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La cel de-al 4-lea Pavilion de mostre. Vizitatorii urmăresc prezentarea noilor modele de confecții.

anonimi,

Izotopii radioactivi — 
domeniul protecției muncii

toate acestea, cînd arme de distrugere atît de disponibile se pot întîm- care să ducă la război.

scumpa civilizației, decît aceea de a depune toate eforturile pentru destinderea încordării internaționale, pentru coexistență pașnică și cooperarea

pe marginea încercăm să să acționăm cale pașnică ședințele Gheorghiu-Dej evidență acest lucru și eu sînt întru totul de acord cu domnia sa.Președintele Gheorghiu-Dej s-a referit, de asemenea, la problema germană, la problema Berlinului. Probabil că aceasta este cea mai arzătoare și mai periculoasă problemă a lumii actuale. Este periculoasă pentru că ar putea duce la război. Nimeni nu dorește așa_ceva. Conducătorii și poporul preocupați în mod

BRAȘOV (coresp. „ScinteH”). — Multe 
unități agricola din regiunea Brașov au 
obținut succese Ia semănat. In raionul 
Tîrgu Secuiesc — raion fruntaș pe re
giune — se insămîntase pînă la data de 
18 octombrie 92,2 la sută din suprafața 
planificată.

Nu peste tot se lucrează cu aceeași 
Intensitate. Mult rămase în urmă sînt ra
ioanele Mediaș și Sibiu unde s-a însă- 
mîntat numai 45 la sută și respectiv 
58,5 la sută din suprafețele planificate. 
Aceasta se datorește faptului că a întîr- 
zlat eliberarea terenurilor cultivate cu 
cartofi, sfeclă de zahăr, porumb.

Pentru a grăbi semănatul în aceste 
două raioane, consiliul agricol regional 
a luat o serie de măsuri. Astfel, încă 
din ziua de 15 octombrie au plecat din 
raioanele mai avansate 45 tractoare. S-au 
trimis, de asemenea, 78 elevi de la școlile 
de maiștri agricoli din Brașov pentru a 
se putea organiza peste tot lucrul în 
două schimburi.

Tractoarele, mașinile agricole si toate 
celelalte forțe să fie folosite cu maxi
mum de randament.

iSSf’Örgan al Comitetului Central al P.M.R

război. Cu cu o forță uriașă sînt pla greșeli într-un fel, noi stăm în permanență prăpastiei. Trebuie să ne depărtăm de ea și pentru soluționarea pe a tuturor litigiilor. Pre- scos în

cunoștința maiștrilor, brigăzilor, e- chipelor. S-a prevăzut numărul de zile și chiar de ore necesare fiecărei faze de lucru, fiecărei operații. N-a fost uitat nici necesarul de materiale și de forțe de muncă. Dar graficul, oricît de bine ar fi el întocmit și pus la punct, nu-și dovedește din plin eficacitatea, dacă nu e urmărită aplicarea lui. Acest lucru îl știu bine hunedorenii din practica anilor trecuți. De aceea, s-a ho- tărît urmărirea zilnică a mersului lucrărilor. Șeful șantierului, ingine-

Ritmul semănatului 
trebuie intensificat

Adunarea cetățenească do la „Fortul Roșu". Tovarășul Gheorgho Gheorghiu-De] rostindu-șl cuvîntarea.

rii, maiștrii și șefii de brigadă discută operativ ce s-a realizat într-o zi, cum s-a făcut aprovizionarea. Și tot operativ se stabilesc măsuri.De buna organizare a lucrului țin și alte măsuri luate pe șantiere. în locul brigăzilor și echipelor care obțineau rezultate nesatisfăcătoare s-au creat brigăzi complexe puternice. Urmînd exemplul brigăzii conduse de comunistul Ștefan Roșianu, șeful unei brigăzi de zidari, toate brigăzile își realizează ritmic sarcinile de producție, iar o mare parte dintre ele îndeplinesc planul fiecărei săptămîni în numai 5 zile. Bine este coordonată munca zidarilor cu cea a instalatorilor. Prin desfășurarea lucrului într-un flux temeinic organizat, au fost înlătu-
Zeul 'indienilor 

fețe, dar imaginile 
înfățișează sub sute de fețe, zeci de 
limbi diferite, zeci de state, zeci de 
stiluri arhitectonice, sute de monu
mente diferite, mii de legende.

Dintre nenumăratele aspecte ale 
Indiei de azi nu putem uita că a- 
proximativ 80 la sută dintre cei 
peste 440 milioane indieni sînt ță
rani. Ei alcătuiesc marea ma
joritate a poporului indian. Cu 
această față a Indiei au fă
cut astăzi cunoștință oaspeții ro
mîni. O față, de pe care — după 
expresia unui autor — se șterg la
crimile ; o față pe care se mai pot 
desluși urmele asupririi coloniale, 
dar care i-a primit pe oaspeți cu

Recent, Consiliul de Miniștri al R.P. Romine a emis o 
Hotărîre cu privire la transformarea în universitate a 
Institutului pedagogic de 5 ani din Timișoara.

Potrivit Hotărîrii, Institutul pedagogic de 5 ani, cu 
sediul în Timișoara, str. Vasile Pîrvan nr. 4, se trans
formă în universitate, sub denumirea de „Universi
tatea din Timișoara". Incepînd cu anul universitar 
1962—1963, noua universitate va funcționa cu urmă
toarele facultăți : matematică și mecanică, fizică, filo
logie. Alte facultăți vor putea fi create în anii urmă
tori prin planurile de școlarizare în învățămîntul 
superior. (Agerpres)

nor 
bune 
Pînă 
150 
fost renovate si re
parate, iar 14 mari 
unități au fost do
tate cu mobilier nou.

Romîniei sînt special de a- ceastă problemă, pentru că au trecut de două ori prin ororile și distrugerile războiului. Dar această problemă constituie o preocupare și pentru restul lumii, și în ce ne privește noi, de asemenea, dorim ca problema germană să fie soluționată pe cale pașnică. Se pare că nu există nici un motiv pentru ca această pro- transforme în cauza Există însă și multe

împodobind 
luminoase 

gust, iar în 
ceramică au

' ÎNSEMNĂRI
DE PE ȘANTIERELE 

DE LOCUINȚE 
DIN HUNEDOARA ȘI DEVA

Expoziția „Armata R. P. Romîne 
oglindită în arta plastică“

L. VISKI 
coresp. „Scînteil”

e considerat oraș, nu datorită nu
mărului de locuitori (există și sate 
mai mari); ci datorită ocupațiilor.

amănunțit de activitatea spitalului^ 
se opresc lingă paturile bolnavilor, 
privesc foile de observație medica
lă. Spitalul, mai bine-zis un dispen
sar, dă asistență medicală popu
lației din orășel și are în subordi- 
nea sa alte patru puncte sanitare 
situate în comunele învecinate; dis
pensarul are o maternitate; de ase
menea personalul medical de aci, 
format din doi medici, se ocupă de 
sănătatea în școli, de controlul 
nașterilor, de combaterea epidemii
lor, de statistica sanitară.

— Nimic nu e mai important

pasiunea penfru 
a foștilor argafi 

de acum 100 de ani. Va
rietatea culorilor, fantezia 
motivelor decorative, pre
zente în fiecare din ca
sele Muzeului Satului, 
strîns legate de splendo
rile versului și jocului, în
tregesc imaginea unui ne
secat optimism popular pe 
care ani și secole de asu-

• Informații din activitatea 
organizațiilor de partid (pag. 
2-a).• Prof. univ. Călin Popovici — 
Știința modernă despre apariția 
Pămîntului și a planetelor (pag.
4- a).

• Răsfoind presa străină — 
Un american la Havana (pag.
5- a).

• Note de drum : N. Plopeanu 
în capitala Birmanie! prietene (pag. 6-a).

Recent, în Capi
tală a început ope
rațiunea de înlocuire 
a vechilor aparate 
telefonice publice cu 
noi tipuri de apara
te. Noile aparate, 
vopsite în culoare 
gri, sînt mai rezis
tente.

vers 
for al 
grafic din Norvegia con
stată, cu elogii, califă|ile 
muzeului nostru. Iar ma
rele poet chilian Pablo 
Neruda consideră că 
„toate popoarele ar tre-

Cu cîteva luni în urmă, în ziarul 
nostru au fost semnalate unele de
ficiențe de pe șantierele de con
strucții de locuințe din Deva și Hu
nedoara. Ce măsuri au fost luate în 
urma publicării articolelor respec
tive și cum se desfășoară acum lu
crările pe aceste șantiere ?în activitatea șantierelor din cele două orașe există o serie de deosebiri, reflectînd în mare parte modul diferit de organizare a muncii, în primele luni ale anului, constructorii hunedoreni nu prea s-au bucurat de cuvinte de lăudă. Ei nu prc'dâSefă anul trëcut 2'G8 de apartamente din cele planificate. Cauza era una singură : ritmul nesatisfă- construit. Și în primele luni ale acestui an ei au continuat să lucreze în ritm lent. Blocurile construite aveau, ca și în trecut, o durată de execuție mult prea mare față de grafice.Vizitînd acum șantierul, constați că la Hunedoara lucrurile s-au schimbat mult. Constructorii au pus, cum se spune, piciorul în prag, au găsit soluții care să le dea putința să lucreze mai bine. Organizarea temeinică a muncii pe șantier a fost prima chestiune pe care ei au căutat să o rezolve. Graficele de e- xecuție stabilite pentru fiecare o- biectiv în parte au fost aduse la

Marea adunare cetățeneasca de la „Fortul Roșu“

121
Izotopii radioactivi au în

ceput să fie folosiți în țara 
noastră și în domeniul pro
tecției muncii. De curînd, la 
una din foarfecele-ghilotină 
de la Uzina de tablă sub
țire din Galați, a fost mon
tat un dispozitiv pe bază de 
izotopi radioactivi care 
oprește imediat mașina în 
cazul cînd muncitorul apro-

turile harnicului și talentatului popor indian pentru înfăptuirea celui de-al treilea plan cincinal, care prevede, ca principale obiective, industrializarea Indiei, punînd accentul pe dezvoltarea industriei grele, sporirea venitului național, ridicarea nivelului de viață al populației.în scurtul timp de cînd sîntem în țara dv., am avut prilejul să admirăm bogăția și frumusețea străvechilor monumente ale Indiei, tezaurul artei populare care întruchipează măiestria poporului indian. Vizitînd Fabrica de avioane, Institutul indian de științe și Fabrica de telefoane din Bangalore, reactorul nuclear și ferma de lapte din Bombay, ne-am bucurat de frumoasele realizări ale muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor și oamenilor de știință indieni, am avut via satisfacție de a vedea cu ochii noștri că India este astăzi o țară în plină renaștere.Ca prieteni sinceri vă dorim din 'fot sufletul roade bogate în munca dv. pentru dezvoltarea forțelor de producție, pentru crearea unei puternice industrii naționale, care să asigure valorificarea imenselor dv. bogății naturale, ridicarea nivelului agriculturii și satisfacerea în măsură crescînciă a necesităților populației, prosperitatea economică șl social-culturală a frumoasei și marii dv. patrii, Republica India.în continuare tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a vorbit pe larg despre munca și preocupările poporului romîn, care, eliberat de orice asuprire și exploatare, își făurește o viață mereu mai bună, muncind cu elan pentru prosperitatea continuă a patriei sale.Cea mai arzătoare cerință a tuturor popoarelor, în zilele noastre, a subliniat tovarășul Gheorghe Gheorghin-Dej, este apărarea păcii. Guvernul romîn, profund atașat ideilor coexistenței pașnice, consideră că nu există problemă internațională, oricît de controversată ar fi, care să nu poată fi rezolvată pe calea tratativelor.Arătînd că Republica Populară Romînă se opune oricăror acțiuni menite să rezolve problemele internaționale dintre state pe calea forței, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej a spus în continuare : Noi considerăm că modul cel mai înțelept de rezolvare a acestor probleme de către oamenii cu răspundere în state este calea tratativelor. Nu există sarcină mai urgentă și mai nobilă pentru toți cei cărora le este soarta popoarelor, soarta

semiindustriale ale unei părți a 
populației.

Dimineața, în pragul spitalului 
stătea doctorul Bal Raj Arora, 
medicul districtului.

— Ii aștept pe 
oaspeții romîni cu 
multă plăcere — 
ne-a spus el. Am 
citit în ziarele in
diene cuvîntarea 
președintelui dv. 

și a primului-ministru al nostru. 
Am auzit de rafinăria de la Gau- 
hati, știu că ne purtați o prietenie 
sinceră și cred că pe pămîntul In
diei ați întîlnit numai prieteni.

Sosesc tovarășii Gheorghiu-Dej 
și I. Gh, Maurer. Ei se interesează

Este o mare bucurie pentru mine ca de aici, de la „Fortul Roșu“, care evocă impresionant lupta grea și îndelungată a poporului indian pentru libertate, a spus la începutul cuvîn- tării sale tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, să vă transmit dv. și întregului popor al Indiei un salut fierbinte de prietenie și sinceră a- fecțiune din partea poporului romîn. Vă mulțumesc din toată inima pentru primirea caldă, plină de însuflețire, pe care ne-ați făcut-o la Delhi, pentru manifestarea de dragoste frățească cu care ne-ați întîmpinat astăzi la acest miting al prieteniei romîno-indiene.încă din ziua cînd, în drum spre Indonezia, am poposit la Calcutta, am simțit cît de vii și de trainice sînt sentimentele pe care le nutrește minunatul dv. popor pentru Romî- nia. Reîntorși în India, am vizitat marile orașe Bombay, Bangalore, Agra. Pretutindeni am fost primiți cu multă căldură de persoanele oficiale și de populație, care ne-au făcut să simțim aproape de noi inima de frate a indienilor.Romînia este situată la mii și mii de kilometri de India, dar poporul romîn cunoaște străvechea civilizație indiană, care a dat o mare strălucire istoriei umanității, glorioasa luptă a poporului indian pentru libertate și independență, figura marelui patriot Mahatma Gandhi, alături de care au acționat eminenții săi discipoli și oameni de stat, excelențele lor Radhakrishnan și Nehru.Mai departe, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat că poporul romîn, care, ca și poporul indian, a trebuit să lupte timp îndelungat împotriva cuceritorilor străini, împotriva asupririi și exploatării imperialiste, pentru unitatea și independența sa națională, a privit cu deosebită simpatie ți spirit- de solidaritate lupta plină de abnegație a indienilor pentru scuturarea jugului apăsător al colonialismului și a salutat cu mare satisfacție restabilirea independenței și proclamarea Republicii India.Eliberarea de sub jugul imperialist a uriașului teritoriu indian, a poporului său de 440 de milioane a constituit un eveniment de însemnătate istorică mondială, a dat un puternic impuls procesului inevitabil de destrămare a rușinosului sistem colonial, condamnat de istorie la pieire. Lichidarea nefastelor urmări economice și sociale ale dominației colonialiste nu este și nu poate fi un lucru ușor. Ne bucurăm din toată inima, împreună cu dv., a spus tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, de fiecare rezultat pe care îl obțineți în dezvoltarea economică și social-culturală a țării. Poporul romîn urmărește cu mult interes efor-

Adresîndu-se celor prezenți, primul ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru a spus : Ați auzit unele lucruri cu privire la istoria Romîniei și cele ce s-au petrecut în această țară nu de mult, cum și-a cîștigat libertatea și apoi a trecut printr-o revoluție care a instaurat regimul actual. în trecut, Romînia era o țară slab dezvoltată din punct de vedere al industriei, comerțului, învăță- mîntului. în ultimii 17 ani, ea a făcut progrese însemnate în industrie, în agricultură și alte domenii și acum înaintează pe calea prosperității. Sîntem bucuroși să ascultăm cele spuse de președintele Gheorghiu- Dej cu privire la situația prosperă a Romîniei și putem trage din ele multe învățături.Vorbind în continuare despre relațiile strînse care s-au stabilit între Romînia și India, Jawaharlal Nehru a spus : Ați auzit ce progrese considerabile au fost obținute de Romînia în dezvoltarea resurselor petrolifere. Am dori să învățăm de la Romînia tehnica explorărilor petrolifere și să primim ajutorul ei. Și pînă acum ea ne-a acordat bucuros ajutor. Cu sprijinul inginerilor și tehnicienilor romîni am putut să efectuăm explorări în Pun-, jab și Gujarat și am descoperit petrol în multe locuri. Sperăm că India va putea să obțină acest foarte important produs și chiar să-l exporte. Sperăm că el se va dovedi a fi o mare sursă de bogăție pentru India.Această colaborare de care am amintit a dus la strîngerea relațiilor dintre țările noastre, și vizita președintelui Romîniei și a primului ministru le-a întărit. Conducătorii romîni au produs o puternică impresie asupra noastră. Președintele Gheorghiu-Dej și-a expus părerea cu privire la problemele actuale, în special cu privire la menținerea păcii ’ în lume. Domnia sa a spus că Romînia a fost cotropită de două ori în cursul ultimilor 40 de ani și a suferit mari distrugeri. Poporul romîn a suportat ororile războiului, el este împotriva dezlănțuirii unei noi conflagrații.Nimeni nu vrea război, a declarat Jawaharlal Nehru. Și noi, de asemenea, facem tot ce,ne stă în putință în vederea înfăptuirii dezarmării și înlăturării pericolului unui război nuclear. Am militat și milităm pentru interzicerea armelor nucleare, dar este limpede că războiul nuclear poate fi împiedicat numaj. de către marile puteri care posedă aceste arme. Ne ridicăm glasul pentru că și glasul nostru ar putea să exercite o anumită influență. Problema împiedicării unui război nuclear este cea mai vitală problemă' care stă în fața lumii.în continuare Jawaharlal Nehru a spus : Nimeni Jn lume nu vrea

buî să păstreze cu aceeași 
delicatele artele și pro
ducțiile populare“.

Păstrînd valorile artis
tice ale trecutului, cer
cetătorii muzeului sînt 
preocupați acum să adu
că în „satul“ de pe malul 
Herăstrăului cîteva ima
gini care să prezinte a- 
dîncile prefaceri din via
ta satului colectivizat. Au 
colindat meleagurile Ba
natului și Moldovei, ale 
Dobrogei și Maramureșu
lui și au descoperit o a- 
devărată întrecere între 
colectiviști în a-și construi 
case cît mai frumoase și 
mai încăpătoare. In une
le finufuri „feciorii" co
lectivelor dăruiesc fete
lor dragi nu numai 
splendidele furci de tors 
cu încrustafii ca în fili
gran, ci și alte obiecte de 
artă în care apar oglindite 
imagini ale satului con
temporan. Pentru că sub 
lumina becului electric, 
tradiționalele scoarfe sau 
velinfe au căpătat o nouă 
strălucire, 
interioarele 
mobilate cu 
cusături ori 
început să apară motive 
noi, simboluri ale vieții 
de azi : tractorul, mași
na, sonda.

Peste cîteva luni vom 
putea vedea la Muzeul 
Satului o colecfie de o- 
biecte noi, imagine au
tentică a unei împrospă
tări artistice continue, do
vadă a bogatei surse de 
inspirație pe care viafa 
nouă o oferă creatorilor 
populari.

PAUL DIACONESCU

blemă să se unui război, complicații.Dorim să noștri că ne vom ridica glasul și ne vom dedica toate forțele cauzei menținerii păcii și împiedicării unui nou război mondial.Cu cîteva zile în urmă am salutat în acest „Fort Roșu“ pe un distins oaspete din Mexico, din America. Astăzi salutăm pe președintele unei țări europene. Dorim să stabilim relații prietenești cu toate țările.Noi preferăm asemenea relații a- lianțelor militare, pentru că relațiile bazate pe dragoste și prietenie au temelii mai solide și sînt mai rezistente decît pactele militare. De aceea,, a arătat primul ministru Jawaharlal Nehru, ne-am opus și ne opunem întru totul pactelor militare și ne menținem în afara lor. Am dorit totdeauna să fim prieteni cu toți și vom continua să dorim acest lucru. Dificultatea constă însă în aceea că anumiți oameni nu vor a- ceasta. Doresc să vă fie clar că a- ceasta nu trebuie să creeze impresia că am renunța la politica noastră fundamentală de pace. Ar fi greșit și dureros să se renunțe la un principiu, indiferent de ce s-ar în- tîmpla.în încheiere, Jawaharlal Nehru a spus : Salut încă o dată pe distinșii oaspeți din Romînia și sper că ei vor transmite poporului lor mesajul nostru de dragoste. Vizita lor este foarte scurtă. Am dori ca un număr cît mai mare de locuitori ai Romîniei să .vină aici să vadă țara noastră și să contribuie, astfel la întărirea relațiilor dintre cele două țări.

RADIOGRAMA
DE LA TRIMISUL NOSTRU

Modernizarea 
unor unități 

pentru vînzarea 
produselor 

de panificație
în Capitală se 

modernizează unită
țile pentru vînzarea 
plinii și a produselor 
de panificație, în 
scopul asigurării u- 

conditii mai 
de desfacere, 

acum, peste 
de unități au

_ 51
însoțiți 

Sukh Lai 
ministrul 
în gu-

prire nu l-au putut înă
buși.

Este ceea ce constată 
apropiindu-se de viafa și 
arta poporului nostru, mii 
și mii de vizitatori străini 
de pe toate meridianele 
lumii. Numai în ultimii ani, 
între 1958 și 1961, peste 
200.000 de turiști străini 
au vizitat Muzeul Satului. 
Impresiile lor abundă in 
superlative. Un oaspete 
francez aflat în trecere 
prin București mulțumește 
organizatorilor pentru că 
i-au oferit prilejul să cu
noască, chiar și în mică 
parte, ceva din bogata 
noastră artă populară. Un 
grup de vizitatori sovie
tici admiră ingeniozitatea 
și talentul atîfor construc
tori și creatori 
un reprezentant al mu
zeului etnografic din An- 

fi un cercetă- 
unui muzeu efno-

Vineri după-amiază, la Casa Centrală a Armatei s-a deschis expoziția „Armata R. P. Romîne oglindită în arta plastică“. Expoziția a fost organizată cu prilejul sărbătoririi zilei de 25 octombrie — Ziua Forțelor Armate ale R. P. Romîne. Expoziția cuprinde lucrări de pictură, grafică și sculptură, reprezentînd momente din viața și activitatea ostașilor armatei noastre populare.

trei un zîmbe't cald, cu un 
exuberant.

Primul loc vizitat azi 
neață de tovarășii 
Gheorghiu-Dej 
Maurer, 
de Jai 
Hathi, 
muncii 
vernul central in
dian, a fost spi
talul din Ballab- 
garh, o localitate din distric
tul Gurgaon, aflată la 37 km de 
Delhi. Are 9 000 de suflete și

In sat a coborîf toam
na. Vîntul jiuie prin a- 
ripile morii, valurile la
cului bat în pilonii cher
hanalei din Jurilofca, iar 
poarta frumos încrustată 
a casei din Ceauru scîr- 
țiie din încheieturi. Dar 
satul nu e deloc pustiu. 
In fiecare dimineață, pe 
„ulifele“ sale, pot fi în- 
tilnifi oaspeți cu aparate 
de fotografiat, în vreme 
ce zeci de sfudenfi aple
cați pe planșete, visează 
la marile complexe ar
hitectonice ale viitorului, 
pornind de la vechea 
arfă a arhifecfilor ano
nimi. După cum se vede, 
venirea toamnei nu în
seamnă pentru Muzeul 
Satului o închidere a 
„stagiunii“, chiar dacă în 
zilele friguroase numărul 
vizitatorilor e mai mic.

S-a împlinit mai bine 
de un sfert de veac, de 
cînd, pe malul neamena- 
jat al Herăstrăului, au 
fost instalate cîteva con
strucții aduse din mai 
multe coifuri ale țării. Era 
o expozifie în aer liber 
care abia mai tîrziu, în 
1948, a început să devi
nă cu adevărat un muzeu 
al satului, un tezaur de 
mare valoare știinfiiică și 
artistică. Documente vii, 
autentice, poate la fel de 
grăitoare și de impresio
nante ca rîndurile lui Sa- 
doveanu sau Rebreanu, 
dezvăluie viafa grea din 
trecut a țărănimii. Dar, 
chiar și într-un bordei de 
șerbi ca acel adus din 
Caștranova, raionul Ca
racal, descoperi cu emo- 
fie, privind feluritele o-

Centenaru! spitalului din Huși
la Huși s-a sărbătorit zilele 

împlinirea a 100 de ani de la înfiinfarea 
spitalului din localitate. Cu acest prilej 
a fost relevată activitatea desfășurată de 
această unitate în decursul unui secol 
de existenfă, precum și dezvoltarea pe 
care a cunoscut-o spitalul în anii re
gimului democrat-popular. în cadrul unei 
sesiuni științifice festive au fost pre
zentate o serie de comunicări.

rate cazurile cînd zidarii și instalatorii își aruncau în spate unii altora desele încurcături care frînau ritmul de lucru.Și constructorii din Deva au obținut o serie de realizări. Noul centru al orașului oferă acum proaspete și frumoase elemente arhitecturale. Blocurile moderne, îngrijit finisate (spre deosebire de cele din Hunedoara, unde calitatea finisajelor nu se ridică încă la nivelul cerințelor) sînt o mîndrie pentru constructori. Privită însă mai în amănunt, situația pe acest șantier nu este, de natură să-i mulțumească pe constructori. Cauzele • le afli chiar de la oamenii de pe șantier.— Mergem prea încet — spunea loan Roșitoru, șeful unei brigăzi fruntașe. Blocurile pe care le construim depășesc cu mult termenele de dare în folosință...Vorbind despre cauze, constructorii recunosc, în unanimitate, că organizarea defectuoasă a muncii stă ca o piatră de moară în calea lor. Dacă la Hunedoara graficele de execuție sînt literă de lege pentru fiecare om, la Deva lucrurile se prezintă cu totul altfel. Aici, graficele sînt generale, fără să prevadă concret ce are de făcut zilnic fiecare brigadă. Conducerea șantierului socotește că acestea sînt lucruri care-i privesc numai pe maiștri și ingineri și nu-i de mirare de ce con-
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interpretarea 
din Leipzig 
din plin vi- 
numără mai

de 
au-

de Schubert 
muzicalității reale a 

a dirijorului ei. 
simfonic „Till 
tocmai din vir- 
acesfa atîf de

După publicarea 
articolului :

Intr-un articol publicat sub 'titlul de mai sus în „Scînteia“ nr. 5622, s-au ridicat o serie 
de probleme privind introducerea procedeelor tehnologice moderne în unele uzine constructoare de mașini. Articolul a scos în evidență, pe de o parte, rezultatele obținute de numeroase colective de întreprinderi prin introducerea și extinderea procedeelor tehnologice moderne ; pe de altă parte s-a arătat că nu în toate întreprinderile sînt folosite posibilitățile de aplicare a tehnologiei moderne.Deficiențele semnalate în articol au fost analizate de colectivele respective. în scrisorile sosite pînă acum la redacție se arată ce măsuri au fost luate pentru înlăturarea lipsurilor și crearea condițiilor necesare extinderii procedeelor tehnologice noi. Uzina de strunguri din Arad, Uzinele „Neptun“-Cîmpina și Uzina mecanică-Galați au fost criticate că nu și-au îndeplinit sarcina planificată privind turnarea în forme întărite cu bioxid de carbon sau nu au aplicat deloc această metodă, în răspunsul trimis ziarului nostru, conducerea Uzinei „Neptun“- Cîmpina arată că imediat după apariția articolului, un colectiv de ingineri, tehnicieni și muncitori fruntași din sectorul turnătorie a fost în- tr-un schimb de experiență la Uzinele de utilaj petrolier din Tîrgoviște pentru a-și însuși felul cum se aplică aici turnarea în forme întărite cu bioxid de carbon. „Din discuțiile purtate în cadrul schimbului de experiență — se a- rată în scrisoare — a reieșit că această metodă poate fi folosită cu rezultate bune și în sectorul de turnătorie din uzina noastră. în scopul aplicării ei, ne-am aprovizionat cu materialele necesare, ur- mînd să turnăm după acest procedeu chiai/ din luna septembrie. Pînă la sfîrșitul anu-

lui vom realiza sarcina trasată prin planul tehnic“.Conducerea Uzinei de strun- guri-Arad arată în scrisoarea trimisă redacției că în trimestrul I s-au făcut toate pregătirile necesare pentru realizarea formelor de turnare întărite cu bioxid de carbon, ur- mînd ca în luna aprilie procedeul să fie aplicat. „Dar, din cauza unor deficiențe privind calitatea producției, apărute în turnătorie — ne scrie conducerea uzinei — în luna aprilie aplicarea metodei a

fost abandonată, toată capacitatea tehnică a secției fiind folosită pentru redresarea situației".Desigur că, atunci cînd slăbește calitatea produselor este necesar să se mobilizeze toate forțele, să se caute soluțiile cele mai potrivite pentru înlăturarea deficiențelor, întrebarea este însă : de ce nu a folosit colectivul turnătoriei procedeul turnării în forme întărite cu bioxid de carbon, care asigură o calitate superioară pieselor? In loc să se promoveze acest procedeu modern, de mare eficacitate tehnică și economică, s-a mers pe căile bătătorite care de fapt au dat mai multă bătaie de cap colectivului. Faptul că în lunile iulie și august turnarea în forme întărite cu bioxid de carbon a fost mult extinsă, realizîndu-se 10 tone piese lunar prin acest procedeu, dovedește că nu s-a procedat deloc bine cînd s-a a- bandonat pentru un timp aplicarea acestei metode.Procedeul de crăițuire cu arc electric și aer comprimat a fost experimentat și aplicat inițial la Uzina „23 August” din Capitală. în articol se arată însă că acest procedeu, care s-a dovedit deosebit de

avantajos, s-a aplicat în foarte mică măsură la această uzină. In scrisoarea de răspuns, conducerea uzinei arată : „Nerealizarea sarcinii planificate s-a datorat în parte livrării cu întîrziere a electrozilor de către fabrica „Carbo- chim“-Cluj, cît și neglijării de către uzină de a asigura utilajul necesar — clești portelectrozi, agregate etc. în prezent s-au asigurat condițiile pentru extinderea acestui procedeu. în secția sculărie se vor realiza 30 clești portelectrod, iar în secția cazangerie se va monta un agregat cu 6 posturi de sudură, dublîndu-se astfel numărul posturilor. S-a studiat posibilitatea extinderii procedeului „arc-aer” și în turnătoria de oțel la tăierea mase- lotelor și culeielor”.în legătură cu lipsurile semnalate în. ce privește folosirea amestecurilor exoterme la Uzina de construcții de ma- șini-Reșița, conducerea uzinei 'ne răspunde : „Pentru a se putea aplica și extinde acest procedeu, care duce la reducerea consumului specific de metal lichid și la îmbunătățirea calității pieselor, este necesar ca Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini să specializeze o uzină în producerea de amestecuri exoterme, care să acopere necesarul pe întreaga țară”. A- ceastă propunere merită a fi studiată, deoarece în întreprinderi prepararea amestecurilor se realizează la un preț de cost ridicat, în condiții ane. voioase.Răspunsuri la acest articol s-au primit și de la numeroase alte întreprinderi, printre care Uzinele „Hidromecani- ca”-Brașov, întreprinderea mecanică-Roman. Conducerile acestor întreprinderi au arătat ce măsuri au fost luate pentru a se asigura condițiile necesare aplicării pe scară mai largă a procedeelor tehnologice moderne.

Din frumusețile patriei : Vedere spre Valea Tigâilor 
din masivul Ciucaș

Școli și 
pentru

în 6 exploatări miniere 
din regiunea Maramureș 
au început cursurile unor 
școli profesionale cu dura
ta de doi ani. Ele sînt 
frecventate aproape

cursuri de calificare 
m uncitorii mineri

1 000 de muncitori. Alți 
peste 1 000 de munci
tori din exploatările mi
niere urmează cursuri de 
calificare cu durată de 
6—10 luni.

concert Bach în 
orchestrei „Gewandhaus" 
este un prilej de a simți 
falitatea unei tradifii care 
bine de două veacuri, Bach însuși a 
petrecut 27 de ani din via(ă la Leipzig, 
a compus aici capodoperele maturită
ții, legînd pentru totdeauna numele 
său de istoria orașului. Mai tîrziu, cul
tura muzicală germană a continuat să 
reunească aci personalități ilustre. Leip- 
zigul a înțeles, uimit parcă de valoarea 
tezaurului său, măreția creafiei lui J. S. 
Bach atunci cînd Felix Mendelssohn- 
Bartholdy a scuturat colbul uitării care 
se așternuse peste operele genialului 
compozitor.

lată deci astăzi, această fradifie vie 
pe podiumul Ateneului I Cu atîf mai 
mult cu cît muzicienii din Leipzig s-au 
strădui) să ne-o prezinte înfr-o formă 
cît mai autentică. Lucrările lui Bach au 
fost interpretate de o formație instru
mentală redusă ca număr, realizîndu-se 
atmosfera specifică de „muzică de ca
meră“, caracteristică execuțiilor inifiale 
ale operelor compozitorului. Desigur 
că aceasta a determinat și o anumită 
concepție asupra interpretării propriu- 
zise. Ne-am obișnuit să ascultăm con
certele brandenburgice (Bach le nu
mea „concerte pentru mai multe instru
mente") și concertele cu instrument so
list,^ în execufii a căror consistentă so
noră, provenită dintr-un ansamblu mai 
amplu, este întovărășită de o inter
pretare mai liberă, mai lirică.

Urmărind realizarea autenticifăfii, 
membrii orchestrei „Gewandhaus", care 
s-au produs miercuri seara sub con
ducerea cunoscutului dirijor prof. Heinz 
Bongarfz, ne-au oferit prilejul de a în
țelege mai în adîncime ce însemnează 
rigurozitatea stilului. Mica formafie are 
omogenitate în sonoritate și dinamică ; 
ea creează acea curgere ordonată și 
logică a desfășurării muzicii, atîf de 
caracteristică lui Bach. Clădită pe 
aceleași principii, interpretarea concer. 
tului pentru două viori și orchestră 
ne-a prezentat însușirile solistice ale 
unor membri ai orchestrei : violoniștii 
Gerhard Bosse și Karl Suske.

Prezenfa clavecinului a sporit auten
ticitatea „de epocă“ a concertului. 
Virtuos al instrumentului său, claveci
nistul Hans Pischner își conduce inter
pretarea cu siguranță și autoritate ; 
minufios în cizelarea detaliilor, precis 
în ritm, sobru și concentrat, el a rea
lizat o interesantă versiune a cunoscu
tului concert în re minor pentru clave
cin și orchestră. Obișnuit cu integrarea 
în ansamblu, el alcătuiește, împreună 
cu violonistul Gerhard Bosse și flautis
tul Heinz Hörtsch, un foarte valoros grup 
„concertino" (în „Concertul branden-

burgic nr. 5), reliefîndu-se cu o vi
goare solistică în ampla cadenfă a pri
mei părfi.

Virtuțile orchestrei, sesizate în forma
ția restrînsă care a sus|inut concertul 
Bach, s-au dezvăluit în totalitatea lor 
în serile următoare. Orchestra „Gev/and- 
haus“ este înfr-adevăr un instrument de 
calitate ; ansamblul are o sonoritate 
frumoasă — atîf în tonurile moi, cati
felate, cît și în acelea sclipitoare sau 
aspre — decurgînd din însușirile fie
cărui compartiment (o mențiune specia
lă pentru violoncel!, instrumentele 
suflat din lemn).

Dacă, dincolo de execufia plină 
vigoare, preferințele unora dintre 
ditori ar fi mers poate către o inter
pretare mai sensibilă la elementul poe
tic al simfoniei a ll-a de Brahms (to
tuși farmecul pastoral al părfii a treia a 
fost pregnant), fonul romantic al sim
foniei „Neterminata" de Schubert a 
constituit dovada 
membrilor orchestrei și 
Succesul poemului 
Buhoglindă“ a decurs 
tuozitatea ansamblului 
maleabil, capabil să redea complexita
tea orchestrală ce conturează imaginile 
programatice în partiturile sfraussiene. 
în Beethoven (simfonia a V-a) și Wag
ner (îndeosebi în uvertura la opera 
„Rienzi") prof. Bongarfz s-a aflat pe aria

trăsăturilor principale ale talentului sau 
care ni s-a părut a înclina către bărbă
ție, forfă, către întruchiparea eroicului.

Singura lucrare contemporană pre
zentată, Simfonieta (1960) de Giinther 
Kochan, ne sugerează un aspect al 
creafiei germane în zilele noastre ; 
meșteșugu1 de simfonisf al autorului 
este limpede după cum tot atîf de 
clară ne apare și integrarea acestei lu
crări între acelea cărora le-a deschis 
calea creafia lui Dimitri Șosfakovici.

Pianista Annerose Schmidt are o 
muzicalitate evidentă, o înclinație 
naturală pentru paginile lirice, 
unde se desfășoară cu o partici
pare emotivă care se transmite audito
rului. După ce am asculfaî-o interpre- 
fînd concertul pentru pian și orchestră 
în si minor de Ceaikovski, solista, 
(care este, de altfel, definăfoarea unui 
premiu international Robert Schumann), 
și-a afirmat în concertul în la minor 
afinitatea pentru muzica acestui mare 
compozitor romantic.

Odată cu cele trei concerte ale 
orchestrei „Gewandhaus" din Leipzig 

putem considera că stagiunea simfoni
că din anul acesta a înregistrat, la 
începutul ei, un eveniment muzical 
dintre acelea pe care publicul nostru 
le dorește cîf mai des repetate.

ADA BRUMARU

Sala Palaîultii R. P. Romîne : dirijorul Heinz Bongarfz la pupiîrul or
chestrei „Gewandhaus” din Leipzig. (Foto : W. Emil)

ideo- par- instructori de eco- cadrul studia număr în anii

GALAȚI. — (Coresp. „Sein. toii"). Comitetul regional d8 partid Galați acordă o mare atenție desfășurării in bunecondiții a învățămîntului logic pentru activiștii de tid. O parte dintre vor studia probleme nomie ; alți tovarăși din aparatului de partid vor probleme de filozofie. Un mai mare de activiști decît precedent vor studia individual pe lingă cabinetele de partid dm Galati, Brăila și Focșani, opere ale clasicilor marxism-le"i'-’M. mulul.Cercurile în care studiază activiștii comitetului regional sînt conduse de membri ai biroului regional ; cele de la raioane și orașe — de lectori ai comitetului regional de partid.In fața activiștilor de partid se vor tine în acest an de învățămînt și un număr de expuneri. Amintim cîteva dintre acestea : „Victoria definitivă a socialismului în R. P. Romînă", „Critica teoriilor unor ideologi burghezi cu privire la capitalismul contemporan’ etc.

TIMIȘOARA. Una din grupele 
de partid de la Uzinele mecanice 
Timișoara care desfășoară o rodni
ca activitate este cea condusă de 
Constantin 
tratamente, 
hotărîrilor 
constituie o 
a grupei, T s-a discutat in această grupă 
despre contribuția membrilor de 
partid de aici la reducerea rebu
turilor și îmbunătățirea calității 
produselor S-au făcut numeroase 
propuneri bune. Ținînd seama de 
ele, conducerea secției a organizat 
schimburi de experiență în cadrul 
cărora fruntașii în producție au 
arătat ce metode înaintate de 
muncă aplică ei Au fost organiza
te apoi expuneri pe teme de spe
cialitate, cum ar fi, bunăoară, aceea 
despre calitățile oțelurilor. Forjo
rii au luat parte la o discuție or
ganizată pe marginea „Cărții for
jorului".TÎRGOVIȘTE. Adunarea de dare de seamă și alegeri a organizației

Duicu, de la forje- 
Traducerea în 'viață a 
organizației de bază 
preocupare de seamă 

Cu cîtva timp în urmă 
discutat in această grupă

la unele manifestări de indisciplină în producție care nu au tuit un tiv în politică șurată de organizația de Alți vorbitori au arătat că ma inovațiilor a fost lăsată numai în seama cabinetului tehnic.

consti- obiec- munca desfă- partid. proble-de bază nr. 1 de la Schela Tîrgoviște, care a avut loc de curînd, s-a ocupat de o serie de probleme esențiale din acest sector de mun- . _ ________  ________ _că. Atît darea de seamă cît și dis-^ jn hoțărîrea adoptată cu pri-cuțiile purtate pe marginea ei au scos în relief faptul că munca po- litico-educativă a fost axată pe îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan. Agitatorii au fost instruiți asupra problemelor aplicării tehnologiei zeta de și-au îndreptat atenția îndeosebi asupra calității lucrărilor de intervenții la sonde etc. Ca urmare, planul de extracție la țiței a fost îndeplinit și depășit pe primele 9 luni ale anului obținîndu-se în a- cejași timp economii la prețul de cost în valoare de aproape 1 milion de lei.în adunare, comuniștii au vorbit și despre unele lipsuri care- au frînat bunul mers al muncii. Tovarășii Ion Băjan, Spiridon Popescu, Dumitru Tătaru s-au referit

înaintate la sondă ; ga- perete, agitația vizuală

lejul adunării se prevăd o serie de măsuri privind îmbunătățirea muncii politico-educative în rîndul muncitorilor petroliști. (De la Anton 
Răduîescu, coresp. voluntar).

Desavirșim construcția 
socialismului"

Broșura, după ce trece în revistă 
realizările obținute pînă la Congre
sul al Ill-lea al P.M.R. în construc
ția socialismului, expune într-o 
formă accesibilă și clară principalele 
sarcini trasate de Congres și pre
zintă realizările obținute în primii 
ani ai planului de șase ani.

SLATINA. Timp de 2 zile, propagan- ■ 
diștil care vor conduce cercuri și 
cursuri ale învățămîntului de partid de 
la sate au lost pregătiți la cabine’ul 
raional de partid în vederea ținerii pri
mei lecții.

Cu acest prilej, tov. Vasile Mic, se
cretar al Comitetului raional de partid 
Slatina, a vorbit propagandiștilor des
pre necesitatea legării mai strînse a 
propagandei de viață, informîndu-i, 
totodată, despre sarcinile actuale ce 
stau în fața organizației de partid raio
nale (de la Vasile Tonu, coresp. 
voluntar).

„Mișcarea de eliberare 
națională"GH. BADRUS
prezentare a avîntului 
eliberare națională și a 
lichidării sistemului co-

lucrarea tratează principalele pro
bleme introductive în studiul eco
nomiei politice, ca și pe cele referi
toare la modurile de producție 
precapitaliste. Se prezintă astfel pro
cesul de muncă ~și elementele lui 
componente, forțele de producție și 
relațiile de producție ale societății 
și raportul dintre ele, legile econo
mice obiective de dezvoltare a so
cietății, obiectul economiei politice, 
caracterul de clasă al acesteia, pre
cum și forțele de producție și rela
țiile de producție ale orînduirilor 
precapitaliste.

Autorul scoate 
terul științific al 
marxist-leniniste
caracterul vulgar, apologetic al eco
nomiei politice burgheze.

Lucrarea se adresează celor ce 
studiază economia politică în cadrul 
învățămîntului de partid și de stat.

forțe existent în lume, favorabil so
cialismului și păcii.

„Trăsăturile fundamentale 
ale perioadei de trecere 

de la capitalism Ia socialism" de E. HUTIRALucrarea, apărută în colecția 
„Lecții de economie politică a so
cialismului”, prezintă teoria marxist- 
leninistă privind inevitabilitatea re
voluției socialiste, legile generale, 
universal valabile ale revoluției și 
construcției socialismului, caracterul 
obiectiv și conținutul perioadei de 
trecere de la capitalism la socia
lism. în lucrare se face, de aseme
nea, o caracterizare a economiei din 
perioada de trecere de la capitalism la socialism, arătîndu-se sectoarele 
economice principale și clasele so
ciale care există în fiecare țară în 
această perioadă, și se expune con
ținutul planului leninist de con
struire a socialismului. In broșură 
este relevat caracterul științific al 
politicii partidului, felul în care 
P.M.R. a aplicat și aplică cu consec
vență învățătura marxist-leninistă 
în construirea socialismului în țara 
noastră.

Lucrarea vine în ajutorul celor 
care studiază economia politică în 
învățământul de partid și de stat.
„Obiectul Economiei politice. 

Modurile de producție 
precapitaliste" de ZINA BRÎNCU

Apărută în colecția „Lecții de
conomie politică a capitalismului“,

(Urmare din pag. I-a)

sînt întîrziate.

deDupă o 
mișcării de 
importanței
lonial pentru dezvoltarea țărilor ți
nute în robie colonială, pentru pa
cea lumii și întreaga dezvoltare a 
umanității, lucrarea face o amplă 
analiză a problemelor actuale ale 
mișcării de eliberare națională : po
ziția diferitelor forțe sociale interne 
față de sarcinile renașterii națio
nale, lupta țărilor recent eliberate 
pentru cucerirea independenței eco
nomice, căile de dezvoltare socîal- 
economică a acestor țări. Tratarea 
acestor probleme este făcută în 
strînsă legătură cu noul raport de

în evidentă carac- 
economiei politice 
în contradicție cu

FRUNTAȘI AI PORTULUI GALATI
Zilnic, In portul dunărean 

Galati sosesc numeroase vase 
maritime si fluviale. Cu aju
torul macaralelor și altor ma
șini docherii se străduiesc sä 
le încarce sau sä le descarce 
In cel mai scurt timp. De Ia 
începutul anului și pînă acum, 
muncitorii din docuri și bazi
nul nou au încărcat și des
cărcat peste 500 de vase ma
ritime și fluviale, manipulind 
circa 650 700 tone de mărfuri. 
Peste 200 de 
această unitate 
în producție, 
multora dintre el 
sute la panoul de
zat la intrarea 1n port. Iată 
cljiva dintre fruntașii portu
lui dunărean.

CONSTANTIN 
MARAVELA 
șeful unei echî-

1

este
pe de docheri. Lucrează 
în port de peste 30 de 
am. A dobîndit o boga
tă experiență 
zarea muncii, 
ajută echipei 
depășească 
fiecare lună 
la sută. Acum el înde
plinește funcția de ope

rator de dană.

muncitori din 
slnt fruntași 

Fotografiile 
pot fi vă- 

onoare așe-

în organi- 
fapt care 
sale să-și 
planul în 
cu 10—12

GHEORGHE TUDOR 
constructor naval, îșî 
desfășoară de mulți ani 
activitatea în atelierul 
de reparații de vase 
din port. Lucrările ce 
le-a avut de executat 
la o macara au fost ter
minate cu trei zile mai 
devreme, realizînd eco
nomii de peste 3000 de 
lei. De la el au învățat 

meseria 18 tineri,

ceide utilaje, în- 
bine parcul de 
de care răs-
Datorită lui și 

tovarăși cu 
s-au

DUMITRU ANTON 
muncitor de port, la în
cărcatul și descărcatul 
mărfurilor. Echipa nr. 15 
de docheri, din care
face parte și el. este
fruntașă în producție. 
Fiind și secretarul orga
nizației U.T.M. din port, 
tov. Dumitru Anton este 
un exemplu in muncă 
și în activitatea obșteas
că pentru ceilalți tineri)

COSTICA ZAHARIA 
mecanic 
grijește 
remorci 
bunde, 
celorlalți
care lucrează, nu 
înregistrat în acest an 
defecțiuni în desfășura
rea transporturilor din 

port,

VIRGIL MIREA 
unul dintre 

buni ofițeri îneca- 
de nave. De cîțiva 
lucrează pe vasul

„Anghel Saligny". în-, 
treținînd mașinile în 
cele mai bune condiții, 
el a contribuit la rea
lizarea de economii de 
sarburanti, lubrifianti 

Si alte materiale.

structorii de aici se poticnesc la fiecare pas. Dacă graficele nu sînt bine puse la punct sau ținute ca ceva secret, nici urmărirea lucrului nu poate fi eficientă.Pe Valter Gundisch, șeful unei echipe de instalatori, l-am întîlnit stînd pe o bancă în fața unui bloc în construcție.— Stă toată echipa — spunea el. De 10 zile nu avem oxigen pentru lucrările la instalațiile de încălzire centrală de la blocurile 1 A și 1 B. Ne-au luat-o zidarii înainte. O să fim nevoiți să stricăm ce au făcut ei...Am luat acest aspect pentru că pe șantierul din Deva aprovizionarea punctelor de lucru cu materiale este defectuoasă. Zile întregi brigăzile stau din lipsă de ciment, var- pastă și alte materiale.
Conducerile șantierelor, 

și munca la blocuriȘi în această privință există deosebiri între cele două șantiere. La Hunedoara, asistența tehnică s-a îmbunătățit. Inginerii sînt mai bine folosiți la găsirea unor soluții tehnice care să permită intensificarea ritmului de lucru pe șantiefe. Iată un exemplu. în loc să toarne beton monolit, inginerii au hotărît ca plăcile de beton să fie realizate chiar pe șantier. Procedînd astfel, constructorii nu s-au abătut de la grafic.Conducerea șantierului din Deva ține și ea săptămînal o ședință de analiză a muncii. Dar aceste ședințe nu se desfășoară normal. Șefii de brigăzi, oameni care conduc munca a zeci de constructori, nu participă la asemenea analize. Cine arată atunci necesitățile echipelor și brigăzilor, felul cum au muncit? în nici un caz nu pot face aceste lucruri numai inginerii,

care, după cum se exprimau unii constructori, urcă pe schele încă destul de rar.Conducerea șantierului și a trustului regional de construcții pun totul pe seama furnizorilor, cînd e vorba de lipsa unor materiale. Principalele deficiențe se datoresc însă altor cauze. Evidența slabă a consumurilor și stocurilor de materiale a dus la erori în formularea cererilor de aprovizionare. Conducerea trustului regional de construcții a renunțat la 2 800 tone de ciment din cota trimestrului III, ca în toată această perioadă lipsa de ciment să frîneze ritmul de lucru pe șantier. Alt exemplu : după ce la începutul lunii iulie a renunțat la 10 000 mp de fîșii prefabricate pentru planșee, conducerea trustului spune acum că are nevoie de 15 000 mp de asemenea fîșii. Iată cum lipsa de prevedere stînjenește buna desfășurare a muncii, împiedică pe constructori să obțină rezultate mai bune.Maistrul Petre Kertes, brigăzi ciuk și stat de tier se cauză că lipsesc utilaje. Intr-adevăr, nu-i greu de loc să-ți dai seama că la Deva roabele, targa și găleata sînt încă în mare număr pe șantier, deși alte utilaje nu sînt bine folosite. Practica a dovedit de multă vreme că o asemenea „mecanizare“ nu poate duce la un ritm susținut de muncă. Se pare însă că conducerea șantierului și a trustului socotesc mai comod acest fel de a construi.Organele locale de partid și de stat, presa locală au adus numeroase critici șantierului din Deva. Pînă acum însă, conducerea șantierului și a trustului regional de construcții n-au luat măsuri corespunzătoare pentru înlăturarea deficiențelor.

Din modul diferit de organizare și îndrumare a muncii pe șantiere rezultă și deosebiri în realizările constructorilor din cele două orașe. In timp ce constructorii din Hunedoara au dat în folosință peste 600 de apartamente din cele 815 planificate pentru anul acesta, cei din Deva n-au predat la termenele prevăzute o serie de blocuri, iar lucrările la altele

e-

„Propaganda tehnică" de COSTIN ȘTEFĂNESCU
Cartea redă felul în care sindica

tele, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, organizează 
propaganda tehnicii noi și generali
zarea experienței înaintate. Ea înfă
țișează formele de propagandă a 
tehnicii noi, modul de organizare a 
fiecărei acțiuni, prezentând exemple 
din activitatea desfășurată de sin
dicate în numeroase întreprinderi 
din diferite ramuri de producție.

șefii de loan Roșitoru, Ștefan Szem- alți constructori cu care am vorbă au arătat că pe șan- depun eforturi în plus din unele mașini și

Cum stau 
pentruAnul care vine, Deva se vor înălța noi blocuri. Ce au făcut constructorii din cele două orașe pentru buna pregătire a muncii în anul viitor ?Deosebiri există și în această direcție. Hunedorenii au și primit proiectul pentru peste 700 de apartamente și se află intr-un stadiu avansat proiectul microraionului III cu 1 400 de apartamente. Chibzuind cu seriozitate la ce vor face în viitor, constructorii de pe șantierul din Hunedoara de măsuri, front de lucru la care va permite o muncă ținută în timpul iernii. 4 blocuri cu cîte 9 etaje vor fi ridicate cu cofraje glisante. Se extinde folosirea prefabricatelor, a mecanizării.La Deva, în schimb, constructorii sînt îngrijorați, deși comitetul e- xecutiv al sfatului popular regional arată într-un răspuns, la un articol apărut în ziarul nostru, că aproape totul merge ca „pe roate“. Or, unele proiecte, printre care și cel al etapei a III-a a noului centru al orașului n-au fost predate încă șantierelor. Sfatul popular regional ar trebui să treacă mai hotărît la stabilirea celor mai eficiente măsuri, astfel ca, paralel cu terminarea în întregime a blocurilor din acest an, să creeze constructorilor condiții bune de lucru pentru anul viitor.

pregâtiirile 
1963la Hunedoara Și

au luat o serieEste asigurat un larg interioare, fapt sus-

(15:G.

CINEMATOGRAFE. Nouă zile dintr-un 
an : Republica (9,30; 11 45; 14; 16,30; 19;
21.30) . I. C. Frimu (9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30) , Gh. Doja (10; 12,30; 16; 18,30; 21),
G. Coșbuc (10; 12,30; 15,30; 18; 20,30). Cen
trul înaintaș a murit în zori : București 
(9; 10.30; 12,15; 13,45; ----- " *"
Casa de la răscruce : 
12; 14,15; 
15,30; 18;
tinuare de la orele 9,45 pînă la orele 14

12,15; 13,45; 15,15; 17; 19; 21). 
„----- — : Magheru (9,45;

16,30; 18,45; 21), 1 Mai (10; 12; 
20.30). Lumina (rulează în con-

după-amiază 16,10; 18,30; 20,45), Miorița 
(10; 12; 16 30; 18,45; 21). Maximca : V. 
Alecsandri (15; 17; 19; 21). Aventurile lui 
Huckleberry Finn — cinemascon : Elena 
Pavel (9,45; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45),
Alex. Sahia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), 23 August (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21.15) . Cristina șl berzele : Tineretului
(10,30; 12,10). Vals pentru un milion : Ti
neretului (14,30: 16,30; 18,30; 20,30), V.
Roaită (15 ; 17 : 19 ; 21). O viață : Victoria 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20 30).
Cartierul viselor : Central (10.30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Olga Banele
(15,30; 18; 20.30), 30 Decembrie (11; 15; 
17; 19; 21). Program specia! pentru copii: 
13 Septembrie (10; 11,15). M-am săturat 
de căsnicie : 13 Septembrie (12,45; 16;
18,15; 20,30). Oamenii focului albastru — 
Știință și tehnică nr. 10/1962; — Funtik 
și castraveții rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21 la cinemato
graful Timpuri Noi. Pescarii din Arhipe
lag : Floreasca (16,30; 18,30; 20,30). Acord 
final : Maxim Gorki (11; 15; 17; 19; 21). 
Volga, Volga : înfrățirea între popoare 
(15,30; 18; 20,30). Tintin și misterul „Lînci 
de aur": Cultural (10 30; 15: 17; 19; 21), 
Munca (11: 15; 17; 19; 
melodii : Alex. Popov 
tinuare de la orele 9 
Donca Slmo 
despărțite :
21.15) , Volga 
bertății (10;
cere aterizarea : C-tln David (15,30; 
20,30). Pescuitori în apă tulbure : Unirea 
(16; 18.15; 20,30). Drum de încercare : 
Flacăra (16; 18,15; 20,15), Moșilor (16; 18,15; 
20,30). Lazarillo de Tormes : T. Vladimi- 
rescu (15,45; 18; 20.15). Omul amfibie : 
Popular (15; 17; 19; 21). Bătălie în marș
— ambele serii : Arta (16; 19,30). învierea
— ambele serii : M. Eminescu (16; 20).

21). Șampanie șl 
(rulează în con- 

pînă la orele 21), 
20,30). Drumuri 
(15; 17,05; 19,10;

(16; 18,15;
8 Martie

(10: 12; 16,30; 18.45; 21), Li-
12,15; 16; 18,15; 20,30). 713

18;

49 de zile în Pacific ! Ilie Pintille 
18: 20). Omul cu două fețe : 8 Mai 
18,15; 20,30). 16 Februarie (16; 18;
Departe <ie patrie : Luceafărul 15; 
19; 21). Sosește circul : G. Bacovia 
17; 19; 21). O întimpiare extraordinară 
— ambele serii : Drumul Serii (16; 19.15). 
Vîrsta dragostei : Aurel Vlaicu (11; 13; 
15; 17; 19; 21). Pirații aerului cinemascop: 
B. Deîavrancea (16; 18; 21).

TELEVIZIUNE. In jurul orei 17 - 
transmisie de la sala Floreasca : aspecte 
de la concursul internațional de gim
nastică. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19 15 — Pentru copil : „Ciopirtilä“ de Ti
beriu Utan. 19,30 — Transmisiune din 
Studioul de concerte al Radiotelevi- 
ziunii ; „Recital literar-muzical" dedicat 
„Săptămînli poeziei". In pauză : In fața 
hărții. în jurul orei 21,15 — filmul do
cumentar „Spărgătorul Atomic atacă 
ghețurile“. 21.25 — „Marionete și me
lodii" — emisiune de varietăți primită 
din partea televiziunii din R. D. Ger
mană. In încheiere : Ultimele știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă și relativ călduroasă, iar cerul 
a fost mal mult senin în Ardeal șl Mol
dova și variabil în sud. Vîntul a suflat 
slab, cu unele intensificări în sudul 
țării din sud-vest. Temperatura aerului 
la ora 14 înregistra valori cuprinse între 
12 grade la Slghet, Toplița, Gheorghieni. 
Strehaia și Cîmpulung Moldovenesc și
21 de grade la Botoșani, Bacău și Adjud. 
in București : Vremea a fost relativ 
călduroasă, cu cerul schimbător. Vînt 
slab din sud-vest. Temperatura aerului 
la ora 14 a fost de 17 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 21,
22 și 23 octombrie, în țară : vreme 
relativ călduroasă, cu cerul variabil, mal 
mult noros. Ploi locale vor cădea în 
toate regiunile țării, vînt potrivit din 
sectorul nordic. Minimele vor fi cuprinse 
între 0 grade și 10 grade, iar maximele 
între 8 și 18 grade. In București : vreme 
schimbătoare, cu cerul mai mult noros. 
Temporar ploaie. Vînt potrivit. Tempe
ratura în general staționară.
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FEN I
HORIA LOVINESCU

Am putea-o uita pe Alionuș-

Portretul lut Mihail Sadoveanu
de CORNELIU BABA

M trecut un an de la moartea lui Mihail Sadoveanu, glorie nepieritoare a culturii 
românești, creatorul care a dăruit poporului nostru atîtea nestemate menite să 

înfrunte veacurile. Trăgîndu-și seva din viața, din istoria, visele și din năzuințele celor 
mulți, geniul lui Mihail Sadoveanu s-a întruchipat într-o operă vastă, scrisă cu nease
muită măiestrie în limba baladelor și a cronicilor, în graiul viu și plin de frumuseți 
al poporului. Povestiri emoționante, pătrunse de o nețărmurită dragoste față de natura 
patriei, față de trecutul ei, de „durerile înăbușite" ale celor mulți, cărți ca „Neamul 
Șoimăreștilor", „Zodia Cancerului”, „Frații Jderi”, „Nicoară Potcoavă", prin care marele 
prozator a întemeiat și a dus la o mare strălucire romanul istoric romînesc, „Mitrea 
Cocor", „Nada Florilor”, „Aventură în lunca Dunării” — creații însuflețite de idealurile 
cele mai înalte ale epocii noastre — întreaga sa operă, scrisă de-a lungul a mai bine 
de cinci decenii, stă mărturie a patriotismului luminat, a profundului democratism care 
a caracterizat întotdeauna personalitatea lui Mihail Sadoveanu.

în anii grei ai asupririi burghezo-moșierești Sadoveanu n-a pregetat să-și spună 
cuvîntul răspicat în apărarea „umiliților și ofensaților vieții" ; a fost aspru cu asupri
torii poporului, a ridicat nemuritoare monumente literare celor care de-a lungul veacu
rilor l-au apărat de oprimări și urgii. De aceea și-a atras ura dușmanilor poporului, 
dar a fost mereu alături de inima acestuia.

Atunci cînd masele muncitoare, conduse de Partidul Muncitoresc Romîn, au cucerit 
puterea, devenind stăpânii firești ai țării lor, scriitorul-cetățean s-a aflat în primele rînduri 
ale luptei pentru socialism. A văzut în anii regimului de democrație populară împlini
rea visurilor celor mai îndrăznețe pe care le-au nutrit eroii săi, împlinirea năzuințelor 
sale de dreptate socială. A fost prin fapta și prin scrisul său un exemplu de atitudine 
cetățenească, de slujire hotărâtă a cauzei poporului muncitor. „Mă simt — scria el în 
1952 — al poporului nostru pînă în cel mai afund trecut de suferințe ; mă simt al 
prezentului prin cuvîntul de pace și progres al generației mele; mă simt al viitorului 
prin luptătorii tineri ce mă vor continua”.

Pe tîmplele sale ninse de anii rodnici în opere minunate dăruite omenirii întregi 
— care le-a îndrăgit ca și cei în limba cărora au fost scrise — s-a așezat cununa Premiu
lui Internațional Lenin „Pentru întărirea păcii între popoare". Această înaltă cinstire 
s-a răsfrînt și asupra poporului din rîndurile căruia s-a ridicat Mihail Sadoveanu.

Inima lui Sadoveanu a încetat să mai bată, dar creația sa de neîntrecută frumusețe 
artistică rămîne mereu în inimile noastre, mereu contemporană, strălucind cu litere de 
aur în istoria culturii romînești.

' „LISAVETA“
Publicăm un fragment (capitolele V și VI) 

din romanul neterminat „Lisaveta” la care Mi
hail Sadoveanu a lucrat în ultimii ani ai vieții 
sale. Despre această carte autorul spunea ur
mătoarele :

„Lucrez de mai mult timp la un roman social, Lisaveta, cuprinzând oameni și împrejurări de 
la sfîrșitul veacului trecut, latifundiari, țărani, 
slujbași boierești, tîrgoveți”.

* ★In anul acela căzuse o iarnă tare și, la sfîrșitul lui ianuarie, bîntuise un viscol , de-o săptămînă, care ridicase troiene cît casele. Unul din aceste troiene a închis drumul principal, „șoseaua națională“, care trecea prin mijlocul satului.Troianul, se afla în drept. cu casa neisprăvită a lui Ion Gheorghe. Mă duceam cu frățiorul meu Dimitrie, ca să no dăm cu săniuța pe acest deal dăruit nouă de iarnă.A trecut fevruarie, a trecut martie, s-au apropiat sărbătorile Paștilor și troianul stăruia în dreptul casei neisprăvite a lui Ion Gheorghe, împiedicînd circulația. Toți cărăușii de grîu și de lemne care treceau în lungul zilelor cu soare spre tîrg, cătră magaziile boierești și stația de cale ferată, făceau un ocol lung, coborînd drumeagul rîpos pe la Iancu Lioara, prin marginea de la vale a satului, urcau apoi un pripor, ca să iasă iarăși la drumul mare.Nimeni nu s-a gîndit să unească interesele comune și puterile unei echipe cu lopeți, ca să desfacă în cîteva ceasuri acel troian. Sătenii s-au ferit de el cu nepăsare chinuind, suduin- du-șl „haramurile" ; slujbașii n-aveau a se ocupa de asemenea treabă care privea mai mult pe Dumnezeu și stihiile ; vătafilor și logofeților boierești puțin le păsa ; așa că numai soarele de aprilie a înlăturat acea piedică ; după care cărăușii țărani, cu aceeași liniște adormită și-au reluat tractul vechi.Vreme de cîteva zile, în puterea iernii, cuconu Alecu Smărăndin apelase la așa-zisele autorități, vorbise el însuși cu subprefectul, adresase o scrisoare și prefectului ; făcuse o vizită lui cuconu Iorgu vechilul, încercase a ațîța la asemenea faptă bună pe primar, Manole Ghenciu. Acestuia din urmă, fost slujbaș a lui Ruset, „îi curgeau mucii“, cum spunea Ioana lui Lioara, la o leașcă tînără, cu pielea obrazului ca laptele, care ținea locantă lîngă gară. Iorgu vechilul a dat din mînă moale și leneș : „Las- că s-a face și asta". Subprefectul, Iorgu Dumitrescu, a făgăduit că „pînă mîne sară“, locul are să fio curățit ca în palmă. „Te încredințez, cucoane Alecule, parola de onoare 1" Răspunsul prefectului a venit a doua zi după Duminica Tomei : „Am luat cunoștință și se vor da ordine urgente celor în drept“.Mă duceam după aceea adeseori,' cu fratele meu mai mic, să mă joc în ograda și grădina lui Ion Gheorghe. Casandra, nevasta lui, era o muiere voinică, lată în șele, cam greoaie în mișcări. Nu-i plăcea munca Ia cîmp ; mai bucuroasă robotea acasă și se îndeletnicea cît c-o grădiniță de legume, cît cu stativele în care țesea in și cînepă.Ion Gheorghe era un bărbățel negricios șl blajin, vorbind potolit, c-un fel de întristare.Casa lor Tămăsese neisprăvită. Avea acoperiș de paie și păreții numai în parte clădiți din vălătuci. Izbutiseră, bărbatul și femeia, chiar de la începutul căsniciei lor, să-și întruchipeze o odăiță într-un colț, în pripă, ca pentru-o vară. Acolo în strîmtoarea aceea își duceau veacul. încolo clădirea era vraiște ; bătea vîntul prin cotloanele ei ca printr-o ruină.

roman de Mihail SadoveanuNu se știa de ce Ion Gheorghe rămîne codaș între codași. Avea ceva pămînt în țarină, muncea cu tragere de inimă ; Casandra lui, acasă, îi făcea destul spor. La cîmp ieșea cu soțul ei numai la boieresc, că n-avea încotro : o luau altfel calarașii în piepturile cailor. Dar făceau ce făceau și se achitau de datoria cătră curte. Și după aceea dădeau în brînci și pentru semănătura lor. Nu era chip s-o urnească din loc. Rămăseseră de la început în urmă și nu mal puteau ajunge pe alții.Cuconu Alecu ceruse lui Ion Gheorghe cîteva lămuriri, însă omul rămăsese închis în mîhnire și muțenie.— Știu eu, cucoane ? a îngînat el într-un rînd. Pe semne că așa mi-a fost scris.Intr-o vreme, Casandra venea s-ajute mamei la operațiile pregătitoare țesutului. Eram și eu amestecat în treaba asta. Slujeam drept greutate la învăluitul sulului ori depănam bumbac pe țevile suveicii.Fără să fie întrebată, nevasta Iui Ion Gheorghe, și-a dat cătră maică-mea toate sămile.Năcazul lor pornea chiar din anul cînd „se luaseră". Le pierise calul. Acel „cal roib, cu steluță în frunte“ le era de toată folosința la gospodărie. „Ca o slugă bună, duduie Profiră".Apoi de cînd le-a pierit calul, le mergea greu. Acel cal fusese cumpărat cu bani luați pe muncă de Ia „curte". întâi trebuiau să-l plătească pe acela și pe urmă or îndrăzni să ceară altă sumă pentru alt cal.Așa că, de cînd li s-a prăpădit tovarășul lor roibul, le-a rămas casa așa cum se vede. Nici prin prejur n-au izbutit să întruchipeze șură , și grajd. Nici n-au de ce să-și facă șură și grajd. De cînd le-a pierit prietinul nu izbîndesc nici de datorie să se plătească. Nu mai au nici un coraj. Și tot rămînînd în urmă și mai luînd cîte ceva și pentru alte nevoi nouă, iaca tot întru sărăcie au rămas, cu casa urzită numai, cei din urmă dintre gospodarii satului.Dacă nu le-ar fi pierit acel prietin, treburile ar ii mers altfel șl poate ar fi putut să-și facă datoria și cătră bătrînul omului ei, care a răposat acum șapte ani și iaca, acuma îi vine vremea să-l dezgroape.Asta-i o datorie fără iertare. Dacă nu-1 dezgroapă și nu-i fac slujbele cuvenite, se dovedesc cei mai păcătoși și mai „mal rău decît țiganii".Asta-i durerea lor de cînd li s bul cel cu steluță în frunte.Mama asculta pe vorbitoare i îndelungă.— Cucoană Profiră, a urmat vezi mata că de-acuma și Gheorghe Cucu se duce, cum se duc omăturile la rîpă, primăvara.Mama avea o privire umbrită, înlăuntru, cînd i se spunea „cucoană Profiră“. Sătencile știau că nu-i o străină, ci e de-a lor. Totuși îi spuneau astfel pentru că era soața lui cuconu Alecu Smărăndin. O dezmierdau oarecum cu vorba asta și i se mărturiseau cu ușurință.— N-ai văzut mata ce îngropăciune au făcut pentru biata Sevastița a lui Gheorghe Cucu ?

mișei pe lume.
-a prăpădit roi-cu mîhnireaCasandra, ai gospodăria

sasă lui

Săptămînă poeziei

© Poeții Maria Banuș, Gelu Naum 
și Ion Cringuleanu au fost oas
peți ai minerilor din Valea Jiu
lui. La Teatrul de stat din Pefro- 
șeni, în prezența a peste 600 de ti
neri mineri și elevi din localitate, 
poeții au recitat versuri. Ei s-au în- 
tîlnit apoi cu numeroși oameni ai 
muncii la șezăforile literare care au 
avut loc la Lupeni, Vulcan și 
Scriitorii au vorbit despre 
noastră nouă.

Lonea. 
poezia

a poe- 
loc în 
clubul 
șeză- 
romî- 

Violefa 
Radu

0 La Bacău, locul de naștere 
tului George Bacovia, au avut 
sala Filarmonicii de stat și la 
școlii de ucenici-conslrucfori 

'tori literare închinate poeziei 
neștii Poeții Marcel Breslașu, 
Zamfirescu, Cezar Drăgoi și
Cîrneci au citit din creațiile lor.

© Iubitorii de literatură din Cărbu- 
nești, raionul Gilort, s-au întâlnit cu scrii
torii Alexandru Andrifoiu, Teodor 
Balș, llarie Novăceanu, Ion Petrache, 
Șina Dănciulescu și alții. După ce au 
ascultat versuri ale maestrului Tudor 
Arghezi și ale scriitorilor prezenți la 
întâlnire, cititorii au vorbit despre ac
tivitatea oamenilor muncii din raionul 
lor. Asemenea șezători literare au mai 
avut loc la Tr. Severin, Tg. Jiu și în 
alte localităfi.

I

I

1

...Șl cine e Gioadă, văru-său ăsta, 
la urma urmei î Da ce I se dă lui în
tr-una peste nas cu Gioadă-n sus, 
Gioadă-n jos? la să vedem de ce? 
E mai deștept decît el, Cocîrfău ? Nici 
pomeneală I A făcut el ceva, așa, vreo 
ispravă de să zici că-și va aminti lu
mea de ea și peste douăzeci de ani ? 
Aida de I A făcut copii. Cu nemiluita 
i-a turnat că la asta nici naiba nu-i în
trece. Și nici n-ai crede cînd îl vezi 
slab și deșirat ca o ață.

Alaltăieri cică-l primiră în partid. Di
rect îl primiră. în schimb pe el, acum 
trei luni, nici măcar candidat n-au vrut. 
Toți i-au zis să mai aștepte pînă și-o do
vedi atașamentul față de gospodărie. 
El asta n-o înțelege : cum adică să-și 
dovedească atașamentul ? Din moment 
ce s-a înscris în colectivă înseamnă că 
e atașat. Și ce s-a mai înfipt în el, în 
ședința de organizație, mucea ăla al 
lui Spîrchez ! Cică, „Ce aport ai adus 
dumneata, nene Cocîrțău, în ăștia doi 
ani de cînd ai venit alături de noi ?“ 
Adică ce aport să aducă ? Parcă s-ar 
observa cu atîta grămadă de lume a- 
portul lui I A, dacă ar fi fost barem 
brigadier, era cu totul altceva. Cînd 
ești sus te vezi de departe. Pe cînd 
așa... Să-l luăm pe Gioadă. Ce 
mare scofală dacă lucrează la porci ? 
Așa s-a pomenit, așa a rămas. Ăilalți 
îl fot laudă prin adunări generale, prin 
ședințe că de trei ani, de cînd e el 
porcar, n-a murit nici un purcel, 
lofe-te I Parcă lui i s-ar datora ! S-or 
fi nimerit scroafele sănătoase, asta e. 
De unde pînă unde că e meritul lui ?

Astă iarnă, într-un zori de zi a ie
șit și el afară, ca omu'. Ce s-a mai spe
riat I Din casa lui Gioadă veneau o 
hărmălaie și niște guifeli de credeai că 
toți dracii se adunaseră să țină sfat sub 
acoperișul lui văru-său. Pe urmă a aflaf 
ce se întîmplase. Fiind un ger de cră- 
pau pietrele, Gioadă a cărat toți pur
ceii fătafl în noaptea ala la el acasă.

Ce să spun ? Au făcut bine și cuviincios. Pomenile după rînduială, coliva cea mai mare, praznic s-ajungă pentru toată lumea. A fost mulțămit tot satul. S-a dat jos de pe prispă și Gheorghe Cucu și s-a ostenit pînă la țintirim : măcar atîta se cuvenea. In colo rămîn toate în sama Lisavetei.Lisaveta era fata Sevastiței care murise și a lui Gheorghe Cucu.Mama a suspinat :— Intră la mare nacaz biata fată...— Să intre 1 a zis cu oarecare răutate Casandra. Pînă acuma s-a fudulit că-i tînără și frumoasă ; acuma i s-a mai tăiat din mărire.— Care mărire, Casandră ?Nevasta lui Ion Gheorghe a rămas fără răspuns un răstimp, apoi a oftat :— Ai mata dreptate, cucoană Profiră, a grăit ea cu glas mai îmblînzit. Așa am fost și eu în vremea mea ; umblam și eu cu nasul pe sus, și pe urmă mi l-am coborît. Căci frumusețile și tinerețile trec. Și vin nevoile și întristările.. Așa Lisaveta, cu întîmplarea asta a morții mîne-sa a dus în tîrg junca. Nădăjduiau s-o aibă cu vițel pînă-n cealaltă primăvară. Acuma n-or mai avea nimica. A dat-o în tîrg pe cincizeci de lei, ca să poată face cele de cuviință mîni-sa. Acuma Gheorghe Cucu are să se suie iar pe prispă cu boala lui de piept și Lisaveta rămîne singură în toată gospodăria. Ea acasă, ea la ogor, ea la boieresc... Cît a trăit maică-sa, îi era mai ușor. Acuma a da în brînci. Șl mai umblă după ea și nu-i dă pace și zăludul acela de vatav, Nastasache. Eu nu știu ce-i cu oamenii aceștia boierești : parcă au pe dracu ; într-una le joacă ochii după fuste... Aista-i blă- stămul tagmei noastre, cucoană Profiră, Ieri, Lisaveta își ducea pe mă-sa la țintirim ș-o bocea cu șapte rînduri de lacrimi... Ce să spun ? tare bine și frumos o bocea, cu potrivite vorbe, fără să uite nimic — așa că plîngeam cu toatele cîte ne aflam împrejur. Oricît, supărată trebuie să fie o fată care duce la groapă pe mă-sa, fiindu-i, pe lingă toate, și singur sprijin pe astă lume. Și după înmormîntare osteneala cu praznicul. Și după trudă, iar nesomn și gînduri...Ce-ți pare dumnitale ,cucoană Profiră dragă ? După ce răsare luna, buhaiul cel de Nastasache se învăluie cu cînii la pîrleaz. Mare poznă 1 Dumnezeu să-l bată și să-l detune 1Casandra s-a oprit, așteptînd să fie întrebată Muierea lui Ion înmlădierea gla-ce și cum. Mama a tăcut. Gheorghe și-a schimbat iarăși sului.— Spune și mata, cucoană face o fată singură ? Poate furcă : e voinică și știe să se apere. Dar mîni vine un vătăjel anume s-o scoată la muncă ; unde-i mai greu, acolo o pune. Cîteodată boierescul e mai greu decît munca silnică la ocnă. Mai ușoară osînda pentru moarte de om. Eu am auzit de dincoace de gard cînii. Pe urmă, după ce s-au potolit cînii, au șoptit nu știu ce. Zice Lisaveta că l-ar fi înduplecat să se ducă. Știu eu ? Poate să-l ii înduplecat, dar eu asta cu greu aș crede-o. Oi Doamne, va fi fiind și pentru barbați, pe ceea lume, un foc nestins. Și dracii să-i cresteze cu cuțite de ioc și eă le presure cînd sare, cînd piper... Adevărat că uneori și femeile-s de vină.

Profiră, ce poate pune mina pe

(Continuare în pag. IV-a)

fl- 
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A făcut foc în toate odăile și î-a 
nuf pînă a doua zi spre prînz cînd 
mai îndulcit vremea. Bineînțeles

Desen de EUGEN TARU

dup-aia gazeta de perete, brigada ar
tistică de agitație, fofi, auzi, parcă se 
înfeleseseră, l-au ridicat în slăvi pe

Gioadă. La fel și-n vară cînd cu sece
ratul grîului. E drept, era un zor că 
te frigea la tălpi. Combina cîf e ea 
de combină nu putea răzbi. Și două 
zile dacă mai treceau puteai s-aduni 
boabele cu lopata din țărînă ; s-ar fi 
scuturat. Văzînd cum stă situația, con
siliul și comuniștii au zis așa : „Hai, 
fraților, să ieșim și cu secerile, că n-o 
să ne 
menii, 
ceasu' 
dureri 
asupra
binte cînd fe doare măseaua? Ce ești 
de piafră ? Omu' e bunu' cel mai de 
preț și-i dator să se păzească. Așa a 
făcut și Cocîrțău, a sfat acasă.

Gioadă și-a dat porcii în grija Iul 
fecioru-său, Milan, și împreună cu ne
vasta s-au dus să secere. Doar la orele 
de masă se repezea la cocină ; n-avea 
curaj să-l lase pe Milan. Parc-ar fi fost 
muiere cu copil de fîță în brațe. Au 
secerat vreo patru pogoane, ei doi. 
Da' ia să-i fi durut și pe ei măseaua.

Uife-așa-ți cade năpasta pe cap cîfe- 
odafă ; din fe miri ce. Dacă e să nu
meri pe degete, de atunci, de la sece
rat, au trecut vreo trei luni. Păi după 
trei luni, chiar dacă-fi moare nevasta și 
parcă tot începi să uiți, că omu' așa-i 
făcut, să uite. Altfel, cine știe unde-ar 
ajunge de le-ar ține minte pe toate?

Atunci ei de ce nu uită povestea 
aia cu măseaua ? De ce se țin de su- 
flefu' lui pînă-n pînzele albe ? A scor
nit-o careva, ce păcat că nu l-a di
buit, cum că nici vorbă să-l fi durut 
măseaua. Că așa face el de fiecare dată 
ca să se fofileze, că nu e»tfoală de pe 
fața pămînfului care să nu se fi lipif de 
el. în primăvară, este adevărat, o cam 
băgase pe mînecă. Răsărise porumbul.

scadă rangu'". Și-au Ieșit oa- 
Pe el, Cocîrfău, s-a nimerit, 
rău, ce vrei, să-l apuce niște 
de măsea. Cum să sfai aplecat, 
secerli sub dogoarea aia fier-

En avionul cu care calatoream 
spre Moscova în primăvara a- 

cestui an, alături de alți cîțiva 
dramaturgi români, încercam să 
reconstitui starea de spirit încer
cată, cu ani în urmă, cu prile
jul primei călătorii în Uniunea 
Sovietică. Atunci plecasem cu 
trenul și n-o să uit niciodată sen
zația pe care mi-a dat-o în cursul 
acelor zile și nopți de fugă aproape 
fără opriri a trenului — descope
rirea directă, nemijlocită a dimen
siunilor ruse. Ce neînsemnat și 
palid devenise dintr-o dată tot ceea 
ce credeam eu că intuisem în cea
surile de visare deasupra cărților ! 
Iar cînd, la capătul călătoriei, în 
seara aceea cețoasă de decembrie, 
m-am trezit pe neașteptate sub lu
mina roșie a stelelor care pluteau 
în înălțimi peste zidurile Kremli
nului și am ghicit doar, în depăr
tare, contururile Pieței Roșii, m-am 
întrebat, cu oarecare neliniște, cît 
timp îmi va trebui ca să mă dezbar 
de sentimentul de copleșire care 
mă cuprinsese.

Dar chiar de a doua zi hoinăream 
pe străzile Moscovei, cu o mare cu
riozitate desigur, însă cu o neaștep
tată dezinvoltură. Miracolul se în- 
făptuise subit în cursul unei sin
gure călătorii în metrou, printre 
oameni care, ghicind dezorientarea 
mea de străin, mă înconjuraseră cu 
zîmbete, cu sfaturi și cu 
curiozitate. Și dintr-o dată 
mi se păruse de necuprins 
venise apropiat și familiar, 
aceasta unde totul și spațiul, și isto
ria, și realizările au proporții uria
șe, omul este, în sensul cel mai plin 
al cuvîntului, tovarăș omului. Acolo 
nu te poți simți singur.

S-a scris mult despre faimoasa 
ospitalitate a oamenilor sovietici, 
despre căldura și solicitudinea cu 
care știu să-și întimpine oaspeții. 
Și nu este călător care, între baga
jele sale, să nu fi adus la înapoiere, 
ca cel mai prețios dar, amintirea 
unui gest, a unei priviri sau a unui 
cuvînt bun.

Am putea uita, prietene Salinski, 
cu cîtă căldură ți-ai deschis nu nu
mai casa, ci și inima, confraților 
români care te-au vizitat astă primă-

amicală 
ceea ce 
îmi de
in (ara

vară ?
ka. fetița interpretei noastre, care la 
plecare, pe aeroport, a ținut nurriai- 
decît să aducă, din micile ei econo
mii, cîte o amintire pentru copiii 
noștri ? Aș putea uita joviala, ge
neroasa, căzăceasca prietenie a lui 
Minko ? Sau discuțiile nesfirșite cu 
Stein, Pimenov. Voronkov, Stole, 
care, adueîndu-și aminte cite un cu- 
vînt românesc, țineau să ni-l ofere 
în chip de ofrandă prietenească ? Și 
bufetiera, anonimă de la hotel Pekin 
care, știindu-mă bolnav, telefona 
din două în două ore să întrebe 
dacă „oaspetele romîn" nu vrea 
cumva ceai? Și necunoscutul de la 
G.U.M. care m-a sfătuit să-mi cum
păr nu cutare, ci cutare aparat fo
tografic pentru că este mai bun ? 
Pot oare să nu evoc aici munca de 
albină a acelei devotate prietene pe 
care literatura romînească o are în 
persoana Irinei Ogorodnikova, mo
dest, necesar și grațios pivot în re
lațiile dintre cele două Uniuni de 
scriitori ? Sau politețea caldă a lui 
Zavadski și surîsul fermecător care 
înflorește fața Verei Marețkaia de 
cite ori vine vorba despre România, ? 
Dar cîte chipuri, cite mîini priete
nești nu ne leagă astăzi de Uniu
nea Sovietică în chip direct și viu, 
pe toți cei care am cunoscut-o.

Insă mult mai adine și dincolo de 
aceste 
farmec 
vietici, 
har —

trăsături de sociabilitate 
caracteristice oamenilor 
există la întregul popor un 
aș spune o vocație istorică 
solidarității și fraternității 
care nu se exprimă cu ne
in fraze și gesturi,jiar care

so-
— a 
umane 
cesitate 
constituie însuși climatul specific al 
acestei țări, atît de modestă și o- 
menească în măreția ei."E'ată de ce, pentru cel care a 

^•cunoscut o dată Uniunea So
vietică, orice întoarcere acolo este 
prilejul unei sărbătorești bucurii.

Dar plăcerea de a te informa în 
„om de-al casei" despre ce joacă 
Mordvinov în seara aceasta, despre 
ora exactă a plecării „Săgeții Roșii" spre Leningrad — căci firește, nu 
mai vrei să călătorești cu alt tren — 
de a face cu o mișcare obișnuită nu
mărul de telefon al lui Akimov sau

Arbuzov — sau satisfacția de a it 
duce țintă la capodopera aceea a lui 
Rublev care (să nu te contrazică ni
meni) — este sigur așezată pe pere
tele din stînga al sălii ? Ce bun ne
prețuit este intimitatea unei mari și 
frățești prietenii !

dljZpun frățești, pentru că în mul-
^&tele ceasuri pe care le-am 

petrecut în primăvara aceasta a- 
lături de prietenii pe care i-am 
pomenit și de alții, ceea ce a 
definit raporturile noastre a fost 
reciprocitatea respectului și inte
resului arătat muncii noastre. Ce 
s-a mai scris, ce s-a mai jucat, ce a 
mai montat cutare regizor, sau ce 
succes a mai repurtat cutare actor 
și mai ales ce planuri de lucru a- 
vem, ce piese bune le putem reco
manda, ce e nou ca fenomen în tea
trul romînesc, iată întrebările caro- " 
ra trebuia să le facem față în fieca
re zi. Nu erau întrebări de conve
niență, aceasta se simte, ci manifes
tarea unui interes real și plin de 
stimă pentru teatrul nostru. In ceea 
ce ne privește, avizi să vedem și să 
înțelegem cît mai mult, cutreieram 
seară de seară sălile de spectacol 
stimulați și de conștiința că impre
siile și părerile noastre sînt urmări
te cu interes ascuțit de prietenii 
noștri. Rareori mi-a fost dat să par
ticip la discuții mai pasionate, une
ori aprinse, dar mereu pline de 
franchețe, căci există la scriitorii și 
artiștii sovietici o adevărată oroare 
față de complimentul ipocrit și apre
cierile evazive. Or, tocmai aceste 
schimburi deschise de păreri, de pe 
poziții de respect reciproc, au creat 
întîlnirilor noastre acel climat de 
căutare comună, frățească despre 
care vorbeam.

Aș vrea să-mi îngădui și o mărtu
risire. Ucenicia de scriitor dramatic 
mi-am făcut-o la școala lui Cehov și Gorki, iar exemplul teatrului cla
sic rus și sovietic mi-a lămurit și mai 
bine și mai definitiv decît orice con
siderații teoretice, sentimentul res
ponsabilității cetățenești a drama
turgului. Acestea s-au întîmplat cu 
mulți ani în urmă. Azi, într-o altă 
etapă, prietenia și 
scriitori și oameni de teatru sovie
tici constituie o nouă sursă 
țăminte și de satisfacții.

Sînt bucuros să alătur 
mărturie sentimentelor de 
cu care milioane de oameni 
cii de la noi sărbătoresc în aceste 
zile tradiționala Lună a prieteniei 
romîno-sovietice.

colaborarea cu

de învă-

această 
dragoste 
ai mun-

Simfonia toamnei. (Foto : R. Costin)
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Cînd iată că dă o răpăială de ploaia 
și tarlaua din Valea Mamului, în vreo 
două ceasuri, se face oglindă. S-a dat 
sfoară prin sat ca toată lumea să sară 
cu lopeți și sape și să facă șanțuri de 
scurgere.

Cocîrfău s-a auzit strigat peste ulucă 
de Gioadă :

— Hai măi vere să scăpăm porumbu'?
— Nu pot vere, cu nici un chip nu 

pot ; sînt bolnav copt.pot ; sînf bolnav
— Da ce al ?
— Lepră. Simt
Și Cocîrfău s-a 

stins, de ulucă. Gioadă 
pași înapoi cu spaimă. Lepra, n-o vă
zuse în viața lui cum arată la față, dar 
știe din auzite că e ceva cumplit. 
Acuma o fi crezut el n-o fi crezut, 
vorba e că tot satul a aflat cît ai bate 
din palme. Pînă-n seară s-au și 
înființat la Cocîrțău acasă doctorul de 
circumscripție cu alți doi de la spitalul 
raional. L-au exarginaf bucățică cu 
bucățică. De unde să fie lepră, dacă 
nu e ? Și ca un făcut, barim un junghi 
să-l fi ținut, da' s-a nimerit să n-aibe 
nimic. Atîta l-au mai rușinat doctorii 
cînd și-au dat seama cum devine căzu', 
încît lui Cocîrțău i-a părut rău că nu 
e bolnav de-adevărafelea.

O săptămînă n-a avut curaj să iasă 
în uliță. Dar și după aceea oamenii 
cînd îl vedeau se țineau cu mîinile de 
burtă de-atîfa rîs. Pînă și 
ceau că fug din calea lui : 
leprosu'.'

Cînd se mai potoliseră 
vine chestia cu măseaua. Aicea n-au 
dreptate. Pentru nimic în lume n-au 
dreptate. Lepra o fi avînd și ea înfă
țișarea ei cînd apare pe frupu' omu
lui. Da' măseaua, cînd te doare ce te 
faci că nu se vede. Bine, hai să zicem 
că nu l-a durut. Dar dacă l-ar fi durut 
cu adevărat ? L-ar fi crezut lumea ? Aia 
e, că nu l-ar fi crezut. Și e just să 
n-aibe omu' crezămînt — cînd îl doare 
ceva ? Și cum au procedat ei, fovără- 
șește-au procedat? l-au făcut o carica
tură cîf o icoană și l-au pus-o la ga
zeta de perete din fața sfatului. O se-

eu că lepră am.
făcut că se reazemă, 

s-a dat cîțiva

copiii se fă- 
„Aoleu, vine

nifel, hop că

ceră și un snop de grîu îl trăgeau de 
mînecă plîngînd, iar pe el, Cocîrțău, 
l-au închipuit înfofolit peste cap ca o 
babă turcească, finîndu-se de fălci și 
văitîndu-se : „Au, au, care din măsele 
m-o fi durînd ?" De unde pînă aci pri
meneau gazeta tot la două săptămîni, 
de data asta au finut-o o lună-ntreagă. 
Cică-așa a dat secretaru' de partid dis
poziție. Că are o inimă-n el și Panait 
ăsta, secretaru', ce nu s-a pomenit. A- 
cum o săptămînă l-a găsit pe cînd tră
gea și el un puișor de somn sub un 
păr. îl trimisese Bobocu, șeful de 
echipă, să împrăștie bălegaru' pe ogor 
acolo unde-or să samene grîu. A îm
prăștiat el cîfeva grămezi da’ i-a ve
nit așa să picotească și abia a mai avut 
puteri să se tragă sub umbră. Nici mă
car n-apucase să-și facă suma cînd i-a 
venit un zgomot la ureche. A deschis 
un ochi și l-a zărit pe Panait împrăș
tiind gunoiul. S-a ridicat.

— Dormi, hù-fi strica somnu’.
semne frăseși din greu și te doborî os
teneala. Dacă știam ți-aduceam o pernă 
de-acasă. Bolovanii ăștia sînt cam tari 
pentru ceafa fa.

Așa e obiceiu' lui Panait : să le zică 
pieziș. Și parcă mai al dracului e cînd 
ți le zice așa. Doar cînd să plece i-a 
spus-o fără ocoliș : „Măi Cocîrțău, 
dacă nu izbutesc să scot om din fine 
eu mă mut din sat. Pînă nu te văd de-o 
seamă cu Gioadă n-o să am liniște nici 
zi și nici noapte. Ș-am să te văd...“

Dar cine e Gioadă ăsta oameni 
buni ? Și cînd i se dă peste nas cu 
exemplu' lui văru-său, Gioadă, aci, în

Pe-

între niște babe, ți-a întins marfa pe-o 
jumătate de ziar și s-a pus pe așteptat 
mușterii. N-a sfat mulf cînd, a auzit în 
spatele său : „Ei, cum îți merge cu ne
gustoria, măi Cocîrțău ?" A întors capul 
încet, presimțind ceva rău. Era Panait 
și văru-său. Veniseră la raion să-l con
firme pe Gioadă membru de partid. 
Ajungînd prea devreme ei s-au gîndif 
să dea o raită prin tîrg. Parcă nu se 
puteau duce în altă parte, că slavă 
domnului, orașu' e destul de mare ! 
Dar cînd e să pice năpasta pe capu' 
omului I...

Panait nu s-a uitat că e lume străină 
adunată din zece safe. L-a făcut pe el, 
Cocîrțău, cum nici dușmanului tău să 
nu i-o dorești. Lumea grămadă pe ei, 
făcea haz de negustor.

Parcă mai puteai rămîne acolo după 
o asemenea rușine ? Mai bine-o lași 
dracului de marfă și fe tot duci...

Ajuns acasă Cocîrțău s-a pus la 
pîndă. O să vină el. De-ar ști că-l aș
teaptă trei zile și trei nopți înfipt ca 
un sfîlp acolo pe coiful prispei. Da' 
de venit fot o să vină.

Se lăsase noaptea. Părea că și ste
lelor li se făcuse somn. Cocîrțău fot 
nu-și deslipea ochii de pe poarta lui 
Gioadă. L-a simțit venind după pași. 
Are un fel de a călca pămînful Gioa
dă ăsta 1... L-a lăsat pîn-a intrat în 
curte apoi s-a apropiat de ulucă.

Gioadă, ia fă-fe o țîră-ncoa'.
— Ce e vere, iar 

ceva ?
— Zi-mî mă, cum le potrivești fu de 
--- .vw.u m nume ue Ulfie,

ai ? Și de ce se uită toți la mine par- 
ca-ș avea păr de lup ? Uite, simt eu 
aici că așa nu mai merge ; parcă mă 
apasă.

— Vino lîngă noi, da' cu adevă
rat să vii. Bolilor, ăstora numai colec
tivul le vine de hac.

Lui Cocîrțău era să-i scape : Da'cine 
ești măi Gioadă de găsești fu răs
puns la toate I însă n-a zis'nimic. Doar 
atît : a dat din cap.

Zorile l-au prins cu ochii deschiși...

GHEORGHE VLAD

te-o fi durînd
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de bazm în plin tîrg. să nu-fi iei lu- 
mea-n cap ? Întîmplarea s-a petrecut 
chiar ieri. își făcuse de dimineață so
coteala că nu prea stă grozav cu banii. 
Pentru zilele lui muncă nu i s-a cuve
nit cine știe ce avans. Ce i-a trecut 
prin minte ? S-a suit în podul casei și 
a adunat de prin lăzi cam la o pă
lărie de ceapă, alta de fasole și vreo 
cîfeva căpăfîni de usturoi. Dacă s-ar 
fi rupt scara cu el la coborît poate 
c-ar fi fost mai bine, dar uite că nu s-a 
rupt. Iar el s-a dus întins spre tîrg să-l 
prindă în toiu' ăl bun. Și-a făcut loc



Pag. 4 SCÎNTEIA Nr. 5687Știința modernă despre apariția Fapta curajoasa 
vînatora unuiPămîntului și a planetelor IERI A ÎNCEPUT CAMPIONATELE MONDIALE DE VOLEINoaptea, pe cerul înstelat, apare o fîșie mai luminoasă cu stele mult mâi numeroase. în această direcție se află calea Laptelui — un sistem de stele din care face parte și Soarele, cu planetele și sateliții lor. Calea Laptelui sau Galaxia, cum i se mai spune, cuprinde vreo 150 de miliarde de stele. Unele dintre a- cestea au planete în jur, altele sînt grupate în roiuri de stele sau alcătuiesc sisteme din două și chiar mai multe stele.Spațiul dintre stele conține o materie gazoasă-pulverulentă care, cînd este mai densă, formează nebuloasele, luminoase sau obscure, ce se pot distinge pe fondul cerului. S-a calculat că întinderea imensului sistem stelar, constituit de Galaxia noastră, este de circa 100 000, de ani lumină *) iar grosimea Iui — de circa 16 000 de ani-lumină. Dincolo de Calea Laptelui au fost descoperite alte qalaxii, cu alte miliarde de stele și materie interstelară. Și așa mereu pînă la marile depărtări de 5—6 miliarde de anilumină.Astronomii idealiști afirmă că toate galaxiile și stelele ar fi luat naștere simultan, în momentul „creației". Rezultatele numeroaselor cercetări au Infirmat această teorie, dovedind că unele stele sînt mai tinere, altele mai în vîrstă, că se formează stele noi chiar în zilele noastre. în anumite roiuri de stele există unele a căror vîrstă este de cinci ori mai mare decît a Soare- lu' adică de circa 25 miliarde de ani, De asemenea, în așa numitele asociații de stele există aștri care s-au format „recent", acum 1—2 milioane de ani. S-a observat că stelele din „asociații" se îndepărtează unele de altele, răspîndindu se în spațiu. Cunoscînd viteza cu care se îndepărtează unele de altele și actuala distanță dintre ele, astronomii pot calcula vîrstă acestor stele și a întregii „asociații".Stele în formație pot fi observate și astăzi în concentrări de gaze și pulberi întunecate descoperite pe fondul unor nebulozități luminoase ; anumite stele cu strălucire variabilă se află în primele etape de dezvoltare. Faptul că stelele tinere și nebulozitățile de gaze și pulberi sînt situate aproximativ în același loc, duce pe mai toți astronomii la concluzia că stelele iau naștere din condensarea materiei gazoase- pulverulente din spațiul cosmic.Savantul sovietic V. A. Ambarțu- mian, bine cunoscut pentru lucrările sale științifice în acest domeniu, consideră că ar trebui să existe încă un stadiu în evoluția stelelor, anterior apariției asociațiilor de ste-

Prof. univ. CALIN POPOVICI

așa-numitele „protostele*. Aces- protostele ar fi formate dintr-ole, ie materie cu o densitate de milioane de miliarde de ori mai mare decît densitatea apei. Din aceste protostele ar proveni atît stelele, cît și materia gazoasă-pulverulentă. Pînă acum, existența protostelelor cu mase de ordinul masei soarelui a fost demonstrată pe cale teoretică, ceea ce constituie o contribuție

laa științei sovietice acestei stelele probleme. înconjurate asemănătoare solar î Afirmîndde

de

eluci-siste- siste- că

*) Un an-lumină reprezintă drumul 
pe care îl parcurge o rază de lumină 
în timp de un an, știut fiind că viteza 
luminii este de 300 000 de km. pe 
secundă.

seamă dareaSînt me planetaremuiui nostru există mai multe sisteme solare ca al nostru, Giordano Bruno a fost ars pe rug de 'nchiziția catolică în anul 1600. Astăzi, această idee nu mai este o ipoteză filozofică, ci o certitudine fundamentată științific. Astronomul sovietic A. N. Deici, cel american K. A. Strand și alții au demonstrat că neregularitățile mișcării unor stele sînt efectul prezenței unor sateliți ai acestora, adevărate planete, invizibili ochilor noștri. Deși neregularitățile observate sînt mici, s-a putut deduce existența acestor corpuri invizibile cu mase ceva mai mari decît ale marilor planete din sistemul nostru solar. Aceste planete nu au proprie, deoarece numai de numită mărime a masei, în rul unui astru încep să se țuie reacțiile termonucleare care produc lumină. Se presupune că numărul stelelor galaxiei noastre care au asemenea sisteme planetare este de aproape 150 de milioane. Majoritatea astronomilor sînt astăzi de acord că formarea sistemelor planetare este strîns legată de formarea stelelor respective, că nu poate fi vorba de un proces întîmplător petrecut ulterior. Știința modernă a demonstrat că formarea sistemelor planetare nu este rezultatul catastrofe cosmice, cum ar fi nirea a două stele, ruperea părți dintr-o stea în momentul a trecut pe lîngă alta mai mare, nici „captarea" unor planete de către stele gata formate, nici captarea

unor nori de materie gazoasă-pulverulentă de către unele stele. Faptul că sistemul nostru planetar nu este unic, vine de asemenea în sprijinul ideii că formarea lui este un proces natural și nicidecum efectul unei minuni sau al întîmplării.Analizînd critic teoriile formulate pînă acum, V. G. Fesenkov, argumentează că planetele au luat naștere din Soare, că acesta se rotea atunci mult mai repede și avea o masă de circa 10 ori mai mare decît cea de astăzi. Cu timpul însă, o parte a acestei mase s-a răspîndit în spațiu sub forma radiațiilor cor- pusculare. în ultima vreme au mai fost emise numeroase alte teorii de către astronomii C. F. Weizsăker, V. A. Krat, G. P. Kuiper, Mc Crea etc. dintre care unele constituie o contribuție valoroasă la precizarea și aprofundarea problemelor cosmogonice, dovedind totodată falsitatea teoriilor idealiste.în elaborarea teoriilor cosmogonice aproape toți oamenii de știință se izbesc de o dificultate legată de o particularitate a sistemului solar care nu a putut fi încă explicată satisfăcător. în ce constă ea ? Soarele cuprinde aproape toată masa sistemului solar, iar masa planetelor nu reprezintă decît circa a mia parte din cea a Soarelui ; viteza de rotație a Soarelui apare însă foarte mică în comparație cu valoarea vitezei de rotație a sistemului format de planete. Dacă am presupune că toate planetele s-ar uni cu masa Soarelui, acesta ar trebui să facă o rotație completă în jurul axei fapt jurul tiția

Consfătuirea pe țară 
a Federației de natațieLa sediul Consiliului general U.C.F.S. au început ieri dimineață lucrările Consfătuirii pe țară a Federației romîne de natație.Tov. A. Duma, președintele Consiliului general U.C.F.S., luînd cuvîntul în deschiderea lucrărilor, a arătat că această importantă consfătuire are scopul să analizeze temeinic, munca federației de natație, a tuturor acelora ce activează în această disciplină sportivă, precum și măsurile ce urmează a fi luate pentru dezvoltarea natației la nivelul corespunzător.După prezentarea raportului au urmat discuții. Consfătuirea continuă.

Ziua a Il-a

(Urmare din pag. ni-a) Ca— Ce vinovăție are Lisaveta, sandră ?— Așa i, cucoană Profiră dragă, mă întreb și eu și văd că nu-i vinovată cu nimica.bine să deie niște sărindare la biserică, ori să puie pe baba Ursă- rița să-i desfacă ; dar și asta e o cheltuială și ea, din robia în care . a intrat, nu mai iese. Doar Maica Domnului să facă o minune : să vie de peste deal un voinic, s-o fure și s-o ducă în lume. S-a mai văzut de acestea.— Slabă nădejde 1 a șoptit mama, cu ochii pierduți în pîcla Șiretului.

Poate ar face

★Nesimțit, m-am strecurat pe cele trei trepte ale cerdacului și, urmă, în lungul unui părete.Mama m-a strigat din urmă :— Unde te duci. Băiețel ?— Nu mă duc nicăieri, vreau să mă joc în grădină.Glasul meu era nevinovat și convingător, însă eu voiam să mă duc ceva mai departe. Trebuia să văd pe moș Gheorghe Cucu. bolnav pe prispa casei lui, sub o pocladă veche Trebuia să văd pe Lisaveta, despre care auzisem vorbindu-se că se luptă cu vatafii. Cine să fie acel Nastasache vătaful ?— Nu-ți vine în minte cît de viclean e acest copil... s-a tînguit mama, în urma mea, în cerdac.înfruntînd pedepsele scrise în catastiful sfînt pentru păcatul minciunii și pentru păcatul neascultării, am trecut pîrleazul în grădina lui GheoTqhe Cucu. Din grădină m-am uitat cu luare-aminte în ogradă și am văzut pe moș Gheorghe Cucu ridicat de sub poclada lui și privind ceva departe, peste zaplazul din fața casei lui. Căci în fața casei lui Gheorghe Cucu, vecinul ti

pe
mamă ;

n cîteva rînduri

lumină la o a- interio- dezlăn-

unei cioc- unei cînd

dicase zăplaz de scînduri. Acest vecin, gospodar chiabur, avea nume moș Alisandru Panțîru. Auzisem despre el felurite istorisiri. Privind și cu mai multă stăruință din locul meu de pîndă, am văzut și pe Lisaveta, alipită de zaplaz și ascultînd ceva ce se petrecea „dincolo". Din cînd în cînd se și uita printre crăpăturile scîndurilor, apoi iar trăgea cu urechea.Lisaveta era naltă și subțire, cu părul roșcat și obrazul stropit de pistrui. Avea în privire ceva hotărît și semeț. Cînd dădea cu ochii de mine, îmi zîmbea. Umbla curat îmbrăcată cu fustă de stambă și ciuboțele. Era cu iie înflorită.M-a văzut numaidecît.— Vină încoace. Băiețel, m-a îndemnat ea în șoaptă.M-am dus lîngă ea. Mirosea cut a busuioc.— Te-a trimes mămuța ? Are voie de mine ?— Să nu mă spui mamei...răspuns eu. Mama crede că mă joc în grădină la noi.— Bine. îți place mai bine să te joci dincoace ?— Da.— Poate-ți plac și niște mere văratice care s-au copt, lîngă șură ?— Da, am confirmat eu iar.Ea s-a întors iar la zaplaz, la priveliștea pe care o observa de pe prispă și Gheorghe Cucu.în ograda cea largă, la Alisandru Panțîru, se întețeau tot mai mult întrebări și răspunsuri dușmănoase. Nalt și uscat, cu plete cărunte și încins cu chimir lat peste cămașa-i albă, moș Alisandru sta cu spatele la noi, făcînd față la doi feciori boierești, care intraseră pe poartă. îi mustra răstit. Tropăia cu cizmele în loc și iar îi mustra.— Nu așa ; mie să nu-mi umblați cu cotituri. Mie să-mi spuneți de ce-ați intrat la mine în ogradă ?

plă-ne-am

sale în numai cîteva ore. De însă. Soarele face o rotație în axei sale în 25 de zile. Repar- maselor și a mișcărilor în sistemul solar este deci o pro- blemă-clieie, a cărei soluționare va contribui la lămurirea mecanismului formării acestui sistem. Rezultatele cercetărilor de pînă acum constituie un progres însemnat, chiar dacă încă nu există o teorie completă și unanim acceptată în ce privește formarea sistemului solar. In prezent, astrofizicienii își concentrează atenția spre probleme mai limitate — originea meteoriților și cometelor, formarea reliefului lunar, evoluția Pămîntului etc. pentru a ajunge la soluționarea problemei originii Soarelui și planetelor.După inaugurarea cercetării Cosmosului de către Uniunea Sovietică, sateliții și rachetele cosmice ne a- jută, prin măsurători la fața locului, să cunoaștem mai bine mediul interplanetar de gaze și pulberi din care s-a format cîndva sistemul nostru solar. Cu ajutorul tehnicii moderne. cosmogonia, una cele mai dificile ramuri ale tronomiei, va putea preciza clar tabloul deosebit de interesant și complex al formării sistemului nostru solar în care omul a început să se avînte în zboruri cosmice.
din as- mai

Conducerea federației internationale 
de volei, care se află la Moscova cu pri
lejul campionatelor mondiale, a stabilit 
modul de desfășurare a „Cupei campio
nilor europeni” pe anul 1963. 21 de e- 
chipe masculine și 14 feminine sînt an
gajate în această competiție. Campioana 
masculină a R.P. Romine, Rapid Bucu
rești, va juca direct in turul doi cu cîș- 
tigătoarea meciului dintre campioanele 
Turciei și Izraelului.

La feminin campioana tării noastre, 
Dinamo București, vă juca în preliminarii 
cu campioana R.P. Ungare.

k
La Praga a avut loc tragerea la sorți 

a celei de-a treia ediții a „Cupei cam
pionilor europeni” la handbal feminin. 
Echipa Rapid București va avea ca ad
versară în cel de-al doilea tur (sfertu
rile de finală) pe cîștigătoarea meciului 
preliminar dintre Ruch Chorzow (R.P. 
Polonă) și Danubia Viena. Preliminariile 
și sferturile de finală se desfășoară între 
16 decembrie și 15 ianuarie, semifinalele 
pînă la 26 februarie, iar finala la 2 apri
lie. La competiție participă 12 echipe.

★
Ieri dimineața a plecat în Italia un 

lot de atleti romîni alcătuit din Iolanda 
Balaș, Valeriu Jurcă, Zoltan Vamoș, 
Constantin Grecescu și Ana Sălăgeanu 
care vor participa astăzi și mîine la un 
concurs international organizat în orașul 
Siena. La acest concurs Vor mai lua star
tul sportivi din U.R.S.S., R.P. Polonă, 
Italia și alte tari.

k
Amatorii de sport din Capitală vor 

avea prilejul să urmărească astăzi o se
rie de manifestări care se anunță deose
bit de atractive. Sala sporturilor de la 
Floreasca va găzdui cu începere de la 
ora 17 primele întreceri ale concursului 
international de qimnastică în cadrul că
ruia vor evolua Sofia Muratova, Lidia 
Ivanova (U.R.S.S.), Premsvl Krbec (R.S. 
Cehoslovacă), Ingrid Fost (R.D. Germa
nă), Emilia Liță, Frederich Orendi (R.P. 
Romînă) și alții.

Seara de la ora 19 în sala Dinamo 
are loc meciul international de lupte li
bere dintre echipele orașelor București 
și Moscova. în echipa sovietică figurea
ză printre alții campionul mondial Alek
sander Ivanitki.

MOSCOVA (prin telefon). — In 
Palatul Sporturilor de la Lujniki, 
s-au disputat ieri meciurile zilei a 
Il-a a finalelor campionatelor mon
diale de volei.

In cursul dimineții, echipa femi
nină a R. P. Romine a repurtat o 
prețioasă victorie în meciul susținut 
cu valoroasa formație a R. P. Po
lone. Jucătoarele noastre au luptat 
cu o admirabilă voință pentru fie
care minge, reușind să cîștige cu 
3—1 (16—14 ; 9—15 ; 15—10 ; 16—14). 
S-au remarcat din echipa noastră 
Doina Ivănescu, cea mai bună de 
pe teren, Ana Mocanu și Elisabeta 
Goloșie. Astăzi, sportivele noastre 
susțin un meci dificil cu echipa 
R. S. Cehoslovace.

Cu mult înainte de începerea me
ciurilor de după-amiază, peste 
12 000 spectatori au umplut Palatul 
Sporturilor. Două întâlniri rețineau 
cu deosebire atenția publicului spec
tator : R. S. Cehoslovacă—R. P. Po
lonă (m) și U.R.S.S.—R. P. Ro- 
mînă (m).

Prima întâlnire a avut o desfășu
rare pe cît de palpitantă, pe atât 
neașteptată. După ce au condus 
2—0 la seturi, jucătorii polonezi 
fost la un pas de victorie, ceea 
ar fi însemnat o mare surpriză a

campionatelor. Cînd nimeni nu se 
mai aștepta, echipa cehoslovacă a 
avut o extraordinară revenire cîș- 
tigînd următoarele trei seturi și o- 
dată cu ele victoria. Scor final 3—2 
în favoarea R. S. Cehoslovace.

Ultimul joc, care opunea două 
dintre pretendentele la titlu a re
venit echipei Uniunii Sovietice cu 
scorul de 3—1. Echipa noastră a ju
cat la adevărata sa valoare doar în 
primul set, pe care de altfel l-a și 
cîștigat cu 17—15. Următoarele 3 se
turi însă au revenit echipei sovietice 
la scorul de 15—8 ; 15—6 ; și 15—11. 
în ultimul set echipa romînă a con
dus cu 8—4 și 11-t9 dar a greșit în 
continuare în apărare, pierzînd un set 
pe care cu mai multă concentrare în 
joc l-ar fi putut cîștiga. In timpul 
partidei s-au remarcat : Cesnokov și 
Modzelevski din echipa U.R.S.S. și 
Drăgan și Derzei din echipa romînă.

S-au mai înregistrat următoarele 
rezultate : Japonia-R. P. F. Iugo
slavia (m) 3—2 ;
Brazilia (m) 3—1 ; Japonia — 
Bulgaria (f) 3—0 ; U.R.S.S. 
Germană (f) 3—0 ; R. P. Chineză — 
R. P. Bulgaria (m) 3—2 ; R. S. Ceho
slovacă — Brazilia (f) 3—0).

M. POPESCU

Moi- 
prădînd 
locuito-

stîrpirea hai-

Lucrări de
O vizită la editura U- 

niunii de cultură fizică si 
sport ne-a dat posibilita
tea să aflăm o serie de 
noutăți pentru anul viitor.

în 
rilor 
riale 
sută 
anul 
plan editorial pe anul 1963 
sînt prevăzute să 
lucrări de tehnică 
todică, printre care

1963, numărul titlu- 
și al colilor edito- 
va crește cu 30-40 la 
în raport cu cel din 
1962. în proiectul de

de 
cu 
au 
ce

R. P. Ungară —
R. P.

— R. D.

popularizare
cul de baschet” ; „Jocul 
de handbal” ; „Exerciții de 
dezvoltare fizică generală”; 
„Sporturi de iarnă”; „A- 
menajarea și întreținerea 
bazelor sportive”.

O atenție mai mare. în 
comparație cu anii trecuți, 
se va da lucrărilor de or- 
qanizare si popularizare a 
activității sportive. Vor 
vedea lumina tiparului căr
țile : „O jumătate de secol

a sportului
de atletism sportiv” ; 
„Munca educativă în pro
cesul de antrenament” : 
„Cu echipa „Petrolul” pes
te mări și țări” ; „Ce sport 
să-ți aleg!” : „Campionatul 
mondial de fotbal din Bra
zilia” ; „Gimnastica zilnică 
pentru bărbați si femei”, si 
altele.

Printre viitoarele lucrări 
de turism se află „Munții 
Făgăraș”, „Ceahlăul” etc.

ca oamenii,
ca oamenii ;cunosc. Voi

— Am intrat și noi bădică Alisandre.— Cum ?— Am intrat și noi doar ne cunoști.— Se-nțeleqe că văsînteți dulăi ciocoiești.- Tu, cel subțire, ești băietul moașei Balașa. Tu, cel umflat cu țevia, ești feciorul lui Arvinte. Alta n-ați putut face în viața voastră decît să intrați slugi boierești, care neam din neamul vostru n-au fost slugi...— Ca să trăiască, face omul ce poate, bădică Alisandre.— Ba, măi Ghiță nu-mi vorbești mie de ce te prinde cu la ciobănie, dar ai rintească destulă. Și tu, Nicu al lui Arvinte, tot din sărăcie te-ai nevoit să te bagi la stăpînire ?— Ba nu, bădică Alisandre. Dumneata nu ești aici primare, nici județ ; nu ne cerceta pe noi astfel...— Hai s-o întoarcem ș-așa, îndîrjit Alisandru Panțîru, cea să-mi spuneți voi de trat în ogradă la mine.A bătut iar cu cizma în— Răspunde tu, Nicu a te, că ești mai cu clonț.— Dar nu-s mai cu clonț, bădică, numai cît fiind slujitor al curții măriei sale, am fost trimes de cuconu Iorgu să întreb dacă nu dați ajutor la arie.— Ce ajutor ?— Ajutor ca orice gospodar trăitor pe moșia măriei sale. Toți fac angajament și muncesc boierului.— Ei, iaca eu nu fac angajament, cum spuneți voi, și nu muncesc. Am al meu și-mi ajunge. Asta-i legea mea și-i bună. Și mai am o lege : Să nu prind feciori boierești că intră cu asemenea vorbe în curte la mine, căci le vîr vorbele înapoi pe gîtiță.— Nu te supără, bădică Alisan-

a Balașei, tu să așa. Dacă n-ai mina aici, du-te avut avere pă-
s-a dar atun- ce-ați in-pămînt. lui Arvin-

n-au

dre, s-a amestecat împăciuitor Ghiță a Balașei. Eu știu că dumneata n-ai făcut nici nu faci boieresc. Ai al dumnitale...— Mă mulțămesc cu ce am ; nu poftesc bani boierești.— Așa-i, bădică Alisandre ; numai cît cuconu Iorgu zice că o treabă ca asta nu-i bună. De cînd e lumea sătenii au dat 'ajutor boierului, mai ales fiind și la o nevoie. Nu zic să ieși dumneata la arie ; dar să trimeți pe cineva dintre cei care te-ajută...— Cum spui ?— Să trimeți pe cineva de-al dumnitale...— Oi trimete dacă am plăcere. Iar eu n-am plăcere să trimet. Feciorii méi stau cu mine cu tot cu nevestele lor și muncesc la ce-i al nostru. Iar al treilea barbat din casa asta e nepotu-meu Florea. Nu cumva pe dînsu-1 cereți ?Amîndoi slujitorii boiereștirăspuns numaidecît. Panțîru bătrînul a bătut iar din picior.— Nicu a lui Arvinte, s-a supărat el, pornind asupra slujitorului, așa-i că-1 cereți pe Florea ?Feciorii boierești au făcut un pas înapoi.— Așa-i bădică, a răspuns Arvinte. Florea Panțîru, nepotul dumnitale nu-i de-aici din sat ; e venit din altă parte. Și fiind venetic aici și hrănindu-se aicea, se chiamă că datorește și el ceva stăpînului moșiei. îl poftește tare frumos domnu Nastasache.Alisandru Panțîru s-a uitat în ju- ru-i cu uimire și cu mînie.— Floreo 1 a răcnit el spre grajd.— Aici-s, uncheșule 1 a strigat flăcăul.Era mai de mult în cornul casei și asculta vorbele care se spuneau în ogradă. La chemarea bătrînului a ieșit înainte. Era un bărbat mijlociu, negricios, lat în spete, puternic sprîncenat și cu, mustăcioara neagră. Bătrînul l-a întrebat aprig :— Ce spun nebunii aceștia ?— De unde să știu eu, uncheșule? s-a mirat Florea. Dac-a avut ceva

De cîteva 
luni o haită de 
lupi tot dădea 
târcoale comu
nei Palanca din 
raionul 
nești, 
avutul
iilor. Aproape 
săptămânal erau 
sfîșiate vite, și 
de la o vreme, 
fiarele deveni
seră o primej
die chiar pen
tru oameni. Mă
surile luate pentru 
tei, rămăseseră fără rezultat.

Intr-una din zile, vînătorul Con
stantin Ioniță, muncitor la între
prinderea forestieră, s-a hotărî! 

să pornească pe urmele lupilor și 
să-i împuște. își luă cu el, drept 
momeală, rămășițele unei juninci 
răpuse de lupi și se așeză la pîndă. 
Trei nopți la rînd îi așteptă vînă
torul fără să-și piardă răbdarea. 
In cea de-a patra, spre revărsatul 
zorilor, văzu la marginea pădurii o 
umbră care se furișa spre momea
lă. Era un lup. Peste puțină 
vreme se iviră alte trei umbre. Era 
toată haita. Stăpînindu-și emo
ția, vînătorul ridică arma cu 
două țevi, ochi calm și apăsă pe 
trăgaci. Împușcăturile își răs- 
pîndiră ecoul 
ții de 
căzură 
retrase 
urmă-i

își
în liniștea nop- 

toamnă, Dintre fiare, trei 
răpuse 
urlînd 
o dira 

ranță că și-a 
undeva, într-o văgăună.

îndrăznețul vînător se 
în comună aducînd cu el 
trofeu. Locuitorii comunei Palanca 

pentru (După o
Grigore

pe loc. Ultima, se 
în pădure, lăsînd în 
de sînge. 
găsit apoi

Cu sigu- 
moartea

întoarse 
prețiosul

i-au mulțumit călduros 
fapta lui plină de curaj. corespondență a t 
Guțan, din Moinești).apară 

si me-

SAT SUBMARIN

Luînd cuvîntul la congresul 
oceanografie, Jacques Cousteau a 
anunțat că intenționează să con
struiască în luna februarie sau mar
tie un sat submarin nu departe de 
Marsilia. Acest sat va fi locuit de 
circa 25 de oameni. El va fi înzes
trat cu mici generatori nucleari pen
tru extragerea din apa mării a ga
zelor necesare respirației. Satul nu 
va avea absolut nici o legătură ma
terială cu vreo bază de pe sol. Ex-

periența are drept scop să studieze 
dacă omul poate rezista la presiu
nile existente la adîncimea de 1 000 
sau 1 500 de metri sub apă.

„NU ÎNCHIRSEM NEGRILOR"

a-ml spune vatavul Nastasache, putea să-mi spună asară. L-am găsit în hudiță : nu mi-a spus nimica... Poate se giăbea, că era ziu...Obrazul 1 s-a luminat o un zîmbet ; pe urmă și-a sprîncenele. Lîngă mine Lisaveta lui Gheorghe Cucu a prins a rîde singură. Am întrebat-o :— De ce rîzi, Lisavetă ?— Pse... taci din molit ea, șoptit.Alisandru Panțîru harțag glasul :— Făgăduitu-i-ai cru boieresc î— Ba i-am făgăduit altceva, da- că-1 mai prind pe-aici noaptea, a rîs într-un dinte Florea.— Măi băiete, s-a întors bătrînul spre nepotu-său, noi ne prăpădim degeaba vremea, tocmindu-ne pentru nimica. Ia măturoiul, ori furca, și curăță ograda.— Ba, ne ducem noi de bună voie, bădiță Alisandre... a grăit cu prefăcută ■ -■ -......................Balașa.Au ieșitLisaveta un fel deAm auzit deodată glasul Casan- drei lui Ion— Treaba mie...Lisaveta a lăspundă.Gheorghe Cucu rîdea pe prispă, c-o gură mare, neagră. M-am furișat spre livadă, ca să nu mă vadă Casandra, să mă pîrască mamei, însă ea mă văzuse. Și mama a a- flat că-s un „șpion", ș-un rău, ș-un blăstămat.îmi plăcuse și mie înfățișarea lui Florea ; și rîdeam singm aducîn- du-mi aminte cum tropăia moș Alisandru Panțîru cu ciubotele prin o- gradă, împotriva slujitorilor boierești. în mine a rămas, după asta, otrăvitoare privirea de apă verde neliniștită a Lisavetei lui Gheorghe Cucu.

cam tîr-clipă de încruntat
gură... m-a do-și-a ridicat cusă ieși la lu-

blîndeță feciorul moașeidestul de repede.a avut iar un rî3 ușurel, nechezat mărunt.Gheoighe.asta mi-a plăcut șiprivit-o pieziș, fără să

Studentul Omer Ahmed din Somalia, care studiază la universitatea statului New Mexico (S.U.A.) a plecat în patrie deoarece proprietarii caselor au refuzat să-i închirieze o cameră — se anunță din Albuquerque. Ahmed a sosit în acest oraș cu o lună înaintea începerii cursurilor pentru a-și căuta o locuință. De peste 50 de ori el.a încercat să închirieze o cameră, dar pretutindeni i s-a răspuns : „Nu închiriem negrilor“.

constatat că ele conțineau sînge de vită, clei de pește și lapte acrit. „în ultimele săptămîni, adaugă însă corespondentul din Roma al săptămî- nalului „Newsweek“, s-a înregistrat o adevărată epidemie de alimente falsificate în întreaga Italie ; cazurile cele mai scandaloase — 5 000 kg de brînză de Triest fabricată din coji de banane ; pîinea la Genova conține 50 la sută tărîțe pentru porci ; untul fabricat dintr-un ulei american folosit de obicei ca lubrifiant pentru vapoare. La Verona o fabrică de brînzeturi a fost închisă cînd poliția a constatat că produsele ei sînt conservate cu formalin, un antiseptic folosit în morgi. La Roma poliția a închis 38 de măcelării în trei zile...

în această fotografie se vede cum 
se renovează capul săpat în stînca 
Rushmore din statul Dakota (S.U.A.) 
al statuii președintelui Abraham 
Lincoln. Crăpăturile din stîncă au 
fost astupate cu praf de granit spe
cial preparat.

FALSIFICATORI DE ALIMENTE a-Recent, ziarele occidentale au nunțat că a fost descoperită o mare fraudă cu produse alimentare italiene. Patru milioane de litri de vin care urmau să fie exportate în R. F. Germană au fost confiscate cînd s-a

RECORD DE SINUCIDERI„In Coreea de Sud a fost înregistrat cel mai mare număr de sinucideri“ scrie ziarul „L’Humanité“.La Seul, din luna ianuarie a acestui an și pînă în prezent, 8 000 de persoane au încercat să-și pună capăt zilelor. „Cele două cauze principale ale acestei situații sînt bolile de inimă și mizeria“, subliniază ziarul.
ROMAN DE AVENTURI

SAU LUPTĂ DE CONCURENȚĂ!

Un tînăr și o tînără au dispărut 
misterios de la Triest. Dacă cei doi 
ar fi fost oameni simpli, dispariția 
lor ar fi constituit doar un fapt di
vers. Cei în cauză sînt însă oameni 
de știință — Mario Doplicher și lo
godnica sa, Corrina Gualdani.

Întâmplarea a înfierbîntat imagi
nația reporterilor, care se întreabă 
dacă nu cumva este vorba de o 
răpire făcută de agenții secreți ai 
unei puteri străine. Ziarul francez 
„Combat” a relevat că de dispariția 
celor doi oameni de știință italieni 
nu ar fi străină o societate comer
cială anglo-canadiană, care le-ar fi 
cumpărat, contra 500 milioane lire 
italiene, formula „accelerării parti
culelor în apa grea”.

De altfel, societatea anglo-cana
diană. al cărui nume nu a fost di
vulgat, s-a grăbit să depună suma 
la „Banco di Roma” din Triest, la 
dispoziția Corrinei Gualdani, pe al 
cărei nume a fost brevetată in
venția. Iată de ce se presupune că 
societatea anglo-canadiană ar fi re
curs la răpirea oamenilor de știință 
care-i pot oferi și. alte formule chi
mice necesare.

Nu este prima oară cînd lupta de 
concurență între monopoluri dă 
naștere la asemenea aventuri sen
zaționale.

de Nell Cobar Jucătorul care a marcat 
Tov. arbitru, nu e valabil golul : 
l-am marcat din ofsaid...

Blocul a fost recepționat 
și dat în folosință. Haideți să 
plecăm !...

Trustul construcții : — So
poate ÎI Să lăsăm în urma noas
tră gropi și grămezi de pămînt 
și moloz...

Copiii : — Emisiunea pentru 
copii s-a terminat, așa că 
nu mai stăm la televizor, 
ducem Ia culcare...

□□5m~C

LA POLICLINICA

Doctorul : — Dragă Lili, tml 
ești verlșoară, dar soră să-mi fii, 
nu te primesc înaintea altora : 
așteaptă-ți rtndul 1

— Știu, dragul meu, e minu
nată, mie mi-ar veni foarte bine, 
dar noi am ieșit în oraș să-ți 
cumperi tu ceva. Eu pot să mai 
aștept...

ORA 6 DIMINEAȚA

Toți locatarii blocului : 
Tov. administrator, atl uitat ? 
Azi e zi de plată a cotelor de 
întreținere...
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Marea adunare cetățenească de la „Fortul Roșu“ de lîngă Delhi Luna prieteniei rommo-soviétice
Cuvîntm tovarășului

(Urmare din pag. I-a)

re-între toate statele, indiferent de gimul lor politic și social.Mijlocul cel mai radical și mai sigur pentru a evita războiul și a menține pacea este dezarmarea ge- n Jă și totală. Din cauza cursei înarmărilor, omenirea trăiește sub amenințarea apăsătoare a unui nou război. Mijloace materiale și financiare de zeci și sute de miliarde de dolari sînt irosite pentru a stoca armament, munca a zeci de milioane de oameni este cheltuită nu pentru a crea bunuri folositoare, ci mijloace de distrugere. Cu miliardele cheltuite azi pentru înarmări s-ar putea construi sute de uzine metalurgice gigantice, ca cea de la Bhilai. s-ar putea ridica nivelul de viață al multor sute de milioane de oameni din diferite țări ale globului. Guvernul romîn sprijină propunerea Uniunii Sovietice de a se începe de pe acum, sub egida O.N.U., pregătirile pentru întocmirea unui r-ogram de ajutorare a țărilor slab uezvoltate prin folosirea unei părți a fondurilor rămase disponibile de pe urma dezarmării generale și totale.Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej a arătat că Romînia și India, în calitatea lor de membre în Comitetul celor 18 state pentru dezarmare, militează, alături de alte state iubitoare de pace, pentru găsirea unor soluții care să ducă efectiv la dezarmare, fără să se creeze avantaje unilaterale sau prejudicii nici unei țări. Sîntem convinși că prin eforturile unite ale tuturor celor cărora le este scumpă pacea poate fi realizată dezarmarea generală și totală, că este pe deplin posibil să creăm o lume fără arme, fără războaie. Un prim pas spre atingerea acestei năzuințe arzătoare a popoarelor l-ar constitui interzicerea experiențelor cu arma nucleară. Țara noastră, a spus tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, apreciază pozitiv propunerea făcută de India și de alte state neutre, membre ale Comitetului celor 18, cu privire la controlul asupra îndeplinirii acordului de interzicere a arma nucleară, ceastă propunere baza pentru realizarea unei înțelegeri. Este profund regretabil că pu-
experiențelor cu Considerăm că a- poate constitui

terile occidentale nu vor să părăsească vechile lor poziții, nu vor să accepte propunerea țărilor neutre ca bază de discuție. Trebuie continuate eforturile în cadrul O.N.U. și al Comitetului celor 18 state, pentru a se ajunge la un acord în această problemă.După ce a arătat că trăim astăzi epoca lichidării definitive a odiosului sistem colonial, epoca redeșteptării naționale a tuturor popoarelor, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a spus : Colonialismul, lovit de moarte, nu vrea să părăsească însă arena istoriei, caută să reprime mișcarea de eliberare națională, să împiedice prin diferite mijloace consolidarea independenței economice a noilor state libere, încearcă mențină dominația sub forme néocolonialiste.Republica Populară Romînă, lelalte țări socialiste, precum și toate popoarele iubitoare de pace și libertate sînt profund îngrijorate de încordarea creată în Marea Caraibilor, prin provocările puse la cale de cercurile războinice ale Statelor U- nite, cu ajutorul unor mercenari, împotriva independenței și libertății Cubei, deoarece aceste acțiuni constituie în același timp o amenințare împotriva libertății și independenței tuturor popoarelor care s-au eliberat recent de sub jugul colonial, precum și o amenințare directă pentru menținerea păcii în lume.Menținerea sub jugul colonial a multor popoare din Asia, Africa și din America Latină constituie focare periculoase de neliniște pentru libertatea tuturor popoarelor, pentru pacea lumii. Trebuie depuse toate eforturile pentru lichidarea completă și definitivă a sistemului colonial, pentru aplicarea declarației O.N.U. cu privire la acordarea independenței tuturor popoarelor care se mai află sub dominația colonială, pentru lichidarea oricăror forme de amestec în treburile interne ale popoarelor, singurele în măsură să hotărască a- supra regimului social și politic pe care îl doresc.Dați-mi voie, a spus tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, să mă opresc asupra uneia dintre cele mai acute probleme la ordinea zilei, problema rămășițelor celui de-al doilea război mondial.După cum vă este cunoscut, în decursul unei singure generații, mi-

să-și noi,ce-

litarismul german a împins omenirea în două războaie mondiale, pro- vocînd imense jertfe și distrugeri incalculabile de care au avut de suferit Uniunea Sovietică, Romînia, Polonia, Franța, Anglia și alte multe popoare. De la terminarea celui de-al doilea război mondial au trecut mai bine de 17 ani, dar pacea cu Germania încă nu este reglementată. Rămășițele războiului încă nu au fost lichidate. Ele continuă să întunece orizontul internațional. Nu este greu de înțeles ce primejdie pentru pacea lumii reprezintă situația actuală a Berlinului occidental, care este situat în centrul Republicii Democrate Germane și continuă să aibă un regim de ocupație militară, este folosit ca centru de provocări împotriva statelor socialiste, devenind unul din cele mai periculoase focare de război din lume. Un conflict armat în Europa ar putea degenera într-o conflagrație mondială. Primejdia este cu atît mai mare cu cît unele cercuri preconizează a se pune la dispoziția revanșarzilor germani arme nucleare.Este în interesul tuturor statelor iubitoare de pace ca problema Berlinului occidental să fie soluționată. Propunerile cele mai rezonabile, care țin seama de interesele tuturor părților, sînt. cele prezentate de guvernul Uniunii Sovietice și de guvernul R. D. Germane privind încheierea grabnică a tratatului de pace cu Germania, lichidarea pe această bază a regimului de ocupație din Berlinul occidental și transformarea acestuia într-un oraș liber, demilitarizat.Sîntem recunoscători guvernului Indiei, care apreciază pe drept cu- vînt că singurul mod realist de a aborda problema cunoașterea stării creat in urma războiului - tența a două state germane.Dezvoltarea colaborării între state, schimbul de bunuri materiale și legăturile culturale sînt factori deosebit de puternici în însănătoșirea atmosferei internaționale, slujesc cauzei progresului popoarelor, cauzei păcii. Orice tendințe de a crea sfere închise în relațiile economice internaționale sînt contrare intereselor destinderii și normalizării relațiilor interstatale. Noi, a arătat tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, împărtășim întrutotul părerea guvernului

germană este rede fapt care s-a exis-

indian că Piața comună, nu numai că nu contribuie la micșorarea încordării internaționale și la reducerea pericolului de război, ci, dimpotrivă, alimentează încordarea între Răsărit și Apus, fiind totodată o continuare a politicii coloniale. Romînia militează cu fermitate pentru dezvoltarea nestingherită a legăturilor economice între toate țările lumii, fără bariere artificiale și discriminări.Sîntem bucuroși să constatăm că relațiile politice, economice și culturale între Romînia și India se dezvoltă continuu, în interesul ambelor noastre țări. Fără îndoială, există încă mari posibilități ca a- ceste relații să se lărgească și mai mult, să capete o amploare crescîn- dă. Planul de dezvoltare economică a Romîniei, ca și planul de dezvoltare economică a Indiei deschid noi perspective care permit o colaborare economică de lungă durată, reciproc avantajoasă, în spiritul păcii și colaborării internaționale.Sîntem convinși că pacea poate fi apărată și omenirea poate fi ferită de o catastrofă nucleară. Interesele tuturor popoarelor cer reglementarea pașnică, pe calea tratativelor, a problemelor litigioase între state, lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial, încetarea experiențelor cu arme nucleare, interzicerea răspîndirii și folosirii armelor nucleare, creârea de zone denu- clearizate, înfăptuirea dezarmării generale și totale.în încheierea cuvîntării sale, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a spus : Permiteți-mi să vă mulțumesc încă o dată pentru primirea caldă ce ni s-a făcut în India și pentru cuvintele frumoase rostite aici la adresa Romîniei. în numele poporului romîn vă urăm, vouă, cetățeni ai capitalei Indiei și întregului popor indian, prosperitate, fericire, izbîndă în munca și lupta voastră nobilă pentru binele Indiei, pentru cauza păcii.Să trăiască și să prospere harnicul și talentatul popor al Indiei libere ! Jai Hind !Trăiască și înflorească prietenia și colaborarea dintre popoarele romîn și indian, dintre Republica Populară Romînă și Republica India !Hindi romuni bhai-bhai !Să triumfe pacea în întreaga lume !

Teatrul de miniaturi din Leningrad sub conducerea lui Arkadi Rai- kin, artist al poporului al R.S.F.S. Ruse, a prezentat vineri seara un spectacol în Sala Palatului R. P. Romîne. Spectacolul a fost organizat de Comitetul de stat pentru cultură și artă, cu prilejul Lunii prieteniei romîno-sovietice.La spectacol au asistat tovarășii Gheorghe Apostol, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Alexandru Dră- ghici, Dumitru Coliu, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale, oameni de artă și cultură, un numeros public.

Au fost de față G. E. Cebotariov, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice în R. P. Romînă, șefi ai altor misiuni diplomatice acreditați în R. P. Romînă și alți membri ai corpului diplomatic.Publicul a răsplătit cu aplauze îndelungi pe artiștii Teatrului sovietic, în frunte cu A. Raikin, care în spectacolul „Pagini alese“ au dovedit înalta lor măiestrie artistică.Programul spectacolului a fost prezentat de Mircea Crișan.La sfîrșitul spectacolului, artiștilor leningrădeni le-au fost oferite flori din partea C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri. (Agerpres)CONCERT IGOR OISTRAHi Violonistul sovietic Igor Oistrah | și-a dat concursul vineri seara la 
j concertul Filarmonicii de Stat „Mol- j dova” din Iași. Sub bagheta dirijorului George Vintilă, directorul I filarmonicii ieșene, s-a prezentat un „Festival Ceaikovski” care a cu-

Plecarea ministrului 
pescuitului din DanemarcaVineri dimineața a părăsit Capitala A. C. Normann, ministrul pescuitului din Danemarca, care a făcut o vizită în țara noastră între 12 și 18 octombrie.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, au fost de față Janos Fazekaș, ministrul industriei alimentare, C. Neculau, secretar general al Ministerului Industriei Alimentare, funcționari superiori din Ministerul Industriei Alimentare și Ministerul Afacerilor Externe.De asemenea, pe aeroport se afla W. Winther Schmidt, însărcinat cu afaceri ad-interim al Danemarcei la București. (Agerpres)

Banchet oferit 
în cinstea președintelui 

Republicii IndiaDELHI 19. — Trimisul special Agerpres transmite : Vineri seara, la hotelul „Ashoka“ din Delhi, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, a oferit un banchet în cinstea Excelenței Sale dr. Sarvapalli Radhakrishnan, președintele Republicii India.La banchet, au luat parte președintele Republicii India, S. Radhakrishnan, vicepreședintele republicii, dr. Zahir Hussein, primul ministru, Jawaharlal Nehru, membri ai guvernului, înalți demnitari indieni.Au participat Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Romîne, Valentin Steriopol, adjunct al ministrului comerțului exterior, precum și ambasadorul R. P. Romîne în India, Iancu Horațiu.Au fost de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Delhi, personalități ale vieții culturale și economice, ziariști indieni, romîni și corespondenți străini.Banchetul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

(Urmare din pag. I-a)

decît viața oamenilor — spune tovarășul - - - . _ . .
eforturile 
täte celor

Trecem 
inscripții 
coridor asurzitor de copii de 
lă îmbrăcați în cămăși 
tre și pantaloni calci și printr-altul 
de bărbați îmbrăcați în hainele lor 
albe ; se aud pretutindeni scandate 
cuvintele : „Trăiască președintele 
Romîniei“.

Coloana se oprește apoi în satul 
Badrula. Pe două rînduri copiii și 
bărbații satului aruncă petale de 
flori asupra oaspeților. Un cîntăreț 
poptdar, acompaniat de tobă, impro
vizează versuri prin care urează bun 
venit. „E o zi de mare noroc pentru 
satul nostru că dvs., președintele 
R.omîniei, ați venit la noi“ — cîntă 
bardul popular. Pe nisip au fost în
fipse covoare ; sute de copii stau pe 
jos ; femeile mai sfioase s-au retras 
într-un colț ; tovarășul Gheorghiu- 
Dej, puternic aplaudat, se apropie de 
ele și le aduce salutul femeilor din 
Romînia. Părăsind mari metropole 
ca Delhi. Bombay și alte orașe, nu 
ne-am putut închipui că aci, la sate, 
unde viața e mai calmă, vom întâlni 
atâta animație. E vizibil că pentru tot 
satul cu mic cu mare, această vizită 
este un eveniment. „Trăiască Romî
nia, glorie Indiei“, strigă oamenii. Și 
mai emoționantă, o adevărată re
vărsare populară de entuziasm, a 
fost primirea la Korali. După vizi
tarea satului și a noului punct me
dical, oaspeții au fost invitați la 
noua clădire care va fi sediul coo
perativei agricole. Gazdele l-au 
rugat pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej să inaugureze a-

Gheorghiu-Dej. Prețuim 
dv. Vă urez succes. Sănă- 
internați.
printr-un sat care poartă „Bun venit” ; printr-un 

școa- 
albas-

prins : Simfonia I, în primă audiție la Iași, Concertul în re major pentru vioară și orchestră, solist Igor Oistrah, și uvertura „Romeo și Ju- lieta”. Publicul a aplaudat cu multă căldură măiestria interpretativă a artistului sovietic.

Deschiderea expoziției 
„Electrificarea ■—* baza construirii 
economiei comuniste in IL&.S.S."în cadrul manifestărilor Lunii prieteniei romîno-sovietice, vineri la amiază a avut loc ia Casa prieteniei romîno-sovietice A.R.L.U.S. din Capitală deschiderea expoziției „Electrificarea — baza construirii economiei comuniste în U.R.S.S.“.Au luat parte acad. Petre Con- stantinescu-Iași și Marin Florea Io- nescu, vicepreședinți ai Consiliului General A.R.L.U.S., Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat, pentru Cultură și Artă, Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., reprezentanți ai altor organizații, instituții obștești și instituții centrale, specialiști din domeniul energeticii.Au fost de față G. E. Cebotariov. însărcinat cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice în R.P. Romînă, și membri ai ambasadei.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de prof. univ. Remus Rădu- Ieț, membru corespondent al Academiei R.P. Romîne, directorul Institutului de energetică al Academiei. (Agerpres)

„Dorim o
SSI

creștere a comerțuri angle-român 
avantajul nostru reciproc"

(

Semnarea unor scrisori privind colaborarea 
economică și tehnico -științifică 

romîno-indianăDELHI 19 (Agerpres). — Vineri după-amiază, la Ministerul Comerțului și Industriei al Indiei a avut loc semnarea unor scrisori schimbate între ministrul afacerilor externe al R. P. Romîne, Corneliu Mănescu, și K. C. Reddy, ministrul comerțului Și industriei al Republicii India.In aceste documente se menționează că relațiile economice dintre cele două țări se dezvoltă continuu prin creșterea anuală a schimbului reciproc de mărfuri, iar în cadrul colaborării economice și tehnice livrările de utilaje pentru foraj, cele pentru rafinăria de la Gauhati și asistența tehnică acordată au ajutat la dezvoltarea industriei petroliere în India. în documente se constată, de asemenea, că există noi posibilități pentru dezvoltarea colaborării economice dintre cele două țări.Ambele părți au convenit ca a- ceastă colaborare să se efectueze în baza unui acord de colaborare economică continuă și de lungă durată, care urmează a fi elaborat în comun și în baza căruia se prevede ca R. P. Romînă să livreze instalații industriale complete, precum și asistență tehnică pentru industria petrolieră, minieră, fabrici chimice, petrochimice, fabrici de ciment, centrale electrice, transport.

In schimbul acestor livrări, din Republica India urmează să se e- fectueze livrări crescînde de minereu de fier și alte produse indiene către Republica Populară Romînă.Documentele menționează dorința ambelor părți de a dezvolta colaborarea tehnico-științifică. în legătură cu aceasta, o delegație guvernamentală indiană va sosi la București la sfîrșitul lunii noiembrie. Părțile iau notă de faptul că se va încheia un nou acord comercial și de plăți pe termen lung.Documentele au fost ’Semnate din partea romînă de Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al R.P. Romîne, iar din partea indiană de K. C. Reddy, ministrul comerțului și industriei al Indiei.Au fost de față din partea romînă Valentin Steriopol, adjunct al ministrului comerțului exterior, Ian- cu Horațiu, ambasadorul R. P. Romîne în India, și Iosif Pop, reprezentantul comercial al R.P. Romîne în India. Din partea indiană au fost de față Ramachandran, secretar general la Ministerul Comerțului și Industriei, Kashyapa, secretar general în Ministerul Minelor și Combustibilului, și Mathur, ambasadorul Republicii India la București.

ceastă clădire ; pe zid au pus o pla- de ceară 
că de marmoră, pe care sînt săpate 
cuvintele : „Inaugurată de Excelența 
sa Domnul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne. 19 
octombrie 1962“.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej se interesează despre modul de 
organizare a cooperativei. La dis
pensarul de aici, tovarășul I. Gh. 
Maurer subliniază cît de utilă este 
munca sanitară și cît de bine e că 
începe să se pună accent 
laxie.

— Sînt convins că veți 
munca dvs. — îi spune 
Gheorghiu-Dej tânărului medic T. S. 
Gill — pentru că vă văd plin de do
rința de a contribui la ridicarea 
poporului dvs. Tinerii noștri medici, 
după absolvirea institutului, fac un 
stagiu la țară“. E un exemplu demn 
de urmat — spune doctorul Gill. Să
tenii au organizat in cinstea oaspe
ților romîni o adevărată expoziție în 
aer liber, destul de vastă, care — 
de la grîne pînă la obiecte de artă 
— oglindește munca, viața lor.

Sub un mare baldachin s-au strîns 
aproape 1 000 de oameni și mereu 
sosesc alții. O parte dintre ei nemai- 
încăpînd la umbră stau în soarele 
arzător și îi aclamă pe oaspeți. Băr
bați îmbrăcați în sariuri de mătase 
strălucitoare, în picioarele goale, în 
jurul unei tobe execută un dans 
punjab de o uimitoare vitalitate, 
cum nu am mai văzut în India. Nu se 
aud decît toba și zurgălăii de la 
picioare. Apoi încep să bată din 
palme și ritmul se întețește. Dintre 
toate podoabele lor, cea mai fru
moasă e fildeșul dinților, pe care îi 
arată într-un zîmbet larg, plin de 
veselie. Sase fete, îmbrăcate în alb, 
purtând un fel de farfurioare pătrate

pe profi-

reuși în 
tovarășul

la colțul cărora stau patru 
aprinse, cîntă o urare tra
de bun venit. In mijloc

luminări 
dițională 
costumată, e o femeie care o repre
zintă pe Mama India.

Exuberanți sătenii dau frîu senti
mentelor de prietenie și stimă. Ei se 
reped pe estradă, prind turbane albe 
și galbene de capul oaspeților. De 
la bătrînii cu păr alb și pînă la 
copiii pe care-i poartă în brațe, băr
bații, întreaga suflare a satelor s-au 
strîns în jurul oamenilor de stat ro- 
mîni. Tovarășul Gheorghiu-Dej îi 
felicită pe dansatori, se fotografiază 
cu ei, iar aceștia îl. înlănțuie cu 
brațele lor ca de abanos. Mulțumind 
pentru primirea călduroasă, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer spune că 
a fost impresionat de dansurile ve
sele și de primirea călduroasă a să
tenilor din Korali, de străduințele 
lor pentru a-și făuri o viață mai 
bună. Poporul romîn, care muncește 
cu energie pentru construirea unei 
vieți noi, înțelege aceste strădanii și 
simpatizează cu ele. în numele po
porului romîn tovarășul Maurer a- 
duce un cald și prietenos salut, le 
urează sătenilor spor în muncă, 
prosperitate. Strîngerile de mînă nu 
mai contenesc, fiecare din cei pre- 
zenți a rămas 
neuitat.

Documentele 
indiano-romînă 
Delhi chiar la ora tind transmit a- 
ceste rînduri, cuprind semnăturile 
reprezentanților celor două țări, dar 
într-un fel la aceste semnături se 
adaugă invizibile semnături ale mii
lor de oameni, pe care 
azi în satele Indiei, ale 
de locuitori ai marilor 
diene, care, în zilele 
i-au înconjurat cû căldură pe solii 
poporului romîn.

I

I Mesajul adresat de cetățenii orașului Delhi președintelui Consiliului de Stat al R. P. RomînePrimarul orașului Delhi a dat citire mesajului adresat de cetățenii orașului Delhi către președintele Consiliului .de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej.„Noi, primarul și membrii Consiliului municipal al orașului Delhi, reprezentanți acreditați ai poporului din metropola Republicii India, se spune în mesaj, încercăm un sentiment de mare plăcere și mîn- drie adresînd Excelenței voastre un călduros și cordial salut de bun venit în acest loc istoric, denumit „Fortul Roșu“. Vă salutăm, Excelență, ca pe conducătorul unei țări prietene ' care, deși este situată departe de noi, colaborează cu noi în mai multe domenii. Noi am primit din Romînia o asistență în construirea de la Gauhati. noștri ingineri dv. specializarea necesară pentru a putea conduce rafinăria. în prezent, șase, echipe de experți romîni în foraj lucrează la Cambay, și Ahmedabad, în Gujarat și la Jullundtir, în Punjab, în domeniul explorării petrolifere. Acordăm cea mai mare importanță succesului care a însoțit străduințele lor.Cu această ocazie ne amintim și de alte legături prietenești dintre țările noastre. Poporul romîn a făcut o primire însuflețită venerabilului nostru președinte, dr. Radhakrishnan, cînd a vizitat țara dv. în calitate de vicepreședinte în 1956. Pe lîngă aceste contacte prietenești și continua lărgire a colaborării noastre reciproce în domeniul economic, noi am colaborat, de asemenea, la promovarea cauzei păcii mondiale, cauză căreia noi și poporul romîn îi sîntem sincer devotați.în continuare, primarul orașului Delhi a prezentat participanților la adunarea cetățenească personalitatea tovarășilor Gheorghe Gheorghiu- Dej și Ion Gheorghe Maurer.în încheiere, el a spus : „Sîntem încredințați că vizita Excelenței voastre în această țară va deschide perspective noi pentru colaborarea dintre India și Romînia. Rugăm pe Excelența voastră să transmită mesajul nostru de prietenie poporului romîn, căruia îi dorim prosperitate și fericire.

INFORMAȚII
® Vineri după-amiază, însărcinatul cu 

afaceri ad-interim al Franței la București, 
Jean du Boisberranger, a oferit un coc
teil în saloanele legației in cinstea reali
zatorilor și interpretilor filmului ,.Codin’’ 
— coproducție romino-franceză — după 
romanul lui Panait [strati.

In cursul serii, la Uniunea Ziariștilor 
din R.P. Romînă a avut loc o întîlnire 
între cineaști romîni și francezi, care 
colaborează la realizarea filmului ,,Co
din'4 și ziariști romini și un grup de 
ziariști francezi aflati în vizită în tara 
noastră.

® Orchestra simfonică „Gewandhaus” 
din Leipzig a părăsit tara noastră.

® La tragerea Loto-Central din ziua 
de 19 octombrie 1962 au fost extrase din 
urnă următoarele numere :
62 23 40 15 68 64 11 36 84

A : 68 15 64 
B : 49 11 40 
C : 62 23 84

23 40 15
Premiul special 
Premiul special 
Premiul special

49

In timpul prezenței în țara noastră, lordul Kilmarnock, președintele Camerei de Comerț din Londra, care a participat la inaugurarea Expoziției industriale britanice, deschise la București, a purtat convorbiri la Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Comerțului Exterior și Camera de Comerț a R. P. Romîne. Totodată, oaspetele a vizitat și unele obiective industriale. înainte de plecare. lordul Kilmarnock s-a întîlnit cu ziariști romîni, cărora le-a împărtășit din impresiile culese.întotdeauna este dificil să evaluezi imediat și în mod concret rezultatele unei expoziții — a spus lordul Kilmarnock. Desigur sper că utilajul expus va fi vîndut, dar aceasta este o chestiune relativ de mică importanță, în comparație cu contactele comerciale care sperăm să se stabilească, ca urmare a expoziției. Aș vrea să subliniez, ceea ce am mai spus și în cuvînta- rea mea de la festivitatea de deschidere a expoziției, că noi sîntem tot atît de interesați în importuri ca și în exporturi. Exprimîn- du-ne speranța că vom vinde utilajul nostru Romîniei, avem de asemenea în vedere și problema achi-

Impresiile lordului 
Kilmarnock, președintele 

Camerei de Comerț din Londra

zițiilor din țara dv. Noi înțelegem pe deplin aceasta și noua secție romînă creată în cadrul Camerei noastre de Comerț elaborează în mod activ căi și mijloace pentru sporirea achizițiilor de la dv.Dorim o creștere a comerțului an- glo-romîn în ambele direcții și în avantajul nostru reciproc.Este prima mea vizită în Romînia — a continuat oaspetele — și, deși mă aflu aici doar de cîteva zile, datorită excelentelor condiții ce mi s-au creat am putut să văd foarte multe. Am fost în mod deosebit impresionat de dezvoltarea industrială din regiunea Ploiești și de frumusețea regiunilor din drumul spre Brașov.Bucureștiul este un oraș frumos. E greu de spus ce îmi place mai mult la el, dar sînt deosebit de impresionat de dimensiunile sale, de bulevardele largi. îmi plac de asemenea noile blocuri de locuințe și trebuie să vă fac un compliment în legătură cu arhitectura dv. modernă. Toate acestea sînt realizări mari.Toată lumea a fost cît se poate de binevoitoare și ospitalieră. Mă voi înapoia la Londra cu multe amintiri plăcute. (Agerpres)
(l£n ameziean la Thaoana

cu o amintire de

privind colaborarea 
care se semnează la

i-am văzut 
milioanelor 

orașe in- 
precedente,

tehnică de neprețuit rafinăriei de petrol De asemenea, tinerii au dobîndit în țara

Săptămînalul „FRANCE OBSERVATEUR“ publică sub titlul de 
mai sus un articol, semnat de pro
fesorul universitar american S. Shapiro, în care autorul își ma
nifestă încrederea în viitorul revo
luției cubane și, totodată, critică 
diplomația americană pentru linia 
sa agresivă față de Cuba.

„Am sosit în Cuba la 9 august — scrie autorul — tind 1 200 de 
delegați la Congresul național al 
studenților și elevilor erau întru
niți în marea sală a hotelului „Ha
bana Libre“.

Este cunoscută importanța acor
dată de guvernul cuban învăță
mântului public. Așadar, descrierea 
unui asemenea congres dă, proba
bil, posibilitatea de a, înțelege cît 
mai bine aspectul pe care îl are 
acum, după 4 ani. revoluția din 
Cuba. 1961 a fost „anul alfabeti
zării“ (după cum 1959 fusese „anul 
eliberării’’, 1960 — „anul reformei 
agrare“ iar 1962 — „anul planifi
cării”). în 1961, peste o sută de mii 
de voluntari, aproape cu toții foar
te tineri, au plecat în toate colțu
rile insulei și au izbutit să reducă 
în mod considerabil procentul 
neștiutorilor de carte...

Un american în vizită 
este o „pasăre rară". Eu 
primit cu multă căldură 
greșul studențesc, 
delegații cu care am stat de vorbă 
erau copii de muncitori fără califi
care sau de muncitori agricoli. Re
voluția a deschis în fața lor pers
pective la care nici nu îndrăzneau 
să viseze. Burse complete de stu
dii, cariere diferite : medic, diplo
mat sau inginer.

A doua zi, Fidel Castro a înche-

iat congresul cu o cuvîntare rostită 
în Plaza de la Revolution. Fidel se 
interesează personal și îndeaproa
pe de tineret și problemele învăță
mântului. Oare se poate imagina 
în Statele Unite ca președintele 
să-și petreacă mai multe zile vizi
tând școlile din raioanele sătești 
sau adresîndu-și unele 
palele cuvîntări unor 
școală ?

Fidel a fost primit 
călduroase. Paza lui nu era forma-

din princi- 
copii de

cu aplauze

Răsf oind presa străină

entu- 
o ati-

Sha
în Cuba 
am fost 
de Con- 

Mulți dintre

tă decît de un singur om. Sînt con
vins că nici un străin nu s-ar pu
tea apropia de președintele State
lor Unite așa cum m-am apropiat 
eu de Castro. Și fără a fi perche
ziționat... Prezența lui Castro în 
mijlocul publicului produce o im
presie extraordinară. în deplin a- 
cord cu auditoriul său, Castro are 
darul de a-l conduce de la 
ziasm la rîs, și de la rîs la 
tudine serioasă“.

în continuare, profesorul
piro subliniază că guvernul Cu
bei a făaut numeroase încercări 
pentru a găsi o cale de înțelegere 
cu S.U.A. „în loc de a arăta, aceste 
fapte în mod cinstit, scrie în con
tinuare autorul, ne găsim în fața 
unui șir de falsificări grotești și 
greșeli catastrofale de care sînt 
răspunzători, în aceeași măsură, Ei
senhower și Kennedy, Congresul, 
Departamentul de Stat și agențiile 
de presă americane. în ce o pri
vește, opinia publică a fost tot

timpul rău informată de aceste 
cercuri. Politica lui Eisenhower în 
privința Cubei a fost marcată prin 
zarva ipocrită suscitată tind de 
condamnarea călăilor lui Batista 
(nimeni nu se îngrijorase înainte 
de soarta victimelor făcute de a- 
ceștia), tind de depozițiile unor 
funcționari ai regimului răsturnat, 
făcute în fața unei comisii a senatu
lui. Iar după aceasta au urmat rai
durile avioanelor avînd bazele în 
Florida, care inccndiau plantațiile 
de zahăr, repetatele cereri ca ex
proprierile de bunuri americane să 
fie plătite imediat și în bani li
chizi etc. Presiunea americană — 
economică, politică si militară (in
tervenția la Playa Giron) n-a slă
bit de loc după aceasta.

Am vorbit cu grupuri de țărani 
care mi-au exprimat ura și dis
prețul lor față de cei care le-au 
invadat tara anul trecut : „Le pu
teți spune celor de la Miami (cen
trul din S.U.A. al contrarevoluțio
narilor cubani — n.r.) că data vii
toare dacă vor debarca îi va costa 
mai scump ca data trecută“...

în continuare, autorul scrie : 
.Posibilitățile economice ale ță- 

Uzinele care dau 
mult mări-

Aspect do la solemnitatea care a avut loc la Havana pentru a marca lichidarea anaiiabetismulul.

r Jte »wf

rit sînt bune, 
producție au fost 
te. în toamna aceasta centrala 
electrică de la Matanzas a început 

să producă primii kWh. O uzi
nă de instrumente agricole tri
mite pe piață o întreagă gamă de 
produse, care' pînă în prezent se 
importau din S.U.A. Atelierele de 
metalurgie de la fabricile pentru 
rafinarea zahărului produc astăzi 
mii de aparate pentru tăierea tres
tiei de zahăr, care vor fi acțio
nate de tractoare sovietice.

în cursul ultimilor 6 ani. atitu
dinea noastră față de Cuba a fost 
stupidă și totodată sterilă. Cum se 
explică această împotmolire a politi
cii guvernului ? După părerea mea, 
vina o poartă în același timp pu
blicitatea care domină activitatea 
noastră, presiunile conservatoare 
exercitate asupra Congresului, in
fluența militarilor asupra politicii 
noastre interne șt externe. Atît de
mocrații cît și republicanii nu a- 
pără interesele naționale, ti avu
tul și profiturile unui pumn de în
treprinderi.

în 2—3 ani Cuba va lăsa cu mult 
în urma ei țările care beneficiază 
de „Alianța pentru progres", pre
cum și economiile stagnante 
Argentina, Peru și aproape 
treaga Americă centrală, care încă 
se mai găsesc în mîinile unor vechi 
oligarhii formate din proprietari 
funciari, oameni de afaceri străini și militari".

din 
în-
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Lucrările Adunării Generale

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI Sesiunea Adunării generale 
a academicienilor din U. R. S.

întrevederea 
Gromîko * KennedyWASHINGTON 19 (Agerpres). TASS transmite : La 18 octombrie, la Casa Albă a avut loc între A. A. Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și J. Kennedy, președintele S.U.A., o întrevedere care a durat 2,20 ore.Din partea Uniunii Sovietice, la întrevedere au fost de față V. S. Semionov, locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., și A. F. Dobrînin, ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A., iar din partea Statelor Unite — D. Rusk, secretarul de stat al S.U.A., L. Thompson, adjunctul special al secretarului de stat, și M. Hillenbrand, adjunct special al secretarului de stat.După întrevedere, A. A. Gromrko a declarat corespondenților : „Președintele și cu mine am discutat o serie Ci'e probleme importante, inclusiv reglementarea pașnică a problemei germane. Consider că schimbul de păreri care a avut loc între noi a fost util".WASHINGTON 19 (Agerpres). — TASS : La 18 octombrie, A. A. Gromîko a participat la un prînz oferit la Departamentul de Stat în cinstea sa de Dean Rusk, secretarul de stat al S.U.A. în timpul prînzu- lui, A. A. Gromîko și Dean Rusk au continuat discutarea problemelor care prezintă interes reciproc pentru ambele părți.

Campania electorală 
într-o fază

Se poate spune că odată cu 
discursul rostit joi la posturile de 
radio și televiziune de președintele 
de Gaulle, campania electorală pen
tru referendumul de la 28 octom
brie privind modificarea consti
tuției la capitolul „alegerea pre
ședintelui statului“ a intrat într-o 
fază hotărîtoare. Pe aceeași cale a 
undelor grupați la două emisiuni și 
avînd fiecare la 
dispoziție cite 10 
minute — repre
zentanții partide
lor politice, care 
au dreptul să par
ticipe la campania 
electorală, se vor 
adresa și ei alegătorilor la începutul 
săptămînii viitoare.

In legătură cu discursul rostit de 
generalul de Gaulle, majoritatea co
mentariilor presei apărute astăzi a- 
preciază că președintele statului a 
recurs la o amenințare categorică 
punîndu-i pe francezi în fața unei 
soluții fără alternativă, cînd a spus : 
„Dacă răspunsul vostru este „Nu“, 
cum ar dori-o toate vechile partide... 
sau chiar dacă majoritatea „Da- 
urilor“ este slabă, mediocră sau a- 
leatorie este evident că sarcina mea 
va lua sfîrșit imediat și fără reîn
toarcere“.

In legătură cu aceasta, ziarul 
„COMBAT“ scrie : „Nu este deci 
vorba numai să se schimbe modul 
de alegere a președintelui republi
cii ; se cere francezilor să aprobe 
regimul, să accepte ceea ce a fost 
ilegal, să închidă ochii și să-și în
credințeze viața și libertățile bunu-

Intervenția reprezentanților R. P. Romîne în Comitetul Politic 
Special și în Comitetul pentru problemele economiceNEW YORK 19 — Trimisul special Agerpres, Cornel Răducanu, transmite : Comitetul Politic Special dezbate în continuare problema politicii rasiale a guvernului sud-afri- can. în ședința din 18 octombrie a Comitetului, Mihail Hașeganu a expus poziția delegației R. P. Romîne în această chestiune.Măsurile luate în ultimul timp de acest guvern sînt elocvente. Devine clar pentru toată lumea că guvernul Africii de Sud nu intenționează să pună capăt politicii de apartheid ci, dimpotrivă, o intensifică, iar .tensiunea pe care o produce această politică poate în orice moment să ducă la explozii grave, care să pună în pericol pacea pe întregul teritoriu al continentului african.în încheiere, Mihail Hașeganu a subliniat că, potrivit politicii consecvente a guvernului R. P. Romîne de condamnare a tuturor formelor de discriminare rasială, delegația romînă se alătură delegațiilor care cer guvernului sud-african să pună capăt politicii sale de apartheid și sprijină măsurile preconizate pentru atingerea acestui scop.

★
Tn ședința din 18 octombrie a comitetului O.N.U. pentru problemele economice, reprezentantul R. P. Ro-

pentru referendum 
hotărîtoarelui plac al unui om cunoscut as
tăzi, dar necunoscut mîine“.

„FIGARO" scrie la rîndul 
„Generalul de Gaulle mătură din- 
tr-o singură lovitură și argumente
le juridice și tezele politice pentru 
a transforma în plebiscit ceea ce la 
origine trebuie să fie un referendum 
asupra unei modificări parțiale a 
constituției“.

său :

In ceea ce-i pri-
- vește pe comuniști, 

I t r . - ei ?i'au reafirmatCorespondenta telefonica poziția cu prile
jul unui miting 
organizat la 
„Mutualité“ 
Paris. Cu

din Paris sala 
din 

acest 
prilej au luat cuvîntul conducători ai 
partidului. Maurice Thorez, secretar 
general al P.C. Francez, a spus :

„De Gaulle are împuterniciri foar
te largi și rezolvă toate problemele 
de stat după bunul său plac. Aceas
ta însă nu-i este de ajuns și — con- 
cepînd reforma constituției — caută 
să întărească regimul puterii sale 
personale“.

Referendumul de la 28 octombrie, a 
continuat M. Thorez, are tin caracter 
extrem de serios. Dacă de Gaulle va 
obține victoria, atunci el va încerca 
să impună asemenea măsuri ca : li
chidarea parlamentului, înlăturarea 
oricărei umbre de control din partea 
reprezentanților poporului etc.

In încheiere, Maurice Thorez a 
subliniat necesitatea urgentă a unifi
cării tuturor forțelor republicane ale 
țării și în primul rînd a muncitorilor 
comuniști și socialiști.

T. VORNICU

Succese ale luptei revendicative 
a metalurgiștilor italieni

MOSCOVA. Mstislav Keldîș, președintele Academiei de Științe a U.R.S.S., a deschis la 19 octombrie sesiunea Adunării generale a academicienilor. Filozofi și fizicieni, economiști și chimiști, lingviști, istorici și matematicieni vor discuta pentru prima dată împreună sarcinile de
dezvoltare a științelor sociale în condițiile construcției desfășurate a comunismului.Academicianul Leonid Ilicev a prezentat la sesiune raportul „Construcția comunismului și științele sociale“.

mîne, Titus Sinu, a făcut o amplă analiză a trăsăturilor economiei mondiale și a semnalat. între altele, dezvoltarea relațiilor comerciale ale țărilor socialiste cu tot mai multe țări pe baza principiului egalității și avantajului reciproc.Delegatul romîn a atras atenția că, din cauza politicii economice a principalelor țări capitaliste, decalajul dintre țările industrializate capitaliste și cele slab dezvoltate s-a accentuat.Titus Sinu a semnalat, de asemenea, tacticile înrobitoare ale țărilor occidentale în acordarea de asistență financiară, însoțită de condiții de ordin politic și militar. El a arătat că Piața comună încearcă să mențină unele state în curs de dezvoltare în situația de anexe agrare.Delegatul romîn a subliniat, de asemenea, oportunitatea unei conferințe internaționale asupra problemelor actuale ale comerțului, propusă de Uniunea Sovietică. Referin- du-se la cîteva probleme care ar putea figura, după părerea delegației R. P. Romîne, pe agenda conferinței, el a declarat : Un loc special ar trebui să-1 ocupe crearea unui mecanism internațional, sub forma unei organizații de comerț deschise tuturor statelor membre sau nemembre ale Națiunilor Unite, care, pe lîngă analizarea și studierea unor aspecte particulare ale comerțului, ar putea propune statelor adoptarea de măsuri decomerciale și și convenții părților.
stimulare a schimburilor încheierea de acorduri în avantajul tuturor

ROMA 19 Corespondentul Agerpres transmite :în Italia continuă lupta dîrză a metalurgiștilor italieni pentru reînnoirea contractului național de muncă. Această luptă, care a început la 13 iunie anul acesta, se desfășoară prin greve puternice scară națională cu o durată de de ore săptămînal. La 18 iulie Pe72 a început cea de-a 6-a grevă la care participă, la fel ca și la grevele precedente, un milion de metalurgiști. în fața Frontului unit al muncitorilor afiliați la cele trei centrale sindicale, patronii sînt nevoiți bată în retragere. Pînă acum de întreprinderi au anunțat că acceptă revendicările prevăzute contractul național al jnetalurgiști-
să170în

lor. Aceasta reprezintă un mare succes al luptei dusă în strînsă unitate de acțiune de metalurgiști.Dat fiind că o parte însemnată a patronilor refuză încă să satisfacă cererile greviștilor, metalurgiștii au hotărît să continue lupta pînă la victoria lor definitivă. în sprijinul acestei lupte au avut loc în diferite orașe ale Italiei — Milano, Florența, Alessandria, Arezzo, La Spezia, Le- cco — manifestații ale muncitorilor din alte ramuri industriale în semn de solidaritate cu metalurgiștii.O importantă victorie au obținut astăzi minerii din Caltaniscta (Sicilia), care, după opt zile de grevă în subteran, au silit patronatul să accepte revendicările lor cu privire la majorarea salariilor.

HAVANA Universitatea chis o nouă La mitingul care a avut loc cu acest prilej a luat tru al Cubei, spitalele din turi, în timp erau doar 9 000. a spus el.în noul an de învățămînt. a subliniat Castro, cursurile facultății vor fi urmate de 800 de studenți. încă

19 (Agerpres). — La din Havana s-a des- facultate cîe medicină.cuvîntul primul minis- Fidel Castro. Acum în Cuba există 38 000 pape înainte de revoluție

9 HI ;240 studenți mediciniștl vor începe cursurile la Universitatea din orașul Santiago de Cuba. în anul următor, facultățile de medicină din țară vor primi 1 250 de studenți, iar în anul de învățămînt 1964—1965 — 2 500.Fidel Castro a dat citire hotărîrii guvernului revoluționar al Cubei de a trimite 50 de medici voluntari în R.D.P. Algeria pentru a acorda ajutor medical poporului frate algerian.Uneltiri împotriva neutralității
Notă externă

Succese aîe trupelor revoluționare 
din Yemen împotriva mercenarilorSANAA 19 (Agerpres). — Corespondentul agenției MEN anunță că la 18 octombrie primul ministru al Yemenului, Abdallah As-Sallal, a a- vut consfătuiri importante cu membrii Consiliului comandamentului revoluționar.în cadrul consfătuirilor scrie corespondentul, a fost discutată situația militară din țară. S-a menționat, printre altele, că în nordul țării, în regiunea orașului Saada, trupele revoluționare controlează în prezent în întregime situația. în est, în regiunea orașului Jauf, au loc operațiuni pentru lichidarea rămășițelor mercenarilor, care acum două zile, sprijiniți fiind de trupele Arabiei

Saudite, au pătruns pe teritoriul Yemenului.în regiunea orașului Maarib, triburile care acționează împotriva guvernului revoluționar au fost complet împresurate și d'in zi în zi se așteaptă capitularea lor.Trupele yemenite au eliberat regiunea Saruah, situată la 10 km depărtare de Maarib, unde se află triburile rebelilor. Un purtător de cu- vînt al comandamentului militar a declarat că trupele revoluționare pot nimici în orice moment pe rebeli, însă au hotărît să se limiteze deocamdată la încercuirea lor, pentru a le da posibilitatea să înceapă tratative cu privire la capitulare.

Savantul american LInu3 Pau
ling — laureat al premiului No
bel pentru fizică — și artista Ju
lie Harris, au participat, alături 
de sute de cetățeni americani. Ia 
o demonstrație împotriva expe
riențelor nucleare, care s-a des
fășurat în fața sediului O.N.U. din 
New York.

Locuitorii de la granițele Cam- bodgiei cu Vietnamul de sud și Tailanda trăiesc de ani de zile sub amenințarea permanentă a răpăitului de mitralieră, a jafurilor și incendiilor la care se dedau trupele celor două state vecine. în ultima vreme aceste provocări qU căpătat un caracter deosebit de ascuțit. A- vioane militare cu reacție tailan- deze pătrund în spațiul aerian al Cambodgiei. De asemenea, trupe diemiste atacă și jefuiesc, sistematic, sate pașnice din apropierea graniței.Un șir de fapte arată că în spatele acțiunilor ostile Cambodgiei, care sînt organizate pe teritoriul Vietnamului de sud și Tailandei, stau forțele negre ale imperialismului a- merican. Noile provocări coincid cu forfota generalilor și comandanților americani în Vietnamul de sud, unde o întreagă armată de peste 10 000 de „consilieri" americani participă direct la. luptele împotriva mișcării de eliberate a poporului sud-vietnamez. Recent, autoritățile cambodgiene au arestat șase agenți din serviciile de spionaj ale blocului S.E.A.T.O. Activitatea lor era

coordonată de misiunea militară a- mericană din Cambodgia. Printre cei arestați se afla și secretarul personal al generalului Scherrer, șeful misiunii militare americane.în lumina acestor fapte devine clar de ce S.U.A. au refuzat propunerea șefului guvernului cambodgian, Norodom Sia- nuk, de a se convoca o conferință care să asigure garantarea neutralității șl integrității teritoriale a Cambodgiel, propunere sprijinită de U.R.S.S. șl de alte state iubitoare de pace.în fața Adunării Generale a O.N.U., ministrul de externe cambodgian a atras atenția asupra implicațiilor grave ce pot decurge din aceste provocări pentru pacea șl securitatea Asiei de sud-est. El a subliniat rolul Important al statelor ' socialiste care au răspuns cu căldură la mesajul prințului Sianuk. în urma acestor plîngerl ale Cambod- giei, secretarul general provizoriu al O.N.U., U Thant, a anunțat numirea unul reprezentant al său, care va efectua o anchetă regiune. în această
I. A.

ȘTIRI

„Un eșec care a costat 8 milioane 
de dolari“

MOSCOVA. La 19 octombrie, N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a primit pe membrii delegației militare a R. D. Germane, în frunte cu generalul de armată Heinz Hoffmann, ministrul apărării naționale al R. D. Germane. între N. S. Hrușciov și membrii delegației a avut loc o convorbire prietenească. La convorbire a fost de față mareșalul Uniunii Sovietice, R. I. Malinovski, ministrul apărării al U.R.S.S.
NEW YORK 19 (Agerpres). 

Nava cosmică americană „Ranger-5", 
lansată în ziua de 18 octombrie spre 
Lună, „nu va putea să înfăptuiască 
nici una din sarcinile lansării“ din cauza ieșirii din funcțiune a bateriilor solare aflate la bordul navei, a declarat Administrația națională pentru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic a S.U.A. Administrația a anunțat, de aseme-

nea, că încercarea de a restabili iti- nerariul nav.ei nu a avut succes și că ,,Ranger-5’, trecînd la 500 km de Lună, se va plasa, probabil, pe o orbită în jurul Soarelui.„Un eșec care a costat 8 milioane de dolari a ruinat speranțele Statelor Unite de a trimite nava cosmică „Ranger-5" într-o cursă pentru a atinge Ltina“ — scrie comentatorul științific al agenției U.P.I.
ii............ ..mm .... .................muiim—uBnj«„iu.«..

Consfătuirea Asociației 
geologice carpato-balcanice
SOFIA. La Sofia are loc Consfătuirea Asociației geologice carpato- balcanice, la care participă geologi din țările sistemului muntos, carpa- to-balcanic. La lucrările consfătuirii participă din partea R. P. Romîne prof. univ. Virgil Ianovici, vicepre-> ședințe al Comitetului Geologic.

LENINGRAD. Cîntăreața Zenaida Palii din R. P. Romînă a susținut la 18 octombrie rolul principal din opera „Carmen“ pe scena Teatrului a- cademic de operă și balet. Cu acest spectacol, cîntăreața și-a început turneul în Uniunea Sovietică. „Vocea artistei are un timbru frumos, sonor, uimitoi’ de bine realizat în toate registrele, a declarat unui corespondent al agenției TASS Nina Sksiu- ciț, care interpretează rolul lui Carmen la acest teatru din Leningrad. Zenaida Palii a înzestrat-o pe Carmen a sa cu tism și totodată
SOFIA. Mihail 

operei romîne, a 
Teatrului de Operă din Sofia rolul lui 
Rigoletfo din opera cu același nume 
de Verdi. Publicul a aplaudat cu căl
dură măiestria artistică a solistului.

amestec direct în problemele navigației comerciale maritime niat el. libere pe liniile internaționale, a subli-
„San Francisco Chronical"

un profund drama- cu eleganță“.
Arnăulu, bariion al 

inferpretat pe scena

Ziarul 
a organizat un sondaj al opiniei pu
blice în California de Nord. Rezul
tatele acestui sondaj publicat de 
ziar dovedesc că 86 la sută din cei 
întrebați dezaprobă un atac armat 
împotriva Cubei, 76 la sută deza
probă blocada împotriva Cubei, iar 
56 la sută cer instaurarea unor re- 
lafii diplomatice și comerciale nor
male cu Cuba.

A.

In capitala Birmaniei prietene...Am sosit la Rangoon, capitala Uniunii Birmane, pe la ora piînzului. Orașul părea aproape pustiu. Puținii pietoni care se încumetau să înfrunte căldura înăbușitoare căutau umbra copacilor sau a marilor clădiri.Spre seară, cînd am făcut o plimbare pe străzile principale, am iost impresionat de viața clocotitoare a acestui minunat oraș. Numeroasele clădiri moderne, de diferite stiluri arhitectonice, îți dezvăluie înaintea privirilor o capitală în plină dezvoltare.Animația de pe străzi, din piețe și bazaruri dă orașului un farmec original. Negustorii ambulanți fac reclamă zgomotoasă mărfurilor lor. Coșurile cu fructe stau alături de tarabele cu articole de galanterie, după care urmează, întinse pe jos, covoare de cărți și reviste în culori vii. Ceva mai departe, un frizer ambulant își cheamă clienții, iar alături un grup de spectatori se îmbulzesc în jurul unui îmblînzitor de șerpi.Pe trotuare se văd multe bucătării ambulante. Un cazan, un vas cu cărbuni aprinși — iată „bucătăria". Pe frunze late, care țin loc de farfurii, ori în mici străchini de lut, se servește orez stropit cu un sos de „gapi", pregătit din pește. Mîn- carea este condimentată cu ardei iute, care-ți taie respirația și-ți dau lacrimile.în mulțimea pestriță de pe stradă ai impresia că s-au amestecat toate popoarele Orientului : birmani, cu fuste lungi, chinezoaice în rochii de mătase neagră, indieni cu pielea arsă de soare. Este un du-te-vino permanent pînă la ore tîrzii....Rangoonul, îți oferă, poate, mai bine ca orice manual, o imagine a istoriei pline de frămîntări a acestui popor hamic și înzestrat.Străvechile monumente de artă, mărturii ale talentului nedezmințit al poporului birman, îți atrag din primul moment atenția. Iată marea pagodă Swo Dagon clădită cu peste două milenii în urmă. în orice punct al capitalei te-ai afla zărești

Note de drum

săgeata aurie a pagodei, care domină orașul de la peste 100 m. înălțime. Ziua, ea strălucește în bătaia soarelui, iar noaptea la lumina lămpilor de neon. Numeroșii vizitatori pășesc în incinta ei după ce și-au lăsat încălțămintea afară. Aici ți se dezvăluie o lume ca din basm. Piatra și jadul, fildeșul și aurul au fost transformate de mîini îndemî- natice în minunate statui și sculpturi care te uimesc prin frumusețea lor artistică.Multe locuri evocă lupta grea și plină de sacriiicii dusă de bravul popor al Birmanie! pentru eliberarea sa din jugul colonial. Un asemenea tori loc, caro atrage multi vizita- este mausoleul lui Aung San,

eroul național al Birmanie!. în timpul scurt cît am vizitat mausoleul am văzut venind acolo zeci și zeci de oameni cu brațele încărcate de flori. La 27 martie 1945, sub conducerea generalului Aung San, a început insurecția împotriva ocupan- ților japonezi. Tovarășul de luptă cel mai apropiat al lui Aung San a fost actualul șef al guvernului birman, generalul Ne Win, pe atunci șeful statului major al armatei. Trupele patrioților birmani i-au zdrobit pe ocupanții japonezi și, la 1 mai 1945, au înălțat la Rangoon steagul victoriei. Dar, după izgonirea cotropitorilor japonezi, au revenit foștii stăpîni — colonialiștii englezi. Aung San a chemat din nou poporul la luptă. El însă a fost asasinat în urma unui complot pus la cale de autoritățile coloniale. La Jubilee Hall, unde se află muzeul

național, am văzut cîteva obiecte aparținînd lui Aung San: un chipiu militar și o manta ciuruite de gloanțe, în condițiile internaționale postbelice caracterizate prin avîntul mișcării de eliberare națională, lupta pentru independență birman a triumfat.1948 pe harta Asiei mare stat independent — Uniunea Blrmană....Prezentul Birmaniei începe o- dată cu cucerirea independenței. Moștenirea lăsată de dominația colonială era deosebit de grea. Economia, menținută de colonialiști într-o cruntă înapoiere, a fost practic ruinată în timpul celui de-al doilea război mondial. Producția agricolă a anului 1947 a constituit numai o jumătate din nivelul dinaintea războiului. Analfabetismul atingea 90 la sută din populație, iar bolile cronice secerau mii de vieți.Birmania dispune de tot necesar pentru dezvoltarea ces a economiei. Bogatele hidroenergetice ale țării sînt aproape nefolosite. Zăcămintele minerale

a poporuluiLa 4 ianuarie a apărut un

ce cu resurseeste suc-

Vedere din centrul capitalei birmane. Rangoon.

■

ca : petrol, nichel, argint, wolfram, zinc, cositor, mangan, uraniu etc — sînt considerabile. De la proclamarea independenței, poporul birman a depus eforturi susținute pentru lichidarea înapoierii economice. Tînăra republică avea nevoie de mii de cadre bine pregătite. Pe strada Prome Road, care dă spre lacul Inya, pe aproape o jumătate de kilometru se întind clădirile universității din Rangoon, căminele studențești și vilele dintre ele. Toate clădirile sînt unite prin galerii acoperite, ca o pavăză împotriva soarelui sau a ploilor. Acolo învață peste 9000 de studenți veniți din toate colțurile țării.Au fost construite, de asemenea, mai multe spitale, s-a îmbunătățit situația sanitară a populației. La Rangoon, ca și în alte orașe ale țării, s-au ridicat întreprinderi noi. ...Un prieten birman, Nein Maung, mi-a recitat într-una din zilele cînd mă aflam la Rangoon următoarele versuri ale veneratului poet Takin Kodo Hmaing :
„Pîndește lacom crocodilul 
Cu gura plină de măsele. 
Dar noi, uniți, vom fi puternici 
Si nu ne-o mai păsa de ele. 
Bătrîn sînt. Sîngele prin vine, 
îmi poartă anii-nouăzeci. 
Nu vreau pîrjol. ci bucurie 
Si holde pașnice în veci I“Nein Maung, ca și alți prieteni birmani, știa multe lucruri despre poporul romîn, despre viața nouă a patriei noastre. Ei s-au arătat bucuroși că între popoarole noastre, unite prin năzuința comună spre pace, bunăstare și fericire, se dezvoltă relații de prietenie. Le-am spus că aceleași sentimente împărtășesc oamenii muncii din Romînia, care prețuiesc mult hărnicia poporului birman, politica de pace și coexistență pașnică a Birmaniei.Vizita pe care o fac țară prietenă tovarășii Gheorghiu-Dej șl Ion Maurer va contribui fărăla o mal bună cunoaștere șl la a- dîncirea prieteniei dintre popoarele romîn și birman, spre binele celor două popoăre șl al păcii.

N. PLOPEANU

în marea Gheorghe Gheorghe îndoială

Rezultatele consfătuirii 
miniștrilor japonezi

TOKIO. înfr-o consfătuire care a 
avut loc la 16 octombrie, patru miniștri 
ai guvernului japonez au ajuns la con
cluzia că este necesar să se încheie un 
acord comercial pe bază particulară 
între Japonia și R. P. Chineză. La a- 
ceasfă consfătuire, la care au participat 
miniștrii afacerilor externe, comerțului 
exterior, de finanje și șeful biroului pla
nificării economice a Japoniei, s-a făcut 
propunerea ca în comerțul cu R. P. Chi
neză, Japonia să respecte aceleași prin
cipii ca și în comerful cu țările Europei 
occidentale și să se abțină de la im
punerea unor restriefii.

STOCKHOLM. împărtășim îngrijorarea exprimată de Ministerul A- facerilor Externe al Suediei din pricina încercărilor S.U.A. de a ridica obstacole în calea navigației maritime normale, a declarat Ernst Ro- berg, secretar al Uniunii marinari- lor suedezi. Aceasta constituie unO nooă criză

DJAKARTA. După cum a anunțat la 19 octombrie Agenția‘indoneziana de presă Antara, Mohamed Yamin, locțiitor al ministrului-prim și ministru al informațiilor din Indonezia, a încetat din viață, la 17 octombrie.
Consiliul U.E.O. face noi 

concesii militariștîlor 
vest-germani

LONDRA. Consiliul Uniunii Europei occidentale a adoptat o hotărîre care permite Germaniei occidentale să construiască submarine cu un deplasament pînă la 450 de tone. După cum se arată într-o știre publicată la 19 octombrie de Consiliul Uniunii Europei occidentale, această hotărîre este luată în scopul de a oferi Germaniei occidentale posibilitatea „să-și îndeplinească obligațiunile de membru al N.A.T.O.“.
NEW YORK. La 18 octombrie, Statele Unite au efectuat încă o explozie nucleară în atmosferă în regiunea insulei Johnston în Oceanul Pacific. După cum anunță agențiile americane de informații, aceasta este a 30-a explozie programată din actuala serie de experiențe.m naBUENOS AIRES 19 (Agerpres). Criza politică din Argentina a reiz- bucnit la 18 octombrie cînd, potrivit relatărilor agenției Associated Press, și-a prezentat demisia ministrul educației și justiției, Miguel Angel Sus- sini, care deține în același timp postul de ministru al armatei, ad-inte- rim. După cum arată agenția, nu a

fost dată nici o indicație asupra motivelor acestei demisii.în aceeași zi, peste 300 de femei din capitala Argentinei au organizat o demonstrație în fața Palatului prezidențial cerînd eliberarea prizonierilor politici. Poliția a intervenit cu brutalitate și a împrăștiat pe demonstrante.
Timp de 8 zile, peste 6 000 de mi

litari din cele mai instruite trupe 
sud-vietnameze, sute de instructori 
americani, militari din cele trei 
companii americane de elicoptere, 
avioane de luptă și bombardiere, 
precum și trei companii de trans
portoare amfibii construite în 
S.U.A., au participat la „cea mai 
mare ofensivă din istoria luptelor 
de guerilă din Vietnamul de Sud“ 
(U. P. I.) împotriva patrioților din 
Vietnamul de sud. Relatînd despre 
ofensiva denumită „Steaua dimine
ții", agenția arată că ea „s-a soldat 
printr-un eșec".

In același timp, agențiile de presă 
occidentale relatează că patrioții 
sud-vietnamezi și-au intensificat 
lupta împotriva regimului reacțio
nar al lui Ngo Dinh Diem. Ei îi dau 
lovituri chiar în apropierea bîrlo- 
gului său. Astfel, după cum anunță 
agenția Associated Press, la 50 de 
mile est de Saigon, patrioții sud- 
vietnamezi au atacat două trenuri 
blindate aparținînd armatelor die- 
miste. Patrioții au capturat o mare 
cantitate de muniții șl armament, iar 
apoi au minat trenurile blindate și 
le-au aruncat în aer.
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