lof'la începutul noului 
an universitari

....................................

Participanții la miting cru. fost ata
cați de poliție. Peste 100 de studenți 
și doi profeșori au fost transportați 
la spital, mulți dintre ei fiind răniți 
de arme de foc. 300 de studenți au 
fost arestați și exmatriculați din u- 
niversitate, iar trei profesori au fost 
deferiți justiției și lipsiți de dreptul 
de a preda...*.

...și țăranii
...„La sfîrșitul lui iunie, țăranii por- 

tughezi au oîștigat cea mai impor
tantă bătălie din ultimii zece ani 
împotriva marilor latifundiari și a 
guvernului. Tulburările au început 
la sfîrșitul lui mai, dar despre ele 
aproape că nu se aflase nimic. în 
Iunie, celor cîțiva ziariști străini

vlncia Alentejo manevre militare, la 
care au participat detașamente spe
ciale destinate luptei împotriva par
tizanilor. Trupele au tras cu cartușe 
de război de calibru- mare și mic. 
„Aplicațiile“ au durat o lună întrea
gă. După aceasta, „Gremio“ (Aso
ciația marilor latifundiari din Portu
galia — n.r.) și delegații Ministeru
lui Muncii, primind un raport al co
mandamentului care relata că nu 
este posibilă înăbușirea răscoalei, 
s-au declarat de acord cu revendi
cările țăranilor. Dar aproximativ 100 
de conducători ai mișcării țărănești 
au fost arestați“.

Opoziția antisalazaristă 
în Angola

In continuare revista „Punto* ara
tă că opoziția împotriva regimului 
lui Salazar se intensifică și în co
lonii. „La'Luanda, capitala Angolei, 
—scrie revista,— P.I.D.E. (poliția po
litică secretă a lui Salazar) a des
coperit un complot în rîndurile ar
matei care luptă împotriva răscula- 
ților angolezi. Țelul acestui complot 
este răsturnarea guvernatorului nu
mit de Salazar și realizarea unei în
țelegeri cu luptătorii pentru liberta
te. Au fost arestați și transportați la 
Lisabona 8 ofițeri care urmează să fie 
judecați de un tribunal militai. Acest 
complot a fost descoperit în primele 

' z^e Qle lunii iulie. El dovedește că 
avut loc'maririulburăiTîn rîndurile ““^l1®.!®^®^® _1y°t_®_ 
argaților, tulburări însoțite de de- *“ " ~~
monstiații și greve.

Potrivit datelor de care dispunem, 
la această mișcare au participat 
pînă la 85.000 de drgațl, adică în
treaga țărănime săracă din Portu
galia de sud. Pentru intimidarea 
populației, guvernul a organizat 
într-adevăr, fceyaî »ai itîiziu/ în pro-'

Răsfoind presa străină

care mai rămăseseră în Portugalia 
li s-a interzis să se deplaseze în 
provincia Alentejo, dar și mai cate
goric în provinciile Evora și Beja 
(provincii din sudul Portugaliei — 
n.r). Interdicția era motivată prin 
faptul că în aceste regiuni au loc 
manevre militare. In realitate ea 
se explica prin dorința de a nu ad
mite ziariști străini în zona unde au

țară, exceptînd marile orașe (pen
tru a împiedica stabilirea de con
tacte cu populația orășenească). Ni 
s-a comunicat că numărul dezerto
rilor din aceste unități reprezintă un 
procentaj foarte mare.

în pofida controlului din partea 
ultrareacționarilor, opoziția se inten
sifică mereu în rîndurile militarilor. 
La sfîrșitul lui iunie, miilți ofițeri, 
printre care și colonei, au fost mutați 
în colonii îndepărtate, cîteva uni
tăți militare au fost dizolvate, alto
ra li s-a retras armamentul greu. 
Crește tot mai mult frica în rîndul 
sprijinitorilor regimului că s-ar pu
tea produce un puci, mai ales după 
ce s-a stabilit că există legături 
strînse între opoziția din sînul ar
matei și „Junta patriotică“ — o or
ganizație care reunește toate parti
dele de opoziție, de la republicanii 
de dreapta pînă la comuniști. 
Toate partidele reunite în „Juntă“ 
au
rii . ------.. . . .......----
fapt „Junta" a devenit unica orga
nizație care are un limbaj comun cu 
mișcarea de eliberare africană.

Extinderea rapidă a organizații
lor politice antifasciste din Portu
galia a provocat intensificarea re
presiunilor din partea lui Salazar. 
S-a adoptat hotărîrea de a se des
chide un nou lagăr de concentrare 
pe insula Sao Thome, circulă zvo
nuri insistente că se va deschide din 
nou lagărul morții de la Tarrafala. 
S-a aflat, de asemenea, că Manuel 
Serra, unul din conducătorii rebe
liunii nereușite de la Beja, a înne
bunit datorită schingiuirilor la care 
a fost supus săptămîni de-a rîn
dul : i s-a scos un ochi, i-au fost 
străpunse timpanele. Soarta celor
lalți conducători ai răscoalei nu 
este cunoscută“.

Arătînd că Adunarea Generală a 
O.N.U, va discuta’ raportul (întoc
mit de o comisie O.N.U. — n.r.) cu 
prjvire Ia atrocitățile din. Angola, 
revista scrie în. încheiere: „Dacă ea 
va condamna atrocitățile din An
gola, dacă presiunea internațională 
va constrînge pe Salazar să amnis
tieze deținuții politici, atunci nimic 
nu va mai putea preîntîmpina o

frumoasă ca în basme.
mare bucurie pentru mine să văd 
din nou această țară, să stabilesc 
relații cu muzicienii sovietici, 
mirea ce mi s-a făcut a fost cu 
vărat ieșită din comun.

NEW YORK. Reprezentantul __
tanic în comitetul de tutelă al 
O.N.U., Hugh Foot, și-a prezentat 
demisia din funcția sa. El a declarat 
că, nefiind , de acord cu politica 
Angliei față de Rhodesia de sud, 
nu poate reprezenta țara sa în 
problemele coloniale la O.N.U. El 
și-a manifestat dezacordul mai ales 
în ceea ce privește împiedicarea 
populației africane din Rhodesia de 
sud de a fi reprezentată în condu
cerea țării.

PARIS. Ziarul „Les Echos” rela
tează că marele trust chimic ame
rican Du Pont de Nemours a achi
ziționat totalitatea acțiunilor socie
tății vest-germane Adox Fotowerke,

Gbenye a declarat greva
îoamei

legături

adoptat teza autodetermină- 
coloniilor ; datorită acestui

for, precum și înlocuirea detașamen
telor armatei regulate cu unități mi
litare formate din ultrareacționari nu 
vor duce la rezultatele scontate. 
Tocmai aceste unități au pus la 
cale masacrarea în masă, în iunie, 
și iulie, a populației angoleze. U- 
nitățile militare readuse în iunie în! 
Portugalia cai..fost . dislocate,. ca 
„nedemne. Hd Jncredere'-'.'în întreagOj criză a guvernului' de laf Lisabona“,’

Pri- 
ade-

bri-

LEOPOLDVILLE. — Cristoph 
Gbenye, urmașul lui Patrice Lu
mumba în funcția de președinte al 
partidului „Mișcarea Națională Con
goleză”, a declarat greva foamei în 
semn de protest împotriva arestării 
sale ilegale de către serviciul de 
siguranță. Reprezentanți ai diferi
telor partide din țară au adresat 
președinților Camerei Deputaților 
și Senatului din Parlamentul con- 
golez scrisori în care protestează 
împotriva arestării deputatului Gbe-

HAVANA. La 11 octombrie un a- 
vion militar american a încălcat 
spațiul aerian al Cubei. Ministerul 
Forțelor Armate Revoluționare a co
municat că avionul infractor deco-
lînd de la baza maritimă militară țial,
------ -------------------------O»o------------------

Notă externă

Guantanamo a pătruns în spațiul a- 
erian al Cubei.

LONDRA. Agenția France Presse 
relatează că Marea Britanie a hotă
rît să înainteze un demers S.U.A. 
în legătură cu atacurile pe care 
grupuri de contrarevoluționari cu- 
bani- aflați pe teritoriul Statelor 
Unite le-au organizat și continuă să 
le săvîrșească împotriva navelor bri
tanice care transportă mărfuri în 
Cuba.

O „aniversare" pretext
BERLINUL OCCIDENTAL. De 

trei zile în sectorul american al Ber
linului occidental, în imediata apro
piere de frontiera R.D.G., se desfă
șoară exerciții ale efectivului trupe
lor de ocupație americane, în scopul 
pregătirii soldaților pentru luptele 
de stradă. După cum anunță presa, 
ca pretext formal pentru aceste 
exerciții, care drmăresc să ațîțe psi. 
hoza de război și să mențină încor
darea politică în Berlinul occiden
tal, a servit pregătirea unităților re
gimentului 6 american cantonat aici 
în vederea celéi de-à 150-a aniver
sări à acestei unități militare.

WASHINGTON. După ultimele cal
cule nava cosmică „Mariner-2” lansa
tă la 27 august de la Cape Canaveral 
în direcția planetei Venus va trece 
pe lîngă ea la mijlocul lunii decem
brie la o distanță de 20 000 mile, și 
nu la 9 000 mile cum s-a crezut ini-

pentru aceste

Foametea, colonialismul și dezarmarea
La Roma se desfășoară în aceste 

zile sesiunea plenară a F.A.O. — Or
ganizația O.N.U. pentru alimentație și 
agricultură. In raportul pe care l-a 
prezentat directorul general, B. R. Sen, 
se arată că „un miliard de oameni 
sînt astăzi victimele foamei ; dintre a- 
ceștia, 400 000 000 nu au hrană pentru 
a supraviețui. Restul trăiesc un număr 
de ani redus la jumătate, din cauza 
subnutriției cronice".

La sesiune a fost prezentată și „Har
ta repartizării mondiale a distribuției 
proteinelor“ (elemente esențiale în 
structura protoplasmei vii, constituind 
însăși temelia vieții). Pe hartă, țările 
lumii sînt împărțite în trei categorii :

a) Din prima categorie fac parte 
țări și regiuni unde se consumă zil
nic sub 15 grame de proteine pe cap 
de locuitor. Sînt citate ca exemple de 
asemenea țări și regiuni : Turcia, O- 
rientul Mijlociu, Iran, Pakistan, Ceylon, 
Malaya, Tailanda, Africa Centrală, An
gola, Rhodesia, Mozambicul, Kenya, 
Tanganica, Madagascar. în America —

O®O

Ce au arătat dezbaterile din Bundestagul 
de la Bonnde la

BONN 12 (Agerpres). TASS — La 
12 octombrie s-au încheiat în Bun- 
destagul de la Bonn dezbaterile pe 
marginea declarației guvernamenta
le a cancelarului Adenauer. în cen
trul atenției au stat problemele de 
politică externă. Această discuție a 
arătat din nou în mod convingător 
că atît partidele din coaliția guver
namentală cît și opoziția social-de- 
mocrată consideră în prezent că mi
siunea lor este de a zădărnici prin

orice mijloace, reglementarea pașni
că a problemei germane. Adenauer 
a declarat că Bonn-ul, împreună cu 
S.U.A., este gata să-și asume întregul 
risc în cazul unui conflict dintre 
Est și Vest.

Schröder, ministrul afacerilor ex
terne, care a lüàt chvîntul, a’res
pins categoric toate cererile ca Bon
nul să elaboreze propuneri proprii 
în privința tratatului de paceîn privința tratatului de 
german.

de un 
. . „___  mărci
denumit „fond reptilă“, destinat .ac
țiunilor de corupere și subversiune.

o®o---------------------- --
Adenauer dispune personal 

fond secret de 13 milioane

(iunilor de

Desen 'de EUGEN, T'ĂRU
„Fondul reptilă"

toate republicii Americii Centrale în 
afară de Cuba, Ecuador, Haiti.

b) Din a doua categorie fac parte 
țări ți regiuni unde se consumă o 
cantitate medie de pînă la 30 grame 
de proteine — ceea ce înseamnă că 
o parte a populației este subnutrită, 
în această categorie intră : Spania, 
Portugalia, Italia, Grecia, Japonia, Si
ria, Marocul, Etiopia, întreaga Ame
rică Latină cu excepția Uruguaiului, 
Argentinei, Mexicului și Cubei.

c) In sfîrșiț, a treia categorie cuprin
de țări unde șe consumă peste 30 de 
grame protéine pe cap de locuitor. 
Asemenea țări sînt : Anglia, Belgia, 
Franța, Olanda, Țările Scandinave, Po
lonia, Cehoslovacia, Romînia, Unga
ria, Bulgaria, U.R.S.S., Statele Unite, 
Canada. In Africa și Asia — nici o 
țară.

Astfel, harta 
sînt lovite de flagelul foamei în pri
mul rînd țările 
de curînd au scuturat iugul colonial. 
Foametea cronică este unul din as
pectele cele mai tragice și mai acu
zatoare ale moștenirii lăsate de domi
nația colonială.

Natura ar putea asigura hrană pen
tru toți locuitorii planetei ; dacă nu se 
întîmplă așa, de vină este capitalis
mul. în legătură cu aceasta, este sem
nificativ că un raport al O.N.U. pu
blicat recent relevă că „producția de 
al'menfe pe cap de locuitor s-a dez
voltat cel mai mult în țările socialiste 
din, Europa“.

lată cum cifrele oficiale ale O.N.U. 
acuză capitalismul și afirmă superiori
tatea socialismului I

Una dintre soluțiile cele mai eviden
te ale problemei foametei este înfăp
tuirea dezarmării generale și totale, 
ața cum propun țările socialiste. Astfel 
s-ar elibera fonduri uriașe cu ajutorul^ 
cărora țările azi subnutrite ar putea 
lichida acest îngrozitor flagel.

A. BUMBAC t 
------0*0------

Greva muncitorilor 
constructori din Atena

arată concludent că

coloniale sau cele ca.j

ATENA. La 11 octombrie pe stră
zile Atenei a avut loc o mare de
monstrație a muncitorilor din cons
trucții aflați în grevă. în urma in
tervenției poliției, care a folosit gaze 
lacrimogene și bastoane de cauciuc, 
au fost rănite, potrivit datelor ofi
ciale, 38 de persoane. Au fost ope
rate 25 de arestări. La 12 octombrie 
muncitorii constructori au declarat 
o nouă grevă de o zi în semn de pro
test împotriva reprimării de către 
poliție a demonstrației de joi și a 
nerespecțării de către autorități a 
drepturilor lor.
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