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La gospodăria colectivă din Stolcănești, regiunea Argeș, se însămînțează ultimele suprafețe cu grîu. 
In fotografie : Tov. Dumitru Tu.dose, președintele gospodăriei, Erou al Muncii Socialiste, controlează zilnic 
calitatea semănatului. (Foto : R. Costln)

Ä Măritoare pentru terminarea semănatului
STntem în ultima decadă a lunii oc

tombrie. Ținînd seama de acest lucru, 
este necesar ca în zilele care urmează 
să fie folosite din plin toate forjele și 
mijloacele pentru terminarea semănatu
lui. Din datele primite la Consiliul 
Superior al Agriculturii reiese că pînă 
la 18 octombrie s-au însămînjaf 68 
la sută din suprafețele destinate culti
vării griului și secarei și 84 la sută din 
cele pentru orz. Fa|ă de aceeași dată 
a anului trecut, semănatul este mai a- 
vansat, iar lucrările se fac în condiții 
agrotehnice mai bune.

Datorită folosirii din plin a capacității 
de lucru a tractoarelor și mașinilor, or
ganizării temeinice a muncii și spri
jinului eficient primit din partea orga
nelor de partid și sfaturilor populare, 
unitățile agricole socialiste din regiunile 
Galați șl București însămînțează acum 
ultimele suprafețe din cele destinate 
pentru a fi cultivate cu cereale de 
toamnă. De asemenea, în regiunile Do- 
brogea, Bacău, Ploiești și Argeș s-au 
însămînțat 75—79 la sută din suprafe
țele planificate.

Dar nu peste fot se lucrează înfr-un 
ritm susținut la semănat. în gospodării
le colective și în gospodăriile de sfat 
din regiunile Mureș-Auionomă Ma
ghiară, Cluj și Maramureș nu s-au se

Cu 15 zile mai devreme
PLOIEȘTI (coresp. 

„Scînteii“). — Metalur- 
giștii de la Uzina meca
nică din Moreni au în
deplinit cu 15 zile mai 
devreme sarcinile de 
plan la producția globa

lă și marfă pe primele 
10 luni ale anului.-

în cele trei trimestre 
care au trecut, colecti
vul de aici a sporit pro
ductivitatea muncii cu 
3,82 la sută, a realizat

Prin folosirea procedeelor tehnologice avansate
La Șantierul naval „1 Mai“ din 

Brăila mai mult de 70 la sută din 
lucrările de construcție a vaselor 
se realizează prin procedeul modern 
al sudurii automate. Constructorii 
de nave de aici folosesc pe scară 
largă și un sistem perfecționat de 
croire a tablei care dă posibilitatea

Noua fabrică de mobilă de la Suceava
Recent a intrat în producție noua 

fabrică de mobilă Ia Combinatul de 
industrializare a lemnului din Su
ceava.

Operațiile de fabricare a mobilei 
sînt executate cu ajutorul unor in
stalații moderne. Fabrica, avînd o ca
pacitate anuală de 10 000 garnituri 
etalon de mobilă, este înzestrată cu 
mașini de șleiuit și de lustruit cu 
bandă lată, ceea ce asigură o înaltă 
productivitate.

Construcția fabricii de mobilă, ca

I Recital literar muzical
tn studioul de concerte al Radio- 

teJeviziunii a avut loc sîmbătă seara 
un recital literar-muzical, organizat 
de Comitetul de radiodifuziune și te
leviziune fn colaborare cu Uniunea 
Scriitorilor, tn cadrul manifestărilor 
„Săptămtnli poeziei“.

Recitalul s-a deschis cu un cuvint 
al maestrului Tudor Arghezi. Progra- 
tnuj a cuprins versuri ale poeților 
romtnl clasici si contemporani, pre
cum »1 cintece pe versuri ale poeți
lor noștri. Și-au dat concursul actori 
de frunte ai teatrelor bucureștene, 
soliști al Teatrului de Operă și Balet, 
corul Radlotelevizlunll, dirijat de Ca- 
rol Litvin, si o formație a orchestrei 
de muzică populară a Radiotelevi- 
ziunli, sub conducerea lui Victor Pre- 
descu.

Recitalul, care s-a bucurat de un 
frumos succes, a fost radiotelevizat. 

(Agerpres) 

mănat nici jumătate din suprafețele 
planificate. Sub posibilități se desfă
șoară lucrările și în regiunea Crișana. 
Aceasta se daforeșfe în mare măsură 
faptului că nu s-a dat atenție eliberă
rii din vreme a terenului și pregătirii 
lui în vederea semănatului. In unele 
locuri chiar dacă s-a făcut acest lucru 
nu s-a trecut cu toate forțele la se
mănat. în regiunea Cluj există un de
calaj de 32 000 ha între terenurile pre
gătite și cele însămînțafe, iar în regiu
nea Mureș-Aufonomă AAaghiară — 
26 000 ha. în regiunea Crișana se cons
tată o mare deosebire în ce privește 
realizările objinufe la semănat în di
ferite raioane. în timp ce în raioanele 
Gurahonț, .Criș și Salonfa s-au semă
nat mari suprafețe, la Marghita și Ora
dea realizările sînt nesatisfăcătoare. 
Cauza trebuie căutată în faptul 
că nu a existat preocuparea pentru 
respectarea timpului optim de semă
nat. în unele gospodării colective din 
raionuț Marghita, cum sînt Săcuieni, 
Piscolt, Boianu Mare și altele, deși s-au 
pregătit din timp suprafețe însem
nate, nu s-a trecut cu toate forțele la 
semănatul lor.

Este necesar să se dea cea mai mare 
atenție organizării muncii, astfel ca în 
săptămîna care urmează să se termine

prin reducerea prețului 
de cost economii supli
mentare în valoare de 
646 000 lei, precum și 
1 030 000 lei beneficii 
peste plan.

să fie întrebuințate și bucățile mai 
mici prin confecționarea unor piese 
cu dimensiuni reduse. Aplicarea a- 
cestor procedee a permis construc
torilor să economisească însemnate 
cantități de metal. Realizările obți
nute se reflectă și în reducerea’ con
tinuă a prețului de cost planificat.

de altfel a întregului complex de indus
trializare a lemnului din lunca Sucevei, 
constituie o realizare Importantă pe linia 
înfăptuirii sarcinilor trasate de cel de-ai 
Ill-lea Congres al partidului, pentru o 
mal bună valorificare a pădurilor.

(Agerpres) 

Semnarea comunicatului comun 
romîno-indian

DELHI 20 (Agerpres)’. — (De la trimisul special I. 
Gălățeanu) : Sîmbătă dimineață, la reședința președin
telui Indiei, a avut loc semnarea comunicatului comun, 
dat publicității de către președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, și primul ministru al Indiei, Jawaharlal 
Nehru.

Din partea romînă au fost de față Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne, Corneliu Mănescu. ministrul 
afacerilor externe, Valentin Steriopoi, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, și Iancu Horațiu, am
basadorul Republicii Populare Romîne în Republica 
India.

Din partea indiană au fost de față Desay, secre
tar al Ministerului Afacerilor Externe. S. Gupta, di
rector în Ministerul Afacerilor Externe, Mathur, am
basadorul Indiei la București.

TELEGRAMĂ
Excelențelor lor
Dr. SARVAPALLI RADHAKRISHNAN, 

Președintele Republicii India 
JAWAHARLAL NEHRU, 

Primul ministru al Republicii India
NEW DELHI 

Părăsind teritoriul Republicii India, vă mulțumim 
încă o dată cordial pentru atenția pe care ne-ați acor
dat-o rn cursul vizitei noastre. Primiți, vă rugăm, me
sajul nostru de sinceră prietenie și cele mai bune urări 
pentru dv. și marele popor indian.

- GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine 

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
20 octombrie 1962, ora 9,30 am, de pe bordul avio

nului special.

semănatul. Aceasta trebuie să fie înso
țită de respectarea cu strictețe a calită
ții lucrărilor.

Paralel cu semănatul, conducerile 
unităților agricole și consiliile agricole 
trebuie să urmărească și realizarea altor 
acțiuni : terminarea recoltării porumbu
lui, sfeclei de zahăr, cartofilor, struguri
lor, însilozarea furajelor, freierișul ore
zului și florii-soareiui, îndeplini
rea sarcinilor contractuale și. plata 
muncilor S.M.T., precum și pregă
tirile în vederea plantării pomilor și 
viței de vie. De asemenea, pe măsură 
ce tractoarele se eliberează de la se
mănat să fie folosite din plin la execu
tarea arăturilor adînci de toamnă.

Organele și organizațiile de partid 
sînt chemate să sprijine îndeaproape 
staturile populare pentru buna desfă
șurare a tuturor lucrărilor agricole din 
această perioadă și respectarea reguli
lor agrotehnice — condiții hotărîtoare 
pentru obținerea unor recolte mari în 
anul viilor.

TELEGRAME
‘Maiestății Sale MUHAMMED ZAHIR

Regele Afganistanului
KABUL

Cu prilejul aniversării zilei de naștere, rog pe Majestatea Voastră 
să primească cele mai sincere felicitări și urări de bine, pentru fericirea 
personală a Majestății Voastre și pentru prosperitatea poporului afgan 
prieten.

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

Excelenței Sale
domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
BUCUREȘTI

Mulțumind Excelenței Voastre pentru amabila telegramă de felicitare 
cu ocazia aniversării zilei mele de naștere, țin să vă exprim sincerele 
mele urări pentru fericirea dv. personală și prosperitatea poporului 
romîn.

MUHAMMED ZAHIR 
Regele Afganistanului

DE PESTE HOTARE
ÎN U.R.S.S. a fost lansat cu succes 

satelitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-11".

ARMATA REPUBLICANĂ TE
MENITĂ a ocupat întreaga regiune 
Maarib, cotropită de unități ale A- 
rabiei Saudite și de agenți englezi.

O PUTERNICĂ EXPLOZIE a dis
trus clădirea Ministerului Agricul
turii din Republica Sud-Africană.

S.U.A. au efectuat sîmbătă o nouă

Solii poporului rom ou sosit in Birmanin
■T—.............. -, --------------- ™ ■ "'-y' ..................................               ■ ----- " -n—zf

(Radiogramă de la trimisul 
nostru).

Patru ore și jumătate de zbor, o 
distanță de 2 500 km, despart India, 
unde s-a încheiat încă un capitol 
rodnic al vizitei făcute de condu
cătorii dc stat romîni în țările Asiei 
de ultima etapă a călătoriei lor — 
Birmania. Pînă acum. în 36 ore de 
zbor efectiv, avionul la bordul că
ruia călătoresc tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau
rer și Corneliu Mănescu a străbă
tut peste 22 000 km, la care se a- 
daugă cei peste 3 000 km parcurși în 
interiorul Indoneziei. Rezultatele 
obținute, se poate spune că sînt la 
înălțimea acestor cifre.

Sîmbătă, la orele 8,15 dimineața, 
a avut loc semnarea comunicatului 
comun romîno-indian. Cu cîteva mi
nute înainte de semnare, a apărut 
în aripa palatului unde erau găz- 
duiți oaspeții romîni, primul minis
tru Nehru. Tovarășul . Gheorghiu- 
Dej și Nehru iau loc la masă pen
tru a semna comunicatul. Conform 
constituției indiene, documentele 
sînt semnate de primul ministru al 
statului. Conducătorii de stat ai ce
lor două țări își strîng mîna cu căl
dură.

Coloana de mașini părăsește apoi 
reședința atît de ospitalieră a pre
ședintelui pentru a pleca spre aero
port. La revedere India !

Oaspeții romîni pleacă însuflețiți 
de frumoase amintiri, poartă cu ei 
Imaginea eforturilor depuse de po
porul indian pentru o viață mai 
bună, pentru consolidarea indepen
denței sale. Intre fotografiile apăru
te azi în presa indiană, una îl în
fățișează pe tovarășul Gheorghiu- 
Dej strîngînd la piept un copil 
indian de vreo 5 ani. Fața co- ț 
pilului e frumoasă, ochii-i sînt vi
sători. Avem cu toții nădejdea că 
marele popor va reuși în strădaniile 
sale de a-și clădi o viață mai bună.

De la reședința care le-a fost re
zervată la Delhi și pînă la aeroport 
conducătorii romîni au fost însoțiți 
de președintele Radhakrishnan și 
de primul ministru Jawaharlal 
Nehru.

Pe aeroportul Palam, pavoazat 
sărbătorește cu drapelele de stat ale 
Republicii India și Republicii Popu-

Pentru muncitorii 
forestieri

PITEȘTI (coresp. „Scînteii”). — Acum 
cîteva zile, muncitorii forestieri din sec
torul de exploatare Setu. întreprinderea 
forestieră Stîlpeni, au vizionat filmul ,,A- 
coperișul“. Aici, ca de altfel si în cele
lalte sectoare ale întreprinderii — Plaiul 
Lung,- Slănic, Mihăești, comitetul sindi
catului se îngrijește să trimită filme 
săptămînal.

La sediul sectorului Setu, situat Sn 
mijlocul pădurii; la Circă 40'“km depărtare 
de întreprindere, muncitorii forestieri au 
posibilitatea să citească- cărți, ziare, să 
asculte emisiunile de radio, să vizioneze 
spectacole și programele televiziunii. De 
menționat că la fiecare din gurile de 
exploatare ale sectorului se află biblio
teci volante.

explozie nucleară la înaltă altitudi
ne deasupra insulei Johnston.

70 DE OFIȚERI IORDANIENI, 
care au refuzat să participe la agre
siunea împotriva Yemenului, au fost 
arestați.

O NOUĂ SCĂDERE LA BURSA 
DIN NEW YORK s-a înregistrat la 
19 octombrie. într-o singură zi 
valoarea totală a acțiunilor s-a 
redus cu aproape 4 miliarde de do
lari. 

lare Romine, era aliniată o gardă 
de onoare formată din unități ale 
forțelor armate maritime, terestre 
și aeriene ale .Republicii India.

Erau prezenți pe aeroport Krishna 
Menon, ministrul apărării, și alți 
membri ai guvernului indian, pre
cum și Mathur, ambasadorul Repu
blicii India la București, Nuruddin 
Ahmad, primarul orașului Delhi, 
personalități ale vieții politice și 
culturale indiene, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în capitala In
diei, ziariști indieni și corespondenți 
de presă străini.

Era de asemenea de față Iancu 
Horațiu, ambasadorul R. P. Romîne

Cînd avionul a aterizat la Ran
goon, după ce s-a rotit peste orașul 
dominat de auria pagodă Shwedagon 
era ora 14,30. Aci ceasul trebuie dat 
cu o oră înainte față de India.

Pe modernul aeroport al Rango- 
onului în fruntea celor veniți în în
tâmpinare se afla generalul Ne Win, 
președintele Consiliului Revoluționar 
al Uniunii Birmane. Alături de el 
se aflau Aung Gyi, membru al Con
siliului Revoluționar, ministru al 
industriei și comerțului, Saw Mynt, 
membru al Consiliului Revoluționar, 
ministru al informațiilor și culturii, 
locotenent-colonelul Ba Ni, ministru 
al comunicațiilor și transporturilor, 
locotenent-colonelul Ko Ko, secre
tar al Cabinetului de Miniștri. Erau 
prezenți, de asemenea, șefi ai depar
tamentelor diferitelor ministere, ofi
țeri superiori, reprezentanți ai auto
rităților locale, șefi ai misiunilor di
plomatice.

Pe frontispiciul aeroportului flu
turau drapele ale Republicii Popu
lare Romîne și ale Uniunii Birmane. 
Pe o pancardă se puteau citi cuvin
tele „Salutăm din inimă pe preșe
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne", scrise 
limbile română și birmană.

Generalul Ne Win urează 
venit oaspeților romîni, după 
îi prezintă 
netului de

în

pe membrii 
miniștri.

bun 
care 

cabi- 
TovarășulCOMUNICAT COMUN

DAT PUBLICITĂȚII DE CĂTRE EXCELENTA SA PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE 

§1 EXCELENTA SA PRIMUL MINISTRU AL INDIEI
La invitația, guvernului Indiei, Excelența Sa domnul 

Gheorghe Ghéorghiu-Dej, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, împreună cu Ex
celența Sa domnul Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri, și însoțiți dc Excelența Sa 
domnul Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, de membri ai Marii Adunări Naționale, persoane 
oficiale ale guvernului romîn și experți tehnici, au 
făcut o vizită în India între 12 și 20 octombrie 1962. 
Din delegație au mai făcut parte Valentin Steriopoi, 
adjunct al ministrului comerțului exterior, și Horațiu 
Iancu, ambasadorul Republicii Populare Romîne în 
Republica India.

Ei au vizitat Bombay, Bangalore și Agra și au pe
trecut trei zile la Delhi. în afară de vizitarea cîtorva 
obiective industriale și de dezvoltare socială, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romine și colegii săi au folosit prilejul acestei vizite 
pentru a avea un schimb prietenesc și deschis dc ve
deri cu primul ministru al Indiei asupra situației in
ternaționale și asupra problemelor de interes comun 
pentru cela două țări.

Președintele și primul ministru au fost de acord că 
menținerea păcii mondiale este cea mai urgentă sar
cină care stă astăzi în fața omenirii. Ei sînt de pă
rere că războiul ca mijloc de rezolvare a diferendelor 
internaționale trebuie desființat și că toți cei intere
sați trebuie să continue să acționeze pentru realiza
rea grabnică de acorduri în vederea obținerii dezar
mării generale și totale, sub control internațional și 
a unei complete interziceri a tuturor experiențelor 
nucleare în toate mediile.

Există un număr de probleme internaționale difi
cile care cer reglementarea, dar războiul nu rezolvă 
nici o problemă. De aceea, președintele și primul mi
nistru își exprimă hotărîrea de a-și spori eforturile 
pentru rezolvarea tuturor problemelor internaționale 
prin tratative pentru a contribui la slăbirea încordării 
internaționale și la asigurarea unei păci trainice în 
lume. Ei cheamă pe toți cei interesați să continue să 
manifeste răbdare și toleranță și să-și dubleze efor
turile pentru a rezolva problemele internaționale prin 
discuții pașnice. Lichidarea colonialismului sub toate 
formele și manifestările sale și a discriminării rasiale 
este un factor esențial pentru a elimina încordările 
și conflictul și pentru a promova un climat dc înțe
legere și colaborare reciprocă între toate țările lumii, 
bazat pe egalitatea suverană a fiecărui stat, pe ’res
pectarea suveranității și integrității teritoriale, neames
tec în treburile interne și pe colaborare reciproc avan
tajoasă. Președintele și primul ministru consideră că 
în exercitarea drepturilor suverane toate popoarele 
sînt libere să-și făurească propriul lor destin pe baza 
propriilor lor convingeri și aspirații.

Ei consideră necesar ca discrepanța existentă între 
țările în curs de dezvoltare și cele dezvoltate din lume 
să fie înlăturată cit mai curînd posibil în interesele 
unei societăți umane pașnice și progresiste. De aceea, 
țările în curs de dezvoltare trebuie să depună toate

eforturile posibile pentru progresul social și economic 
al popoarelor lor. în această sarcină, țările dezvoltate 
trebuie să le sprijine prin acordarea unei asistențe 
economice și tehnice maximum posibile.

Ajutorul economic în sine nu este însă suficient. 
Este necesar ca țările în curs de dezvoltare să fie ca
pabile să obțină prețuri rezonabile pentru mărfurile 
pe care le produc și să aibă posibilități pentru vînza- 
rea produselor lor industriale finite și semifinite că
tre țările dezvoltate. Aceasta necesită o examinare 
atentă și cuprinzătoare a problemelor actuale și de 
perspectivă, precum și a tendințelor comerțului in
ternațional pentru a se elimina măsurile și metodele 
ce contravin liberei desfășurări a comerțului interna
țional. De aceea, președintele și primul ministru sa
lută propunerea referitoare la organizarea de către 
O.N.U. a unei conferințe internaționale pentru comerț.

Președintele și primul ministru și-au exprimat sa
tisfacția față de dezvoltarea relațiilor economice ți 
culturale dintre țările lor. Programul de schimburi 
culturale dintre India și Romînia pe anul 1963, plan 
care va fi finalizat în curînd, va promova pe mai 
departe dezvoltarea înțelegerii reciproce dintre po
poarele celor două țări.

Primul ministru și-a exprimat recunoștința față de 
guvernul Republicii Populare Romîne pentru sprijinul 
valoros pe care îl acordă în construirea rafinăriei pe
troliere de Ia Noonmati și în domeniul explorării pe
trolului.

Președintele și primul ministru constată cu satisfac
ție că relațiile comerciale și de colaborare economică 
și tehnică între Republica Populară Romînă și Repu
blica India cresc continuu și că există perspective 
pentru lărgirea și dezvoltarea lor. în cursul vizitei 
a avut Ioc un schimb de vederi între reprezentanții 
oficiali ai celor două țări cu privire la colaborarea 
economică și tehnică pe termen lung dintre Romînia 
și India. în urma acestor discuții, în această problemă 
a avut Ioc un schimb dc scrisori între Excelența Sa 
domnul Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Populare Romîne, și Shri K. C. Red
dy, ministrul comerțului și industriei în guvernul In
diei.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne I-a invitat pe primul ministru al Indiei 
să viziteze Rominia. Primul ministru a acceptat cu 
bucurie invitația.

Vizita președintelui Gheorghe Gheorghiu-Dej, care 
urmează pc aceea făcută în Romînia în 1956 de către 
Dr. S. Radhakrishnan, pe atunci vicepreședinte al In
diei, și pe aceea a domnului Chivu Stoica, primul mi
nistru ai Romîniei, făcută în India în anul 1958, sim
bolizează creșterea continuă a prieteniei și colaborării 
dintre Rominia și India. Președintele și primul minis
tru sînt convinși că relațiile strînse și prietenești din-, 
tre India și Romînia vor continua să se dezvolte în 
avantajul reciproc al celor două țări și vor duce la 
o colaborare pe mai departe în sarcina comună do 
promovare a păcii mondiale.

Președintele Consiliului He Stat
al Republicii Populare Romîne, Primul ministru al Indiei,

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ JAWAHARLAL NEHRU

membrii ambasadei 
Fanfara a intonat imnul 

al Republicii Populare 
și imnul Republicii India.

in India și Birmania, care însoțește 
pe conducătorii de stat ai R. P. Ro- 
mîne în vizita la Rangoon, și per
sonalul ambasadei R. P. Române în 
India.

Oaspeții romîni și-au luat rămas 
bun de la șefii misiunilor diploma
tice și de la 
române, 
de stat 
Romîne 
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a trecut în revistă garda de onoare.

Primarul orașului a oferit, ca și la 
sosire, tovarășilor Gh. Gheorghiu- 
Dej și I. Gh. Maurer frumoase ghir
lande de flori.

Prima zi la Rangoon
Gheorghe Gheorghiu-Dej, împreu
nă cu generalul Ne Win, urcă pe 
un ■ podium în fața gărzii de 
onoare. Răsună imnul de stat al 
R. P. Romîne. Tovarășul Gheor
ghiu-Dej, însoțit de generalul Ne 

revistă garda de 
îmbrăcați în kalci,

Win, trece în 
onoare. Soldații 
cu mănuși albe, execută comenzile 
militare intr-un stil neobișnuit pen
tru ochiul nostru, dar plin de pre
cizie și eleganță. După aceea, din 
nou pe podium, tovarășul Gheorghiu- 
Dej și generalul Ne Win primesc 
al doilea salut al gărzii, în timp ce 
este executat imnul național birman. 
Sint prezentați membrii corpului di
plomatic și ai ambasadei romîne, 
după care convoiul se îndreaptă spre 
casa rezervată pentru oaspeții sta
tului birman, reședința președintelui 
Consiliului Revoluționar. Rangoonul, 
oraș de aproape 800 000 locuitori, este 
unul din porturile cu cel mai mare 
trafic din Asia de suă-est, al treilea 
după Bombay și Calcuta. Ghidurile 
scriu că aci, pînă la 15 noiembrie, 
plouă zilnic, dar deocamdată cu toate 
că cerul e plin de nori mici, răvășiți 
și foarte apropiați de pământ, ceea ce 
domină e căldura : -35 de grade
Celsius, care se face simțită din 
causa umidității. Orașul e plin de 
verdeață, case mici, majoritatea 
fără etaj, adesea suspendate pentru 
a fi ferite de apă. Aci, pe aceste 
locuri, s-au purtat, de-a lungul vre-

Conducătorii de stat romîni și-au 
luat rămas bun cu căldură de la dr. 
Radhakrishnan, președintele Indiei, 
de la primul ministru Nehru, de la 
membrii guvernului indian și de la 
celelalte persoane oficiale venite la 
aeroport.

Tovarășul Gheorghiu-Dej a rugat 
pe președintele Republicii India să 
transmită poporului indian urări de 
pace și fericire din partea sa perso
nal și din partea poporului romîn.

Au răsunat 21 de salve de salut in 
cinstea oaspeților romîni.

De pe scara avionului, tovarășul 
Gheorghiu-Dej a salutat încă o dată 
cordial persoanele prezente pe aero
port. Apoi avionul a decolat, îndrep- 
tindu-se spre Birmania.

murilor, lupte înverșunate cu colo
nialiștii, mai întîi cu cei olandeziși 
portughezi, apoi cu cei englezi, apoi 
cu cotropitorii japonezi. Numele 
orașului, vechi de peste 200 ani, în- 

. seamnă în traducere, „sfîrșitul stră
daniilor”. E numit astfel, după o 
luptă victorioasă purtată de înteme
ietorul orașului. Poporul birmanez de 
aproape 20 milioane locuitori a fă
cut o primire călduroasă oaspeților. 
Opinia publică birmaneză își expri
mă viul interes pentru această vi
zită. Ziarul „The Guardian” din 
Rangoon după ce arată că vizita a 
trezit un mare interes în rîndurile 
poporului birman, scrie: „Se așteaptă 
ca șefii de stat romîni și birmani să 
aibă convorbiri în problema dezvol
tării relațiilor între Birmania și Ro
mânia și de asemenea, în proble
mele vieții internaționale. Ziarul în
cheie spunînd că România are o in
dustrie petrolieră și petrochimică în 
plină dezvoltare, condusă în între
gime de către romîni și care acordă 
asistență unor țări ca India și In
donezia.

După-amiază, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, I. Gheorghe Maurer 
și C. Mănescu, au făcut o vizită pre
ședintelui Ne Win la Casa Dagon,jar 
seara a avut loc un dineu la Casa 
oaspeților de stat.

SERGIU FĂRCĂȘAN
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toți indiciie

Sub titlul : „Există condi-

PRESA LOCALĂ 1 
DESPRE :

M de îndeplinire a planului 
la tot* indicii“, ziarul „înain- 

.'FSîsrsEfSKt'... tg”-Oltenia a publicat recent
un amplu articol despre 

munca ce se desfășoară în cadrul sectoru
lui de transformatoare al Uzinelor „Eiectropu- 
tere" Craiova, pentru îndeplinirea planului pe 
acest an la toți indicii. Iată ce relevă, în cadrul 
acestui articol, tov. inginer Ion Iliescu ,șeful sec
torului: Făcîndj o analiză pe primele opt luni 
ale anului, rezultă că am reușit să realizăm 
proporție de 104 la sută producția globală, 
înregistrăm economii peste plan la prețul 
cost de circa 1 300 000 lei și să modernizăm 
eerie de tipuri de transformatoare. Aceste suc
cese se datoresc în primul rînd inițiativei crea
toare a fruntașilor întrecerii socialiste. Tot
odată, s-a mărit suprafața de producție prin 
darea în folosință a noii hale M-l și prelungi
rea halelor K.L.M., creîndu-se posibilitatea de a 
organiza mai bine procesul do producție, de a 
amplasa mai multe utilaje de înaltă producti
vitate.

Cu toate aceste realizări, colectivul sectoru
lui nostru n-a reușit să îndeplinească doi dintre 
cei mai importanți indicatori de plan și anume : 
producția-marfă și productivitatea muncii. De ceî

După cum se știe, sectorul transformatoare a 
devenit de multă vreme un adevărat șantier de 
construcție. în acest an s-au construit hale noi, 
iar altele s-au mărit. în hala M-l s-a montat o 
nouă macara, dar care, din motive necunoscute, 
nici pînă în prezent nu funcționează, cu toate 
că avem mare nevoie de ea. De ase
menea, încă de acum trei luni de zile în hala M 
trebuia montat un pod rulant, dar acesta se 
află demontat în fața sectorului, așa cum a fost 
adus. O mare vină o poartă colectivul șantie
rului I.C.S.I.M. București, care lucrează cu multă 
încetinire la amenajarea halei unde se con
struiau mai înainte cuvele.

în fața acestei situații, conducerea sectorului 
transformatoare, împreună cu organizația de

în 
să 
de

o ■■

în ultima vreme, ziarele regionale și raio
nale se ocupă mai intens de problemele rea
lizării planului la toți indicii pe anul în curs. 
In paginile și articolele publicate se scoate în 
evidență experiența pozitivă a unor colec
tive, precum și faptul că în unele întreprin
deri planul nu s-a realizat la toți indicii.

Redăm pe scurt două din aceste articole :

sindicatului, a luat o serie 
îndeplinirea în lunile care

partid și comitetul 
de măsuri. Pentru 
au mai rămas a tuturor indicilor de plan s-au 
trasat sarcini precise fiecărui maistru de a 
urmări mai îndeaproape buna desfășurare a 
procesului de producție, utilizarea mașinilor, 
folosirea din plin a timpului de lucru de către 
muncitori. Membrii biroului organizației de 
partid au fost repartizați să răspundă de locu
rile de muncă-cheie din sector și să sprijine 
concret muncitorii, inginerii și tehnicienii în re
zolvarea celor mai complexe probleme ale 
muncii.

------ Ziarul „Flamura Roșie — 
Roșită a pornit recent o 
discuție în legătură cu 
unele probleme ce se pun 

în cadrul oțelăriei Martin de la Combinatul si
derurgic Reșița. Sub titlul : „Cuptoarele pot șl 
trebuie să dea mai mult oțel’, tov. Klein Ștefan, 
membru al comitetului de 
lui, semnează un amplu 
printre altele :

„în activitatea oțelăriei 
de lipsuri serioase care 
oscileze de la o lună I 
bune să nu iie consolidate și lărgite. Aceasta . 
e o cauză principală a nerealizării planului po 
9 luni ale acestui an.

Mă refer la cîteva probleme care influențează 
bunul mers al producției. înainte de toate, con
ducerea secției nu ia măsuri hotărîte pentru

partid al combinatu- 
articol în care arată

i persistă încă o serie 
• fac ca producjia să 
la alta, ca rezultatele

respectarea disciplinei tehnologice. Nu se exe
cută întotdeauna, la timpul prescris, reparațiile 
la vetre. Totodată, neefectuarea la timp a re
parației duce la prelungirea duratei ajustărilor 
după fiecare șarjă cu circa 30 minute, adică 
la pierderea unei cantități suplimentare de a- 
proape 15 tone oțel pe zi și cuptor.

O altă problemă de care depinde în mod di
rect nivelul producției este aceea a duratei 
șarjelor. Conducerea secției a stabilit că durata 
șarjelor la cuptoarele 1, 2, 3 șl 4 trebuie redusă 
sub media de 7 ore șl 30 minute. In realitate 
însă durata șarjelor la cuptoarele sus arătate nu 
numai că n-a scăzut față de trimestrul al II-lea, 
dar în luna septembrie a înregistrat în medie 
o creștere de peste 30 minute.

Marea majoritate a cauzelor este strîns le
gată de felul cum muncește sectorul cuptoare. 
Macaralele de încărcare nu intră în revizie 
conform graficelor, adesea ele nu stat reparate 
la vreme și astfel se opresc în timpul încăiroăril 
cuptoarelor. Din cauza deranjamentelor meca
nice și electrice se pierd sute de ore lunar. De 
multe ori, reparațiile se fac la repezeală și, ca 
urmare, sînt de slabă calitate.

Unii maiștri de schimb nu asigură materialele 
necesare pentru schimbul următor, din care 
cauză încărcarea sau ajustarea cuptoarelor tre
buie să fie întreruptă 
oră sau o oră.

La oțelărie sînt forțe 
ficiențele semnalate. în 
să se ia măsuri pentru respectarea strictă a 
disciplinei tehnologice și întărirea răspunderii 
personale. Se cere apoi o muncă susținută pen
tru răspîndirea experienței celor mai buni topi- 
tori și maiștri, ca și executarea unei puternice 
opinii de masă împotriva celor care încalcă dis
ciplina. Organizația de partid, care a analizat 
„în general" problemele, ar trebui să le stu
dieze pe concret, urmărind îndèaproape proce
sele principale ale producției. Tot concret tre
buie să-și exercite dreptul de control asupra 
conducerii secției.

timp de o jumătate de

capabile să înlăture de- 
acest scop este necesar

Numai copilul a fost vinovat?
Soții Pavel și Elisabeta 

T. lucrează la aceeași în
treprindere din Satu-Mare. 
Sînt muncitori calificați și 
ciștigă amîndoi foarte bine. 
'Au un singur copil, pe 
Ionică, l-am căutat într-una 
din zile acasă. Erau ple
cați cu tofii în oraș. In lip
sa lor, am stat de vorbă cu 
vecinii și iată ce am aflat. 
'Pînă în primăvara acestui 
'an, în viața familiei T. to
iul mergea bine. Soții se 
'duceau la serviciu, iar co
pilul, după ce se întorcea 
ce la școală și își făcea 
lecțiile, se juca cu ceilalți 
copii din bloc. De la o 
yreme însă, Ionică a în
ceput să se schimbe. Inter
venind unele neînțelegeri 
Între părinți, educația sa 
te fost neglijată, a slăbit le
gătura familiei cu școala și 
astfel Ionică a devenit im
pulsiv, neglijent, vorbea 
urît. Situația la învățătură 
era tot mai proastă. Fireș
te, profesorii, vecinii le-au 
'titras atenția părinților.

— De ce vă amestecați 
bi casa mea ? le-a răs
puns iritat tatăl. Educați-vă 
copiii voștri, de al meu am 
eu grijă.

Azi așa, mîine așa, pînă 
Intr-o zi cînd băiatul, lăsat 
de capul lui, nesuprave
gheat, a ajuns la miliție.

...La sediul miliției orașu
lui o femeie, mama copi
lului, asculta cu capul ple
cat cuvintele unui ofițer. 
Deși fusese invitat și el,

însemnări de la o 
adunare publică 

pe teme de educație

tatăl nu venise, poate de 
rușine.

— Cum a fost cu putin
ță, murmura mama cu du
rere în glas, ca băiatul 
meu să comită fapte urîfe ? 
Are acasă fot ce-i trebuie, 
aveam încredere 
Numai el e de 
rău...

— Nu e rău, 
unde a dus lipsa de supra
veghere a copilului, faptul 
că asupra lui nu s-a mai 
îndreptat privirea atentă, 
plină de grijă și de res
ponsabilitate a părinților, a 
răspuns lucrătorul miliției. 
Ce s-ar întimpla dacă si 
alfi părinți ar proceda ca 
dv., nu le-ar păsa ce fel 
de prieteni au copiii lor ? 
O să aducem acest caz la 
cunoștința tovarășilor dum
neavoastră de muncă, să 
judece și ei dacă ați pro
cedat bine.

...Peste cîteva zile, în 
secția unde lucrează tatăl 
lui Ionică a avut loc o adu
nare. Comitetul sindicatului 
a adus la cunoștința mun
citorilor din secție cazul 
petrecut în familia T. Au 
luat cuvintul mai mulfi oa
meni. Ei au considerat — 
și pe bună dreptate — că 
trebuie să se intereseze 
cum se ocupă unul dintre

în el... 
vină... E

dar iată

tovarășii lor de muncă de 
educația copilului, de ati
tudinea acestui tovarăș față 
de viața de familie. Colec
tivului nu-i putea fi indi
ferent faptul că un munci
tor al zilelor noastre dă 
uitării obligațiile sale de 
părinte. Cei care au vorbit 
i-au arătat lui Pavel că era 
dator ca tată să-și consa
cre cea mai mare parte a 
timpului liber educării lui 
Ionică, să se preocupe de 
felul cum învață, să-l aju
te, să-l sustragă din mediul 
rău în care intrase.

Judecata tovarășilor de 
muncă nu a fost lipsită de 
asprime, 
plină de 
este mai 
ea a dat

...Au
două luni de la 
întîmplare. Soții T. au în
țeles și mai limpede care 
le sînt obligațiile de părinți. 
Ei se interesează acum de 
preocupările copilului, îl 
supraveghează și-i asigură 
condiții bune de învățătu
ră, se îngrijesc ca el să-și 
petreacă timpul liber plă
cut și instructiv. Ce face 
acum Ionică ? Este elev în 
clasa a IV-a. Am stat de vor
bă cu dirigintele clasei și 
cu alți profesori. Cu toții 
au

dar s-a dovedit 
grijă și, ceea ce 
important, șsfe că 
roade.
trecut aproape 

această

confirmat 
devenit un 
care merge 
bună.

că elevul T. a 
școlar silitor, 
pe o cale

Sîmbătă la amiază, artiști ai 
Teatrului de stat de miniaturi din 
Leningrad în frunte cu Arkadii Rai
kin, artist al poporului al R.S.F.S. 
Ruse, au făcut o vizită la Comite
tul de Stat pentru cultură și artă 
unde au fost primiți de tov. Cons
tanța Crăciun, președintele Comi
tetului.

★
Consiliului Central al 
din Uniunea Sovietică, 
V. I. Prohorov, secre-

Delegația 
Sindicatelor 
condusă de 
tar al C.C.S., care face o vizită în 
țara, noastră, la invitația Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
R. P. Romînă, a sosit vineri seara 
în orașul Brașov.

Sîmbătă dimineața, membrii de
legației au fost oaspeții construc
torilor de autocamioane, unde s-au 
interesat de modul de organizare 
a producției și de condițiile de 
muncă ale lucrătorilor uzinei.

In cursul după-amiezii, ei au vi
zitat centrul școlar profesional 
„Steagul Roșu" și uzinele de trac
toare.

Deschiderea expoziției cărții sovietice

In fața noii școli de 8 ani din Satu-Mare, dată în folosință anul 
acesta. (Foto : Agerpres)
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Sporesc depunerile la C. E. Ç.
în trimestrul III.1362 soldul depuneri

lor populației pe librete de economii și 
obligațiuni C.E.C. a crescut simțitor.

Astfel, în regiunea Brașov soldul de
punerilor a fost cu 8,5 milioane lei mai 
mare decit în trimestrul III.1961, în re
giunile Dobrogea și Banat cu peste 5 
milioane lei, iar în regiunile Argeș și 
București cu peste 4 milioane lei.

Numărul depunătorilor pe librete de 
economii a crescut în această perioadă 
cu peste 150 000.

★
Sîmbătă au continuat să aibă loc 

în țară numeroase manifestări cul- 
tural-artistice, consacrate sărbă
toririi Lunii prieteniei romîno-so- 
yietice.

Colectiviștii din comunele Ghiz- 
daru, Remus, Căzănești și altele 
din regiunea București, au audiat 
conferința „U.R.S.S. pe primul loc 
în lume în cucerirea spațiului cos
mic".

Biblioteca regională Maramureș 
a organizat la Baia Mare o seară 
literară intitulată „Poeții noștri 
cîntă marele octombrie".

La Casa prieteniei romîno-sovie- 
tice din Cluj a avut loc o „seară a 
prieteniei“ la care au participat 
salariați de la uzinele de pielărie 
și încălțăminte și de la Fabrica 
„Porțelanul". (Agerpres)

B. Kerbâbaev:
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La librăria Cartea Rusă din Ca
pitală s-a deschis sîmbătă expozi
ția cărții sovietice organizată în ca
drul Lunii prieteniei romîno-so- 
vietice.

La festivitate au participat acad. 
Petre Constantinescu-Iași și Marin 
Florea Ionescu, vicepreședinți ai 
Consiliului general A.R.L.U.S., Vir
gil Florea, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru cultură și 
artă, numeroși scriitori, reprezen
tanții editurilor, alți oameni 
artă și cultură, studenți, elevi și 
numeros public.

Au fost de față reprezentanți 
ambasadei Uniunii Sovietice

de 
un

al 
în

R. P. Romînă precum și dramatur
gul A. Stein, membru al delega
ției Asociației de prietenie sovieto- 
romîne care ne-a vizitat țara cu 
prilejul Lunii prieteniei romîno- 
sovietice.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de Dumitru Trancă, director 
general al Centralei editurilor șl 
difuzării cărții.

Asistența a vizitat apoi expoziția 
care, în vitrine și raioane frumos 
amenajate, prezintă numeroase 
cărți "vin cele mai diferite dome
nii, în limba rusă și 
limba romînă.

„N E B I T

traduceri în

(■Agerpres)

-■

Oe ce intirzie răspunsul 
Sfatului popular al Capitalei ?

Sesizați fiind de mai mulți cetățeni 
despre greutățile pe care le întîm- 
pină atunci cînd trebuie să se mute 
— pentru că nu există servicii bine 
organizate, care să răspundă acestei 
necesități — în „Scînteia" nr. 5639 s-a 
publicat articolul „Nu e oare de da
toria secției gospodărie comunală ?“, 
în care se atrăgea atenția asupra a- 
cestei importante cerințe de ordin 
.cetățenesc.

Deși au trecut aproape două luni 
de la publicarea articolului amintit, 
Comitetul executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei nu a răspuns zia
rului. Se încalcă astfel hotărîrile 
partidului și guvernului, care pre
văd că toate organele de partid și 
de stat vizate de materialele critice 
apărute în presă sînt datoare să dis
cute criticile aduse și să răspundă 
ziarului, arătînd starea de lucruri și 
măsurile luate.

Socotim că este timpul ca tova
rășii din conducerea sfatului popu
lar să se intereseze de această pro
blemă, îneît cetățenii să poată fi în- 
cunoștințați, prin paginile ziarului, 
.despre măsurile luate.

a.c., 
„U- 

,Bra- 
(Șos. Ștefan cel Mare nr. 

„Grădinița” (B-dul Magheru nr. 24), 
(Str. Dimitrie Racoviță 

I" (B-dul

...îacepînd de la 25 octombrie 
Ia cîteva restaurante din Capitală - 
Diversității1* (B-dul Bălcescu nr. 2), 
seria Circului" 
85), 
„Izvorul rece' 
nr. 10) si Pensiunea „Bulevard1 
Bălcescu nr. 25) se va putea lua masa 
de prînz pe bază de abonamente bilu
nare ?

...Întreprinderea de gospodărie locală 
„Nufărul” din Capitală are două centre 
de reparat și curățat covoare — pe str. 
Tunari pr. 49 și str. Frumoasă nr. 2 ?

Viața modernă, 
științifice puse în 
ioafe avantajele ei, de care ne bucu
răm cu toții, ne impune fofuși conse
cințele inerente fraiului în marile aglo
merări urbane. Dintre acestea, zgomo
tul este unul din elementele care joacă 
un prim rol. Zgomotul mărește efortul 
sistemului nervos și, dacă e continuu și 
supărător, atrage după sine scăderea 
puterii de concentrare, a memoriei, 
provoacă tulburări ale somnului, o sfa- 
re uneori de puternică irascibilifate.

în rîndurile de față ne vom referi 
la zgomotele de pe străzi și din locuin
țe, deoarece stă în putința noasfră —a 
gospodarilor orașelor și 
țenilor — de a reduce 
din acestea, iar unele 
îndepărta cu fotul.

Să ne oprim puțin la 
transport. în Capitală : 
martorii înlocuirii treptate, pe arterele 
principale și în unele cartiere, a tram
vaielor cu autobuze și troleibuze. A- 
ceastă măsură aduce, pe lîngă cele
lalte avantaje, și o scădere apreciabilă 
a zgomotului. De altfel, și în alte orașe 
se extinde rețeaua transportului în co
mun pe seama introducerii autobuzelor. 
Socotesc însă că nu este lipsit de 
importanță să amintim că în construc
ția acestor vehicule există unele deta
lii care pot să sporească sau să ate
nueze zgomotul pe care ele îl 
produc. Mă refer, de exemplu, la fap
tul că la mulfe mașini geamurile nu 
sînt încadrate într-un material izolator. 
De aceea, în timpul mersului, ele se 
lovesc de suportul metalic, ceea ce 
provoacă un zgomot continuu aprecia
bil, cu efect dăunător. Este un amă
nunt, dar un amănunt important.

Ar mai fi cred nimerit ca amplasarea 
megafoanelor și amplificatoarelor în di
ferite orașe să se facă mai judicios, cu 
mai multă grijă pentru respectarea lini
ște! atît de necesare oamenilor.

Mult zgomot se produce uneori șl

cu toate cuceririle 
slujba oamenilor, cu

a tuturor cefă- 
simfitor multe 

chiar de a le

mijioacele de 
sînfem cu toții

cu prilejul aprovizionării magazinelor 
situate în 
locuințelor.
cu satisfacție 
aducerea unor mărfuri în cursul nopții, 
în așa fel ca unitățile să fie dimineața 
bine aprovizionate, nu pot fi fot atît 
de îneînfafi de lipsa de atenție a celor 
care le descarcă, care trînfesc sau fîrîie 
lăzile, vorbesc tare, fără să se gîndeas- 
că la cei care se odihnesc. Asemenea 
zgomote sînt, fără îndoială, evitabile și 
desfășurarea unei munci educative în 
această direcție ar aduce foloase impor
tante.

Se știe 
prejmuife 
unele de 
puternic 
vastei acțiuni de reconstrucție socialistă 
a orașelor, străzile largi, clădirile distan
țate mult de trotuare și înconjurate de 
spații verzi sînt, între altele, de natură 

să estompeze într-o măsură însemnată 
zgomotul. La unele din noile construc
ții însă, izolația fonică lasă de dorit. 
Sunetele se propagă uneori de la un 
apartament la altul ; la fel, zgomotul 
liftului sau al hidrofoarelor. înlăturarea 
unor asemenea neajunsuri merită să 
fie luată în seamă și ca o cerință a a- 
părării sănătății.

Este cazul să amintim aici și de acele 
zgomote de pe urma cărora suferă 
mulți cetäjeni datorită lipsei de edu
cație cetățenească a unor locatari. In- 
fîlnim încă oameni care prin felul lor 
de a se comporta acasă, aproape că 
ignoră pe vecini, ca și obligația de a 
avea o atitudine atentă față de cei din 
jur. Pe asemenea oameni îi auzi spu- 
nînd : „Sînt stăpîn în casa mea și fac 
ce vreau“. De acord. Dar numai în mă

sura în care acest lucru nu supără pe 
cei din jur. Dacă un program de mu
zică ușoară sau un meci sînt interesan
te, înseamnă oare că funcționarea apa
ratului de radio la intensitatea maximă 
este aceea care exprimă emoția ar
tistică sau participarea la entuziasmul 
celor de pe teren? în asemenea îm
prejurări trebuie să ne întrebăm : ce 
face vecinul, care și el este „stăpîn în

imediata apropiere a 
Dacă cetățenii privesc 

măsurile luate pentru

că pe străzile înguste, îm- 
de clădiri înalte, apropiate 
altele, zgomotul se reflectă 
și se intensifică. în cadrul

casa lui", dacă vrea să doarmă, să ci
tească sau să studieze
timp ? lată tot atîfea i
fru 
re 
comun acord, atunci cînd 
voarele sau îndeplinesc alte 
casnice, zgomotoase prin natura lor.

Și cîteva cuvinte despre jocurile 
copiilor. Ne plac și le iubim cu toții. 
Atunci însă cînd la ore nepotrivite se 
aud fot felul de țipete sau mingi care 
se opresc în geamuri, înțelegerea nu 
mai este justificată. De aceea, mamele 
și profesorii sînt chemați să dea o 
atenție deosebită educării copilului de 
la vîrsta cea mai fragedă, în spiritul 
respectului față de colectivitate.

Confrolîndu-ne diversele activități în 
scopul păstrării liniștei, aceasta este în 
primul rînd în propriul nostru interes.

Efortul de a păstra liniștea la locul 
de muncă, pe sfradă, acasă ne ajută să 
ne ușurăm munca, să profităm mai din 
plin de odihnă, să ne menținem sănă
tatea.

sau să 
tot 

care gospodinele 
să respecte orele

i în acest 
motive pen- 
sînt datoa- 

fixate de 
scutură co

munei

Dr. LETIȚIA DRÄGHICI 
medic neurolog

Carfea scriitoru
lui turkmen B. 
Kerbabaev este o 
povestire amplă, 
de o înaltă ținu
tă ideologică și 
artistică, despre 
petroliștii din Turk
menia socialistă, 
despre marile 
transformări revo
luționare care au 
modificat înfă
țișarea pămînfuri-
lor și, mai ales, viața oamenilor de 
aici. Romanul reflectă, în același 
timp, lupta complexă pentru cu
cerirea pozițiilor comuniste în con
știința oamenilor, pentru înlătura
rea acelor mentalități și deprinderi 
tributare trecutului, pentru o atitudine 
nouă față de muncă și față de co
lectiv.

Eroii romanului sînt chemați să a- 
leagă între rutină și îndrăzneală 
creatoare ; realitățile care au urmat 
Congresului al XX-lea al P.C.U.S. le 
ridică în față probleme noi pentru 
a căror rezolvare se cere abando
narea unor inerții, unor concepții în
vechite, incompatibile cu avîntul con
structiv al societății sovietice. Pe a- 
ceste coordonate se conturează con
flictul central al romanului angajînd, 
prin importanța sa, nu un grup de 
personaje, ci mase întregi de oameni.

în urma unor avarii repetate pro
duse la unele sonde de forare, di
rectorul întreprinderii de exploatare 
din Nebit-Dag, Annatuvak Ciovdurov, 
sprijinit de geologul retrograd Tiho
mirov, poreclit „Ziua de ieri“, pro
pune sistarea lucrărilor de foraj la 
sondele din Sazaglî, aflate în plin 
pustiu. Aparent, poziția lui Ciovdu
rov este dictată de bunul simț, de 
grija față de banii statului și față de 
oamenii care muncesc aici în condi
ții deosebit de grele. în realitate 
însă, este vorba de o retragere lașă 
în fața dificultăților, de o inerție con
damnabilă care nu admite privirea 
îndrăzneață în viitor, de o lipsă de 
perspectivă care distonează cu pla
nurile îndrăznețe ale comunismului.

Acestei poziții i se opun geologul 
Suleimanov, inginerul-șef Sofronov, 
brigada condusă de Tagan, tatăl lui

Annatuvak, 
înțeleg pe 
valorifica bogățiile subsolului 
men. Conflictul se desfășoară însă pe 
un teren foarte delicat, înfrucît nici 
una din „tabere" nu-și poate de
monstra practic punctul de vedere. 
Numai descoperirea țițeiului la Sa
zaglî ar putea infirma definitiv ati
tudinea lui Ciovdurov. în această în
fruntare dramatică — care nu este 
de loc o simplă bătălie între două 
puncte de vedere tehnice — eroii 
cărții vor trebui să apeleze, deci, 
pentru a-și dovedi dreptatea, nu nu
mai la argumente geologice, ci mai 
ales la conștiința lor de comuniști, 
la încrederea în oameni, în price-

masa de muncitori 
deplin necesitatea

care 
de a 
furk-

Ciovdurov — 
episoade ale

perea și spiritul lor de sacrificiu, la 
pafriofismul și devotamentul lor față 
de partid.

Conflictul capătă astfel semnifica
ții mai largi și mai profunde, impli- 
cînd răspunderea fiecărui erou față 
de viitor. Cei care luptă pentru con
tinuarea lucrărilor la Șazaglî afirmă 
concepția cutezătoare, activă, plină 
de încredere și optimism a omului 
comunist, omul care a fertilizat de- 
șerfurile și a deschis drumul în cu
cerirea Cosmosului. Spre deosebire 
de Ciovdurov care — deși depune în 
activitatea sa pasiune și o energie 
colosală — manifestă o teamă capi
tulardă în fața dificultăților — e ade
vărat, reale — care se ivesc la Saza- 
glî. Această atitudine a sa nu este, 
după cum ne arată autorul, singulară. 
Ea se leagă strîns de acea înfumura
re periculoasă care îl îndepărtează de 
oameni, nu este străină de încrederea 
excesivă 
disprețul 
publică.

Cazul 
vingăfor
comunist nu i se cere numai devota
ment și energie, talent și pasiune în 
muncă, ci și dragoste față de colec
tiv, o mare apropiere de tovarășii de 
muncă, încredere în oameni, deplină 
obiectivitate. Sînt concluziile pe care 
le desprindem din cuvîntul comuni
știlor la ședința de partid în care este

în propriile capacități, de 
reprobabil față de opinia

Ciovdurov ilustrează con- 
ideea că unui conducător

discutată atitudinea lui 
unul din remarcabilele 
romanului.

în poziția pe care în tot cursul ac
țiunii o ia fiecare personaj în raport 
cu destinul sondelor de la Sazaglî și 
cu atitudinea directorului se definesc 
caracterele, șe profilează individuali
tățile lor. Secretarul de partid Aman 
Atabaev este la început de partea 
prietenului său, Ciovdurov, dar, înțe- 
legînd apoi limitele acestuia, fragili
tatea argumentelor sale, aderă des
chis și ferm la punctul de vedere al 
entuziaștilor care nu vor renunța să 
caute țiței în inima deșertului. Alături 
de Annatuvak, figura lui Aman Ata
baev este una din cele mai izbutite 
ale romanului, exprimînd în trăsături 
viguroase tenacitatea, judecata dreap
tă și intransigența caracteristice co
munistului. Memorabil rămîne și 
chipul neîmblînziiului maistru Tagan 
Ciovdurov, care își înfruntă cu dîr- 
zenie fiul pentru că știe că dreptatea 
și adevărul se află de partea sa.

De un dramatism dens și captivant, 
mai ales în cea de-a doua parte a 
sa, romanul lui Kerbabaev este un 
omagiu adus eroismului cotidian, 
nespeclaculos, al muncitorului sovie
tic, care în condițiile cele mai grele, 
cu sentimentul că-și îndeplinește o 
datorie firească, înfăptuiește adevă
rate acte eroice. „Și oamenii trăiau 
așa — notează undeva autorul — ab
sorbiți de munca lor, de grijile de 
fiecare zi, de micile bucurii și neca
zuri, fără să le freacă prin gînd că 
fac o faptă eroică“.

Este un eroism continuu, profund și 
permanent, care nu poate fi decîf al 
acelor oameni care înalță edificiul co
munismului, care știu că în planul 
mare al istoriei, ca și în fiecare acțiu
ne a lor, va învinge - 
exprimă un personaj al 
necesitatea.

Apărut în traducere 
în Editura de Sfat 
rafură universală, romanul lui Berdî 
Kerbabaev, scriitor de frunte al 
Turkmeniei sovietice, constituie pen
tru cititorii din țara noasfră un 
nou și emoționant prilej de a cu
noaște, în toată complexitatea lor, 
viața și munca acelora care înfăptu
iesc visul de aur al omenirii.

DUMITRU SOLOMON

■ așa cum se 
romanului —

romînească 
pentru life-

I
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TEATRE. Teatrul de Operă .și Balet 

al R. P. Romîne : Cio Cio-San — (orele 
II); Rusaika — (orele 19,30); Teatrul de 
Stat de Operetă : Vițelușul Tărcat — 
(orele 10,30); Lăsați-mă să chit — (orele
19.30) ; Teatrul de Stat de miniaturi din 
Leningrad prezintă spectacolul de es
tradă „Pagini alese“. Regia artistică : 
Arltadli Raikin, artist al poporului din 
R.S.F.S. Ruse. Prezintă : Mircea Crișan. 
(Sala Palatului R. P. Romîne) — orele 
20); Filarmonica de Stat „George 
Enescu“ (Sala mică a Palatului R. P. Ro
mîne). Concert lecție pentru elevi ,.Ce 
să urmărim cînd ascultăm muzica“' — 
(orele 10), Concert instrumental de mu- 
r.ică preclasică — (orele 20); Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : 
Orfeu în infern — (orele 10); Febre — 
(orele 19,30), (Sala Studio) : Fiicele —. 
(orele 10); Siciliana — (orele 15); Vicle
niile lui Scapin — (orele 19,30); Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) ; Clocîr- 
lia — (orele 10); Steaua polară — (orele
19.30) . :— — ___;;
(orele 10,30); Patru sub un acoperiș — 
(orele 20); Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (bd. Schitu Măgureanu 1): Cum 
vă place — (orele 10 șl orele 15); Mena
jeria de sticlă — (orele 19,30). (Sala Stu
dio — str. Alex. Sahla nr. 76) : Fotbal 
(orele 19,30); Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Oameni și umbre — (orele 10): 
Măria sa bărbatul — (orele 19,30): Teatrul 
pentru tineret și copii (Sala pentru tine
ret): Cine a ucis — (orele 11); Oceanul 
— (orele 20). (Sala pentru copii) ; Doi Ia 
aritmetică — (orele 10); Salut voios — 
(orele 18); Teatrul evreiesc de stat : Un 
proces neterminat — (orele 20); Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase" (Sala Savoy); 
Vorba revistei — (orele 20). (Sala Victo
riei) : Muzica bat-o vina — (orels 20);

(Sala Studio) : Băieții veseli —
.Lucia Sturdza Bu-

Teatrul țăndărică (Sala Orfeu) ; Un bă
iețel, o paiață și o maimuță și Rochița 
cu figuri — (orele 11); Mina cu cinci 
degete (spectacol pentru adulți) — (orele 
20,30). (Sala Academiei) : Harap Alb — 
(orele 11); Micul prinț (spectacol pentru 
adulți) — (orele 19); Circul de Stat: 
Punct turistic — Circul ! — (orele 16 
și orele 20).

CINEMATOGRAFE. Nouă zile dintr-un 
an : Republica — Bd. Magheru 2 (9 30; 
11.45; 14; 16,30; 19; 21,30), I. C. Frimu - 
Bd. 6 Martie 16 (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), 
Gh. Doja — Cal. Grlvițel 80 (10; 12,30; 
16; 18,30; 21), - - • — • -
C'oșbuc 1 (10; __ ____ ___
Centrul înaintaș va muri în zori : Bucu
rești — Bd. 6 Martie 6 (0; 11; 13; 15; 17; 
19; 21); Casa de la răscruce : Magheru — 
Bd. Magheru 29 (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), 1 Mal — Bd. 1 Mai 322 (10; 12; 
15,30; 18; 20,30), Lumina — Bd. 6 Martie
12 (rulează în continuare de la orele 9,45
pînă la orele 14, după-amiază 16,10; 18,30; 
20,45) Miorița — Cal. Moșilor 127 (10; 12; 
16,30; 18,45; 21). Maximca : V. Alecsandri 
— Str. Grigorescu 24 (15; 17; 19; 21).
Aventurile Iui . Huckleberry Finn — 
cinemascop : Elena Pavel — Bd. 6 Mar
tie 14 (9,45; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Alex. 
Salua — Cal. Văcărești 21 (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), 23 August — Bd. Dimi
trov 118 (10; 12,15;' 14,30; 16 45; 19; 21,15). 
Cristina șl berzele : Tineretului — Cal. 
Victoriei 48 (10,30; 12,10). Vals pentru un 
milion : Tineretului — Cal. Victoriei 48 
(14,30- 16,30; 18,30; 20,30), V. Roaită — Bd. 
1. Mai 57 (15; 17; 19; 21). O viață : Victo
ria — Bd. 6 Martie 7 (10.30; 12,30; 14,30; 
16.30; 18,30; 20,30). Cartierul viselor : Cen
tral — Bd. 6 Martie 2 (10,30-, 12,30; 14.30; 
16,30; 18,30; 20,30), Olga Bancic — Cal.
13 Septembrie 196 (15,30; 18; 20,30), 30 De-

G. Coșbuc — Piața G. 
12,30; 15,30; 18; 20 30).

cembrie — Cal. Ferentari 86 (11; 15; iș- 
19; 21). Program special pentru copii : 
13 Septembrie — str. Doamnei 9 (10;
11.15) . M-am săturat de căsnicie : 13 Sep
tembrie — Str. Doamnei 9 (12,45; 16;
18,15; 20,30). Oamenii focului albastru — 
Știința și tehnica nr. 10/1962 — Funtik șl 
castraveții rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21 la cinemato
graful Timpuri Noi — Bd. 6 Martie 18. 
Pescarii din Arhipelag : Floreasca — Str. 
I. S. Bach 2 (16,30; 18,30; 20,30). Acord 
final : Maxim Gorki — str. 13 Decembrie 
5-7 (10; 12; 15; 17; 19; 21). Volga, Volga: 
înfrățirea între popoare — Bd. Bucu- 
reștil-Nol (12; 15,30; 18; 20,30). Tintin șî 
misterul „Lînel de aur“ : Cultural — 
Cal. Grlvițel 196 (10,30;, 15; 17; 19; 21),
Munca — Șos. Mlhai Bravu nr. 221 (10;
12; 15; 17; 19; 21). Șampanie șl melodii : 
Alex. Popov — Cal. Grlvițel 80 (rulează 
în continuare de la orele 9 pînă la orele 
21), Donca Simo — Str. Avrig 1 (16; 10 15; 
20,30). Drumuri despărțite : 8 Martie' — 
Str. Buzeștl 9—11 (11; 15; 17,05; 19,10;
21.15) , Volga — Șos. Iile Plntille (10; 12;
16,30; 18,45; 21), Libertății — Str. 11 Iu
nie 75 (10; 12,15; 16; 18,15; 20 30). 713 cerc 
aterizarea : C-tin David — Șos Crîngașl 
42 (15,30; 18; 20,30). Pescuitori în apă
tulbure ; Unirea — Bd. 1 Mai 143 (16; 
18,15: 20,30). Drum de încercare : Flacăra
- Cal. Dudești 22 (16; 18,15; 20,15), Mo
șilor — Cal. Moșilor 221 (11; 1C; 18,15; 
20,30). Lazarlllo de Tormes : 
dimirescu — Cal.
18; 20,15). Omul
— Str. Mătăsarl 31 
21). Bătălie în marș — 
Arta — Cal. Călărași 
învierea
Str. M. Eminescu 127 (11; 16; 20).

T. via- 
(15,«; 

Popular 
17; 19;

Dudeștl 97 
amfibie : 
(10,30; 15;

ambele serii : 
153 (10; 16; 19,30). 

ambele serii ; M. Eminescu —

TELEVIZIUNE. Orele 8,50 - Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 —. 
Emisiune pentru copii șl tineretul șco
lar. 10,30 — Emisiunea pentru sate. în 
jurul orei 13,30 — transmisie de la sta
dionul „23 August" : întîlnlrile de fotbal 
dintre echipele Viitorul — Steaua șl 
Progresul — Rapid. In jurul orei 17,30 — 
Transmisiune din Sala Floreasca — as
pecte de la concursul internațional do 
gimnastică. 19,45 — Jurnalul televiziunii 
20,00 — Transmisia din Sala Palatului 
R. P. Romîne : „Pagini alese“ — spec
tacol de estradă prezentat de Teatrul da 
Stat de miniaturi din Leningrad. Regla 
artistică : Arkadii Raikin. Prezintă : 
Mircea Crișan. In pauză: filmul docu
mentar „Născuțl în cer", primit din 
partea televiziunii sovietice. în încheiere: 
Ultimele știri și rezultatele sportive.CUM E VREMEA

Ieri în țară : Vremea a iost schimbă
toare, cerul a fost mai mult noros în 
jumătatea nordică a tării și variabil în 
celelalte regiuni. Dimineața s-a produs 
ceață locală în sudul țării și cu totul 
izolat, pe litoral a plouat slab. Vîntul 
a. suflat slab pînă la potrivit, predomi- 
nind din sectorul nord-vestic. Tempera
tura aerului la ora 14 avea valori cu
prinse între 9 grade la Cîmpulung Mol
dova și Huedin și 19 grade la Sfîntul 
Gheorghe, Tulcea și Viziru.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 23 
și 24 oct. In țară : Vremea în general 
umedă cu cerul variabil mai mult norosJt 
Ploi locale vor cădea în toate regiunile 

1’ ^n, . munți lapovlță șl ninsoare. 
Vint potrivit, din sectorul nordic. Tem
peratura în scădere ușoară. Dimineața 
brumă șl îngheț slab în nordul țării.
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' în cinstea
DELHI 20 — trimisul special 

Agerpres transmite :
Vineri seara, la hotelul „Ashoka” 

din Delhi, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Romîne, a oferit un banchet în cin
stea Excelenței Sale dr. Sarvapalli 
Radhakrishnan, președintele Repu
blicii India.

La banchet au luat parte dr. Sar
vapalli Radhakrishnan, președintele 
Republicii India, Zahir Hussein, 
vicepreședintele Republicii India, 
Jawaharlal Nehru, primul ministru 
al Indiei, Indira Gandhi, Krishna 
Menon, ministrul apărării, K. D. 
Malaviya, ministrul subsolului și 
combustibilului, Hafiz Mohammed 
Ibrahim, ministrul irigațiilor și 
energiei, Subramaniam, ministrul 
oțelului și industriei grele, Nurud- 
din Ahmad, primarul orașului Delhi, 
Shirimali, ministrul învățămîntului, 
K. C. Reddy, ministrul comerțului și 
industriei, șefii statelor majore ale 
marinei, aviației și trupelor terestre, 
personalități ale vieții politice și 
culturale din capitala Indiei.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, Corneliu Mănescu. minis
trul afacerilor externe al Republi
cii Populare Romîne, Valentin St.e- 
riopol, adjunct al ministrului co
merțului exterior, precum și amba
sadorul R. P. Romîne în India, Iancu 
Horațiu.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
'diplomatice acreditați la Delhi, per
sonalități ale vieții culturale și eco
nomice, ziariști indieni, romîni și 
corespondenți străini.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și dr. Sarvapalli Radhakrishnan 
au rostit toasturi.

Astăzi se împlinesc opt zile de 
cînd ne aflăm pe pămîntul ospita
lier al marii și frățeștii dv. țări — a 
spus tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. La. sosirea noastră în India 
conducătorii locali ne-au urat să ne 
simțim bine în țara dv., ca acasă la 
noi. Vă asigurăm că ne-am simțit 
într-adevăr bine. Am fost tot timpul 
înconjurați de atenție și grijă. Au

toritățile indiene au luat toate mă
surile ca să ne simțim bine.

întîlnirile noastre cu populația 
vor rămîne de neuitat. Pretutindeni 
pe unde am trecut am fost primiți 
cu bucurie și dragoste prietenească. 
Am avut convorbiri fructuoase cu 
conducătorii indieni. Cred că voi fi 
în asentimentul dv. dacă voi afirma 
că vizita noastră și rezultatele obți
nute au fost deosebit de rodnice. Am 
avut convorbiri și schimburi de in
formații, iar rezultatele acestora vor 
fi consemnate în documente care 
vor fi date publicității.

în schimbul nostru de păreri și 
informații am cuprins un cerc larg 
de probleme privind în primul rînd 
relațiile dintre India și Romînia. 
împreună am constatat că acestea 
se dezvoltă favorabil și că sînt con
diții favorabile ca ele să se dezvolte 
și mai mult în viitor. Am avut im
presia că fiecare din noi bătea la o 
ușă deschisă, deoarece în fiecare 
problemă care s-a ivit eram de 
acord.

De asemenea, în ce privește cele 
mai importante probleme ale vieții 
internaționale am constatat cu plă
cere cîte puncte comune există. în 
continuare, tovarășul Gheorghiu- 
Dej a arătat că toate guvernele tre
buie să fie preocupate de găsirea 
soluțiilor pentru reglementarea paș
nică a tuturor problemelor litigioase 
existente. Țara noastră militează 
pentru colaborare și înțelegere între 
toate popoarele, pentru triumful po
liticii de coexistență pașnică.

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne a toastat pentru pros
peritatea Indiei, pentru bunăstarea 
și fericirea poporului indian, pentru 
prietenia sinceră și de nezdruncinat 
între India și Romînia, pentru sănă
tatea președintelui Radhakrishnan 
și a primului ministru Nehru.

în toastul său, președintele Radha
krishnan a spus : Am ascultat cu 
multă plăcere cuvintele calde și ge
neroase pe care dv., domnule pre
ședinte, le-ați rostit adineauri în le
gătură cu scurta dv. vizită în această 
țară. Regretăm că vizita dv. a fost 
atît de scurtă și sperăm că intențio
nați să ne faceți în curînd o vizită

mai îndelungată. V-ați referit la 
greutățile prin care a trecut țara dv. 
și la realizările poporului romîn, 
care este totuși neobosit. Plin de 
seriozitate și atașament, el a reușit, 
sub minunata dv. conducere, să în- 

-, făptuiască schimbări radicale în 
condițiile sale sociale și economice. 
Ați avut bunătatea să-mi trimiteți 
cîteva cărți despre arta romînească.

In continuare, vorbitorul a expri
mat ideea că bogăția și puterea nu 
înseamnă nimic fără o viață spiri
tuală și amintind calitățile spirituale 

, ale poporului romîn, a spus : „Dv. 
• sînteți din Moldova. Am auzit că 

moldovenii ascultă, reflectează șl 
trec la acțiune după ce au chibzuit 

, bine. Acestea sînt calități pe care 
1 dv. le-ați manifestat în calitate de 

conducător“.
Dacă în lume se va instaura 

pacea, întreaga omenire va avea de 
j cîștigat. Președintele Indiei a spus 
. că o privire asupra statisticilor arată 

că milioane de oameni se află în 
serviciul militar și că pentru fabri- 

; carea de armament se cheltuiesc su- 
■ me care depășesc venitul național 
: al aproape tuturor țărilor slab dez- 
; voltate, care numără la un loc 1 300 
; milioane de oameni. Dacă aceste re- 
( surse vor fi alocate unor scopuri 
5 pașnice, lumea va fi mai fericită și 

toate țările lumii vor trage foloase. 
Dv., a spus vorbitorul, depuneți 
eforturi în acest scop și noi de ase
menea. Noi credem în coexistență 
și în colaborare. V-ațî referit la 
prietenia romîno-indiană. Ca și prie- 

; tenia între persoane, prietenia din- 
’ tre națiuni este o adevărată bogăție.
Vorbitorul a apreciat prietenia in- 

1 diano-romînă ca o sursă de mari 
j avantaje pentru ambele țări ale 
1 noastre și pentru lumea întreagă.

Sper și doresc să răispundem cu re
ciprocitate la sentimentele dv., să 
ne apropiem depunând eforturi pen
tru o colaborare arvînd ca obiectiv 
pacea.

Președintele Radhakrishnan a ri
dicat paharul în sănătatea distinșilor 
oaspeți și a prieteniei indiano- 
romîne.

Banchetul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Solemnitatea înmînării unor decorafii
Sîmbătă la amiază, la Palatul 

Marii Adunări Nationale, a avut loc 
solemnitatea înmînării unor decora
ții.

Au participat tovarășii Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, și Dumitru Mo- 
Sora, ministrul industriei construc
țiilor.

Pentru merite deosebite în proiec
tarea și executarea lucrărilor de 
construcții-montaj la pavilionul Ex
poziției economiei nationale a Repu
blicii Populare Romîne a fost înmî- 
nat „Ordinul Muncii” cl. I tov. Da
mian Ascanio ; „Ordinul Muncii” 
pi. Il-a tov. A. Bălan și N. Tucman; 
„ Ordinul Muncii” cl. IlI-a tov.

I. Arhiri, M. Adăscăliței, E. Baicu- 
lescu, I. Bogdan, Șt. Ciurel, N. Con
stantin, I. Dragnea, D. Groșeanu, 
Gh. Hranovschi, Șt. Ionașcu, I. Ivan, 
M. Ionescu, T. Lupu, O. Manea, T. 
Popovici, D. Radu, A. Stănescu, Gh. 
Savu, I. Sbiera, Gh. Tănase, M. Ta- 
rachiu, G. Tudor, V. Ursache, M. 
Voiosu.

Tovarășul Ștefan Voitec, în nu
mele C.C. al P.M.R., al Consiliului 
de Stat și al Consiliului de Miniș
tri, a felicitat călduros pe cei deco
rați, urîndu-le noi succese în activi
tatea viitoare.

In numele celor distinși a mul
țumit tov. Damian Ascanio.

(Agerpres)

încheierea lucrărilor Conferinței naționale 
de tuberculoză

Timp de trei zile, cea de-a 8-a 
Ibonferință națională de tuberculoză 

care și-a încheiat sîmbătă lucră
rile— a dezbătut problemele actua
le ale luptei antituberculoase în tara 
noastră, cercetarea științifică în do
meniul ftiziologiei, aspecte ale pre
venirii tuberculozei în mediul indus
trial și în cel sătesc, precum și unele 
probleme de tratament.

Dezvoltarea rapidă a economiei 
naționale a țării noastre, ridicarea 
continuă a nivelului de trai al popu
lației au creat bazele social-econo- 
mice pentru combaterea și lichida
rea tuberculozei. Anul trecut, chel
tuielile bugetare destinate acestei 
lupte s-au cifrat la aproape o cinci
me din totalul bugetului general al 
ocrotirii sănătății.

Măsurile importante luate, ca și 
condițiile speciale create bolnavilor 
— gratuitatea tratamentului în uni
tățile sanitare de toate tipurile, 
concediile medicale plătite, reduce
rea programului de muncă la relua
rea activității etc — au avut ca e- 
fect reducerea îmbolnăvirilor și a 
mortalității prin tuberculoză. în anul 
1948, din 100 000 de locuitori, 180 
mureau din cauza acestei boli. In

anul 1961, indicele mortalității a co- 
borît la 34 de cazuri la același nu
măr de locuitori, Romînia situîn- 
du-se din acest punct de vedere 
printre țările în care lupta împotriva 
tuberculozei a obținut cele mai bune 
rezultate.

Un rol important în lupta antitu- 
berculoasă îl îndeplinește activitatea 
științifică, ale cărei realizări, aplica
te în practică, au dus la perfecțio
narea metodelor de diagnostic și 
tratament, precum și la introducerea 
și extinderea unor noi metode de 
prevenire a bolii.

Problema lichidării tuberculozei 
ca boală cu extindere în masă și e- 
radicarea ei într-un timp previzibil 
formează obiectul unui plan vast 
de măsuri, care se aplică în toate 
țările socialiste. Prima etapă a aces
tui plan, care are în vedere întărirea 
bazei materiale și intensificarea mă
surilor de prevenire și combatere a 
bolii prevede, între altele, efectua
rea controlului biologic anual la 
copii și tineri pînă la 25 de ani, ter
minarea ■ controlului radiofotografic 
al întregii populații de la 15 ani 
în sus.

(Agerpres)

Sosirea din R. P. Polona
a delegației de activiști ai P.M.R.
Sîmbătă după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală delegația de activiști ai 
Partidului Muncitoresc Romîn, con
dusă de tovarășul Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului Poli
tic, șeful Direcției de propagandă și 
cultură a C.C. al P.M.R., care a fost 
în R. P. Polonă într-un schimb de 
experiență.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășul Chivu Stoica, de membri ai 
C.C. al P.M.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față însărcinatul cu

afaceri ad-interim al R. P. Polone 
în R. P. Romînă, Ștefania Baronska- 
Bednarz, și membri ai ambasadei.

★

La plecarea din Varșovia, delega
ția de activiști ai Partidului Mun
citoresc Romîn .a fost condusă la 
aeroport de Edward Ochab, mem
bru al Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Witold Jarosinski, 
secretar al C.C. al P.M.U.P., și șefi 
ai unor secții ale C.C. al P.M.U.P.

(Agerpres)

mo-

Primirea Je către vicepreședintele Consiliului de Stat 
al R. P* Romîne, Avram Bunaciu, a misiunii 
de bunăvoință a Republicii Federale Camerun

Sîmbătă la amiază, vicepreședin
tele Consiliului de Stat al R.P. Ro
mîne, Avram Bunaciu, a primit mi
siunea de bunăvoință a Republicii 
Federale Camerun, condusă de Fer
dinand Oyono, ministru plenipoten
țiar.

*
In zilele de 19 și 20 octombrie a.c. 

au avut loc la Ministerul Comerțu
lui Exterior tratative cu o misiune 
de bunăvoință a Republicii Federale

Camerun, condusă de Ferdinand 
Oyono, ministru plenipotențiar. De
legația romînă a fost condusă de V. 
Răuță, secretar general în Ministe
rul Comerțului Exterior.

Tratativele purtate au dus la o 
mai bună cunoaștere a posibilități
lor de schimburi comerciale dintre 
cele două țări, convenindu-se asu
pra unor principii pe baza cărora 
să se efectueze viitoarele schimburi 
comerciale. (Agerpres)

O CORABIE DIN SECOLUL

Deschiderea stagiunii 
de concerte a orchestrei 

simfonice a Cinematografiei
în Sala Ateneului R. P. Romîne a 

avut loc sîmbătă seara deschiderea sta
giunii de concerte a orchestrei simfo
nice a Cinematografiei. La pupitrul or
chestrei a apărut dirijorul si compozito
rul austriac Karl Etty care va mal con
duce două concerte la Brasov. Concern, . 
tul de simbătă seara s-a deschis cu o' 
lucrare proprie a dirijorului — „Uver
tură festivă“, după care programul a cu
prins concertul pentru violoncel si or
chestră de Dvorak, solist Radu Aldu- 
lescu, și Simfonia a Vil-a de Schubert.

(Agerpres)

AL 15-LEA

Cu ocazia unui dragaj, în portul 
Bremen a fost descoperită o cora
bie cu pînze din secolul al 15-lea. 
Epava, lungă de 20 metri, care ză
cea sub nămol, datează din epoca 
Hanseatică.

„UN LEONARDO DA VINCI
NEGRU“

Numele acestui african, din fo
tografia de mai jos, este Pe
tros Rabebe. în cei 30 de ani de 
viață', el n-a părăsit niciodată re
zervația unde trăiesc cei de-o sea
mă cu el — cetățenii negri din Re
publica Sud-Africană. în aceste re
zervații, la fiecare 100 de locuitori 90 
sînt analfabeți, ca și Petros Rabebe.

Totuși Rabebe a construit o mași
nă de cusut. El n-a construit-o nu
mai din sîrmă, tablă și scînduri — 
ci a inventat-o, pentru că n-a știut 
că mașina de cusut există de mulți 
ani. în afară de aceasta, Rabebe 
a construit o mașină cu aburi și un 
aparat de proiecție, deși n-a văzut 
niciodată asemenea mașini.

Casa de cultura 
la Baia Borșa

VIȘEU (coresp. „Scânteii"). — în 
centrul minier din Baia Borșa, re
giunea Maramureș, se construiește 
o casă de cultură modernă. Clă
direa noii case de cultură va a- 
vea o sală de spectacole cu 500 
de locuri, biblioteci, săli de repe
tiții pentru artiștii amatori etc.

INFORMAȚII
• La invitația Institutului de științe 

pedagogice, se află în tara noastră, în
tr-o călătorie de studii, profesorul Luigi 
Volpicelli, șeful catedrei de pedagogie și 
directorul Institutului de pedagogie de 
pe lingă Universitatea-din Roma. Oaspe
tele a vizitat universitățile din București, 
Cluj și Iași și a tinut patru conferințe 
privind probleme actuale ale școlii și 
pedagogiei italiene.

• Simbătă seara, colectivul Teatrului 
„C. I. Nottara“ a prezentat în premieră 
Pe tară piesa „Steaua polară” de Ser
giu Fă-rcăsan — cea de-a doua premieră 
a stagiunii.

Regia spectacolului este semnată de 
Radu Penciulescu, iar decorurile si cos
tumele de Dan Nemteanu. Din distribu
ție fac parte Jules Cazaban, artist al po
porului, Constantin Brezeanu, George 
Constantin, Marga Butuc-Barbu. Lia Pop, 
Ion Punea, Ion Dichiseanu, Athena Mar- 
copol, Toni Zaharian, Coca Enescu, Ni- 
culescu-Cadet, Mihai Herovianu, Tamara 
Vasilache.

(Agerpres)

Ieri în Capitală
GIMNASTICĂ, — Sala Floreasca găz

duiește a treia ediție a concursului in
ternational de gimnastică dintre clubu
rile Spartak (R. P. Bulgaria), Ruda Hvez- 
da (R. S. Cehoslovacă), Gwardia (R. P. 
Polonă), Dozșa (R. P. Ungară), Dynamo 
(R. D. Germană), Dinamo (U.R.S.S.) si 
Dinamo (R. P. Romină). Cu ocazia pri
melor probe gimnastul nostru Fr. Orendi 
a obtinut două victorii — la inele și pa
ralele. Proba de sol a revenit sovieticu
lui Al. Makalatia. La feminin, Grigo- 
revna (Dinamo Moscova) a cîștigat pro
ba de sărituri, iar Föst (Dynamo Berlin) 
pe cea de paralele.

întrecerile continuă astăzi, cu înce
pere de la ora 17. Probele zilei sint : 
pentru bărbați — sărituri, cal si bară i 
pentru femei — birnă și sol.

LUPTE. — Aseară In partida interna
țională de lupte libere dintre selecționa
tele orașelor București și Moscova, vic
toria a revenit oaspeților. Scor 5-3. La 
categoria grea, campionul mondial Al. 
Ivanitki (Moscovă) l-a învins la puncte 
pe Herman (București). Din echipa noa
stră au obtinut victorii Gh. Tăpăloagă 
(cat. 52 kg) și Fr. Ballo (cat. 87 kg).

HANDBAL. — Derbiul primei părți a 
campionatului republican masculin — 
meciul Dinamo București — Steaua — 
ș-a încheiat eu victoria dinamoviștilor la 
un scor neașteptat : 19-5 (9-1).

FOTBAL. — Meciul din campionatul 
categoriei B. Dinamo Obor — Dinamo 
Pitești, disputat pe terenul Gloria, s-a 
terminat cu rezultatul do 0-0.

Campionatele mondiale de volei
MOSCOVA (prin telefon). — Din

tre numeroasele întîlniri progra
mate în ziua a treia a turneului fi
nal al campionatului mondial de 
volei, partida feminină Japonia — 
U.R.S.S., decisivă în lupta pentru 
cucerirea titlului de campioană mon
dială, se anunța deosebit de dispu
tată. într-adevăr pînă ieri singurele 
echipe neînvinse și care nu pierdu
seră nici măcar un set erau echipele 
Uniunii Sovietice și Japoniei.

Partida lor directă s-a ridicat la 
nivelul așteptărilor, fiind de o rară 
spectaculozitate. In timp ce echipa 
sovietică a acționat aproape exclu
siv prin atacuri în forță, jucătoarele 
japoneze au prestat un joc variat și 
eficace, care le-a adus în cele din 
urmă victoria în 4 seturi. Scor : 3-1 
(14-16, 15-7, 15-11, 15-3). La sfîrșl- 
tul întîlniri! publicul spectator a

aplaudat îndelung frumoasa evoluție 
a echipelor finaliste.

Echipele Republicii Populare Ro
mîne au susținut ieri două noi în
tîlniri. Echipa feminină a jucat cu 
echipa R. S. Cehoslovace, pierzînd 
partida cu scorul de 1—3.

Echipa noastră masculină a jucat 
cu reprezentativa R. P. Bulgaria. 
După un joc aprig disputat, victo
ria a revenit voleibaliștilor bulgari 
cu 3—2 (11—15, 19—17, 13—15, 15—12, 
16—14).

Alte rezultate: masculin: U.R.S.S.— 
Iugoslavia 3—1 ; R. S. Cehoslovacă— 
Japonia 3—0 ; R. P. Ungară—R. P. 
Polonă 3—1 ; R. P. Chineză—Brazilia 
3—2; Feminin: R. D. Germană— 
Brazilia 3—0; R. P. Polonă—R. P. 
Bulgaria 3—0.

M. POPESCU

In
Campionatul categoriei A de fotbal 

continuă astăzi cu desfășurarea jocurilor 
din cea de-a 9-a etapă. în Capitală pe 
stadionul „23 August”, se vor desfășura 
meciurile : Viitorul—Steaua (ora 13,30) 
și Rapid—Progresul (ora 15).

Stațiile noastre de radio vor transmite 
cu începere de la ora 16, repriza a doua 
a meciului de la Constanța, Farul—Stila-

cîteva rînduri
ta Cluj. Transmisia se va face pe pro
gramul 1.

★
Echipa selecționată feminină de bas

chet a R. P. Romine (tineret) a susținut 
o nouă intîlnire la Harkov, jucind cu 
echipa reprezentativă a orașului. Bas
chetbalistele romîne au terminat învin
gătoare cu scorul de 53—38,

„Este un adevărat Leonardo da 
Vinci negru” — scrie revista italia
nă „TEMPO”.

PE O STÎNCĂ ÎN PACIFIC
12 japonezi au stat două luni și 

jumătate pe o stîncă de coral din 
Oceanul Pacific hrănindu-se doar 
cu peștii pe care-i prindeau. Nau
fragiul lor a început la 31 iulie cînd 
iahtul „Tvai Kaepau”, la bordul că
ruia se aflau 17 persoane, s-a scu
fundat între insulele Tonga și Ata. 
14 naufragiați au reușit să se refu
gieze pe puntea unui vas pescăresc 
părăsit în apropiere de stîncă de 
coral Minerva. Doi dintre ei au mu
rit pe insulă. Supraviețuitorii nu a- 
veau asupra lor decît un singur chi
brit cu care au aprins un foc pe 
care l-au menținut tot timpul, pă- 
zindu-1 zi și noapte.

Naufragiații au fost descoperiți la 
14 octombrie de un avion neo-zee- 
landez.

ÎNAINTE DE COLUMB

Recent, s-a stabilit că prima hartă 
a Cubei a fost alcătuită de un na
vigator necunoscut, încă .înainte de 

Columb. D. I. Țukernik, 
membru al societății 
geografice a U.R.S.S., a 
stabilit că Christofor 
Columb a săvîrșit pri
ma sa călătorie spre A- 
merica orientîndu-se cu 
ajutorul unor hărți al
cătuite de navigatori ne- 
cunoscuți.

Studiind jurnalul lui 
Columb, însemnările 
fiului său, Ferdinand, și 
ale participanților la 
prima călătorie spre țăr
murile Americii, D. I. 
Țukernik a stabilit că 
îndreptîndu-se spre Lu
mea Nouă, Columb știa 
în mod sigur că nu na
vighează spre Asia.

Cercetările savantului 
sovietic au stîrnit un 
mare interes.

Olomouc are o veche faimă europea
nă, Turiștii se opreau îndelung în pia
ța centrală a orașului, pentru a foto
grafia fînfîna lui Cezar sau originalul 
orologiu astronomic din turnul primă
riei, bătrîn din 1420. Oamenii de cul
tură cunoșteau orașul morav prin uni
versitatea lui înfiinfată în 1566, a doua 
din Cehoslovacia. Dar nu despre
numenfele gotice sau baroce din Olo- 
moue aș vrea să scriu acum, ci des
pre alte monumente — noi, ale zile
lor noastre. Este vorba despre casele 
experimentale pe care le-am vizitat în 
Moravia.

Să facem o scurtă plimbare. Merită 
osteneală. Holul te întîmpină cu de
corațiile îmbietoare ale lui Sedlacek 
și Keftmen, doi tineri artiști locali. în 
club — o bibliote- ________
că destul de bine •--------------------------
aprovizionată, sala 
de lectură și televi- L'in c
zoare. O încăpere COTeSponden 
de la parter are o 
desfinafie foarte ----
importantă : preda
rea și primirea rufelor și așternutului, 
întreb: — spălatul este mai ieftin 
cît în oraș ?

— Firește, mi se răspunde, este 
clus în chirie.

— Dar chiria este mare?
— Dimpotrivă, de vreme ce în 

se include toiul...
Aveam să mă dumiresc mai tîrziu, 

cînd am vizitat cele șase etaje ale 
noului bloc.

Așadar, să intrăm într-o locuință : 
Vestiar, o mică sufragerie și o cameră 
cu două canapele, două dulapuri, o 
bibliotecă, un dulăpior cu masa de lu
cru, două fotolii, scaune, o masă 
pliantă, toaleta cu un colt pentru duș.

— Este pentru o familie ?
— Nu. E doar pentru două per

soane.
— Dar persoanele vor avea copii.
— Atunci nu vor mai locui aici.
Se pare că nu 

nedumerirea, căci 
s-a grăbit să mă 
vorba de o casă 
casă-hotel. Ca orice hotel, este o lo
cuință temporară. Spre deosebire de 
un hotel obișnuit însă, aici se va plăti 
o chirie lunară în care sînt cuprinse : 
locuin)a, mobilierul, încălzirea, lumina, 
apa curentă, difuzorul din cameră, aș
ternutul. Dar nu numai atît. Casa-hofel 
are nu numai spălătorii și călcătorii 
comune, ci și un atelier destinat mi
cilor reparafii, un laboraîor-fofo, o 
sală pentru tenis de masă, o terasă 
pentru plajă, cu șezlonguri și dușuri. 
Personalul casei se îngrijește de cură
țenie, de spălatul și călcatul rufelor și 
așternutului, de programul cultural al 
celor 428 de locatari — 154 familii și 
120 de „burlaci“ — ba chiar și de fîr- 
guieli, care se fac pe baza unui bon 
lăsat dimineafa la administrație.

— Dar în 
glumind, nu 
rămîne aici.

de-

in-

ea

mi-am putut stăpîni 
interlocutorul meu 
lămurească. Nu e 

obișnuită, ci de o

condițiile acestea, observ 
văd de ce locatarii n-ar

— Foarte simplu. Pentru că semnea
ză un contract prin care se angajează 
să economisească cel pu)in 150 de co
roane pe lună, astfel încît la un mo
ment dat să se poată muta în locuinfa 
sa definitivă sau într-un bloc ca acela 
din Litvinov. L-afi văzut ?

— încă nu...
Litvinov este o așezare mai nouă. Să 

tot aibă 22 000—24 000 de locuitori, cu 
șiruri de vile invadate de flori, un tea
tru muzical, 3 cinematografe, o casă de 
cultură. Dar casa experimentală se află 
dincolo de oraș, în marginea unei mari 
păduri de brazi. Este un bloc masiv Cu 
11 etaje și 353 de apartamente. Să în
cepem — așa, la întîmplare — cu apar
tamentul lui Jiri Dlouhi, lucrător la mi
nă. So| și sofie și doi copil. Intrăm în- 

__________ ---------- tr-un salonaș co- 
=====----  chef, cu o canapea,

. o măsu(ă, fotolii și
rneiUI o bibliotecă. Aici
ilui la Praga set,Pot Primi, oțs"

pefi, se poate lu- 
■ ■ ------- era în tihnă sau vi

ziona programul te- 
dă spre spajiul lo-laviziunii. O scară 

cuit : două camere, baie și o bucătă
rie cu insfa'afii moderne.

Gazda mă informează că ne aflăm la 
ultimul etaj și că deasupra noastră, pe 
terasă, se poate face plajă. Unul din
tre copii are 5 ani, celălalt este mai 
mare. Fetita — care tocmai fîșnea în 
casă flulurînd cu vioiciune ghiozdanul 
— învață la școala din Litvinov, copi- 
lu’ nia' mic este la grădiniță.

Coborîm scara și,' în trecere, arun
căm o privire în bibliotecă : Stendhal, 
Neruda, Hugo, Nekrasov, Dickens, Ji- 
rasek, Romain Rolland, Steinbeck...

La parter, un mare restaurant. Bu
cătăria înzestrată cu instalații electrice 
oferă 1 000—1 200 de mese pe zi. Nu 
de alta, dar cei mai mulfi dintre loca
tari preferă să-și simplifice problema 
alimentafiei, întocmai ca și pe aceea a 
spălatului. într-o aripă a subsolului se 
află spălătoria comună. în creșa — des
tinată copiilor între 3 luni și un an — 
se văd băițe de faianță albă, paturi în 
care prichindeii dorm ca niște ursuleți 
vîrîț.i în săculețe vătuite, țarcuri, jucă
rii, plante, un aparat de raze ultravio
lete. Alături, căminul pentru cei în 
vîrsfă de 3 ani. în clase — dulăpioare 
și jucării, la chiuvete și dușuri — pro
soape cu semne distinctive, în dormi
tor peste 15 paturi, un ficus uriaș își 
desface ramurile verzi. Grădinița are 3 
clase. Iar în continuare se află teatrul 
de marionete. Clasele, dormitorul și 
sala de mese au perefii de sticlă, care 
dau spre terase acoperite cu iarbă, iar 
dincolo de ele se zărește desișul pă
durii, se conturează țuguiul înălțimilor 
din Krusne Hory, de un albastru intens, 
mai albastru decît cerul.

Două case experimentale — și, desi
gur, o experiență efectiv interesantă. 
Nu regret că n-am pornif să scriu des
pre monumentele secolului al 15-lea.

HORIA LIMAN

Delegația de partid și guvernamentală a R. P. Po’ons 
și-a încheiat vizita în R. D. Germană

BERLIN 20 (Agerpres). — In 
cursul ultimei zile a vizitei delega
ției de partid și guvernamentale a 
R. P. Polone în R. D. Germană, W. 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a luat cuvîntul în fața 
deputaților Camerei Populare a 
R.D.G. In cuvîntarea sa, care a 
examinat situația internațională ac
tuală, vorbitorul s-a referit pe larg 
la necesitatea reglementării pașnice 
a problemei germane și transfor
mării Berlinului occidental într-un 
oraș liber, demilitarizat. In cursul 
aceleiași zile, W. Gomulka și J. Cy- 
rankiewicz au făcut o vizită pre

ședintelui Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, Otto Grotewohl.

In seara zilei de 19 octombrie a 
fost semnată declarația comună a 
delegațiilor de partid și guverna
mentale ale R. P. Polone și R. D. 
Germane.

★
La 20 octombrie, după încheierea 

vizitei în R.D.G.. delegația de 
partid și guvernamentală a R. P. 
Polone, în frunte cu Wladislaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și Josef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, s-a înapoiat la Varșo
via.

Iluzii „trandafirii“ 
și păreri realiste

„Obstrucțiile“
armatorilor englezi

Sub titlul „Să se stabilească li
nia politicii în problema germană“, 
ziarul „New York Herald Tribune" 
a publicat articolul cunoscutului 
comentator american Walter Lipp- 
mann.

„Transportul comercial terestru 
spre și din Berlinul occidental 
este reglementat de mulji ani de 
acordul comercial dintre Bonn și 
Pankow (cartier al Berlinului de
mocrat — reședința guvernului

totdeauna un vis trandafiriu și fie
care om care a lost cîndva în 
Germania sau a studiat problema 
germană consideră că ea nu are 
nici un temei.

într-adevăr, marele prieten al 
d-rului Adenauer, generalul de 
Gaulle, nu se pronunță pentru uni
ficarea Germaniei și, în timpul re
centei sale călătorii prin Germa
nia, el s-a eschivat să discute a- 
ceastă problemă. Delicat vorbind,

R.D.G. — N. R.) 
— scrie Lipp- 
mann. De a- 
ceea, este întru 
totul lipsit de sens să vorbești așa, 
ca și cum există sau ar putea exis
ta o atare situație cum e absoluta 
nerecunoaștere. în mod practic, 
problema se pune astfel : în ce 
măsură trebuie mărit gradul de 
recunoaștere și cum trebuie expri
mat el.

A devenit la modă tratarea ori
cărei ulterioare recunoașteri a 
Germaniei răsăritene ca o conce
sie făcută pe seama Germaniei oc
cidentale. Presupun că aceasta e 
o confuzie și mă încumet să afirm 
că, în ultimă instanță, ambele Ger
manii pot fi unificate pe cale paș
nică numai prin lărgirea contacte
lor economice, științifice, sociale și 
politice.

După părerea oiicială a Occi
dentului, Germaniei răsăritene nu 
i se poate acorda o recunoaștere 
potrivit căreia ea este într-adevăr 
un stat, iar nici o țară din lume 
(în afară de Uniunea Sovietică) 
nu poate avea ambasador la Bonn, 
dacâ trimite ambasador și la Pan
kow. Potrivit punctului de vedere 
oficial asupra unificării, Germaniei 
răsăritene trebuie să i se oiere po
sibilitatea de a vota pentru ieși
rea din orbita comunistă și din 
blocul sovietic, pentru a fi alipită 
Germaniei occidentale și alianței 
occidentale.

Această părere este și a fost în-

I

guvernul englez 
nu vrea să vadă 
Germania unifi
cată. Belgia șl 

Olanda nu vor unificarea Germa
niei. Și ar fi greu să se afirme cu 
toată tăria că dr. Adenauer, acest 
locuitor din regiunea Rhein, cu 
sentimente antiprusace, arde de 
dorința de a se uni cu prusacii și 
saxonii.

Se poate spune cu hotărîre că 
formula oficială a unificării pe ca
lea plebiscitului reprezintă o pie
dică pentru unificarea Germaniei, 
iar nu metoda prin care se poate 
ajunge la aceasta. Probabil că a- 
ceasta e una din cauzele în vir
tutea cărora atît de mulți oameni 
ce nu doresc o Germanie mare, 
recunosc unificarea numai verbal.

Eu consider totuși — scrie Lip- 
pmann — că ambele Germanii tre
buie să fie unificate. In ce iei ? 
De îndată ce ne vom obișnui cu 
ideea că ambele Germanii nu pot 
fi unificate ca urmare a capitulă
rii Uniunii Sovietice în această 
problemă, unicul proce-deu logic 
ar fi, după părerea mea, să se 
pornească de la situația existen
tă în prezent. Aceasta înseamnă 
să se recunoască existența a două 
state germane, iar apoi să se a- 
sig.ure căile și mijloacele prin care 
ele vor putea să trăiască umăr la 
umăr și, întreținînd relații ca în
tre germani, să-și făurească trep
tat, pe baza experienței concrete, 
unitatea lor națională".

NEW — YORK

^Tribune

Printre țările care s-au pronun
țat împotriva politicii Washingtonu
lui de a se institui o blocadă îm
potriva Cubei revoluționare, se află 
în primul-rînd Marea Britanie.

„Anglia — scrie ziarul englez 
„Times" — nu se alătură Statelor 
Unite la boicotul maritim împotri
va Cubei. Guvernul englez consi
deră că ceea ce ar fi de fapt o 
blocadă parțială în timp de pace 
nu ar fi justifi
cabilă prin lege, . qrTȚ-p
și consideră că ea LÏ1X-/
nu va avea un 
rezultat pozitiv. Lordul Home, mi
nistrul de externe, a arătat clar 
poziția Marii Britanii în cursul re
centelor discuții pe care le-a avut 
în Statele Unite cu președintele 
Kennedy și cu D. Rusk, secretarul 
de Stat.

Americanii vor ca vapoarelor 
care au transportat încărcături de 
orice fel în Cuba, să nu le fie per
mis să intre în porturile Statelor 
Unite și nici să încarce mărfuri la 
întoarcere. Se presupune chiar că 
vor introduce liste negre în mod 
unilateral, dacă aliații lor nu vor 
accepta acest proiect.

Intensitatea cu care se ocupă 
Statele Unite de Cuba pare să fi 
surprins guvernul englez. Ameri
canii vor ca Anglia și ceilalți aliați 
din N.A.T.O. să facă ceva ce ar 
duce efectiv la interzicerea comer
țului maritim cu Cuba.

Guvernul englez consideră însă 
că, chiar dacă toate vapoarele ță
rilor membre ale N.A.T.O. ar fi re
trase din comerțul cu Cuba, ele ar 
fi înlocuite imediat prin vapoare 
ale țărilor neutre sau socialiste. 
Tonajul lor disponibil este cu mult 
mai ma.re decît are nevoie Cuba. 
Pe lingă, aceasta, un boicot ar duce 
la. întărirea poziției lui Castro în 
Cuba“.

In continuare ziarul arată că în 
condițiile cînd Anglia întîmpină 
unele dificultăți în comerțul exte-

rigr, .„exportul englez în Cuba a 
scăzut deja de la 7 milioane lire 
sterline în primele șase luni din 
1959, . la 1 300 000 lire sterline în 
prima jumătate a anului 1962.

Transporturile cu ajutorul va
poarelor engleze — arată „Times"— 
sînt mult mai numeroase decît 
comerțul care are loc între Anglia 
și Cuba”.

Tot ziarul „Times" a publicat

TIMES
declarația pre
ședintelui Came
rei de Navigație
engleze, D. Robin

son. El a declarat : „Nici o interdic
ție nu va fi pusă de vasele engleze
asupra comerțului cu Cuba. Ar
matorii englezi vor să-și păstreze 
dreptul de a face comerț cu toate 
țările“.

D. Robinson a anunțat acestea 
(prima declarație oficială a arma
torilor englezi) după întrunirea
consiliului Camerei la Londra pen
tru discutarea planului Statelor U- 
nite de a organiza blocada econo
mică împotriva Cubei.

„Toate vapoarele pot fi angajate 
în operațiuni comerciale normale 
cu o țară cu care Anglia întreține 
relații diplomatice — a declarat el. 
Ar fi o chestiune foarte gravă
pentru armatorii angajați în acest 
comerț ca guvernul Statelor Uni
te să ia măsuri contra lor".

P. S. La 20 octombrie, agenția 
U.P.I. a transmis următoarele :

„Un purtător de cuvînt al ami
ralității britanice a declarat că 
marina va proteja navele britani
ce dacă ele vor fi atacate de mem
brii organizației cubane în exil 
(este vorba de bandele contrarevo
luționarilor cubani din S.U.A. —
N. R.).

In același timp, surse guverna
mentale au arătat limpede că ati
tudinea Marii Britanii rămîne
neschimbată în ce privește comer
țul cu Cuba și transporturile na
vale angajate în acest comerț".
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Săptămîna a O.N.U. Cu sentimente prietenești

SCURTE
BUENOS AIRES. 40 000 de lucră

tori de la serviciile comunale ale 
orașului Buenos Aires (Argentina) 
au declarat o grevă generală, în 
semn de protest împotriva conce
dierii în masă a muncitorilor.

Faptul că numărul membrilor O.N.U. 
H ajuns astăzi la 110 se oglindește în 
desfășurarea lucrărilor Adunării Gene
rale. Dezbaterea generală s-a încheiat 
joi, cu o scenă caracteristică pentru ac
tuala configurație a O.N.U. La cu- 
vîntarea lui Nogueira, ministrul de 
externe al Portugaliei, care și-a ex
primat furia împotriva O.N.U., au re
plicat necrufător 9 delegajii, dintre 
care 8 afro-asiafice. Cercul condamnă
rii se strînge implacabil — iar semne 
există în aproape toate comitetele — 
în jurul ultimilor 
colonialiști.

Centrul activităfii 
se află acum în 
comitetele Adunării 
Generale.

Semnificativ pentru lucrările comite
tului politic este polarizarea care are 
loc în jurul celor două pozifii princi
pale în problema încetării experiențe
lor nucleare : pozifia fărilor care ur
măresc să ob(ină cîf mai repede înce
tarea experiențelor nucleare în toate 
mediile (aer, apă, Cosmos și sub pă- 
mînt), așa cum cer toate popoarele, și 
pozifia (arilor care, cramponîndu-se de 
vechiul pretext al insuficientei contro
lului prin mijloace nationale (astăzi 
complet înlăturat de constatările celor 
mai cunoscufi savanfi ai lumii), caută 
să salveze de la interdicție experien
țele subterane, opunîndu-se totodată 
oricărei date limită pentru încetarea 
experiențelor.

Pe prima poziție, al cărei caracter 
constructiv și realist este tot mai larg 
recunoscut, se situează ferm U.R.S.S. și 
celelalte tari socialiste ; pe cea de-a 
doua pozifie, se situează S.U.A. și An
glia, care au depus în cursul zilei de 
vineri un proiect de rezoluție în acest 
sens, precum și (ările ce fac parte din 
blocurile militare occidentale.

Referindu-se la insistentele puterilor 
occidentale de a obfine legalizarea 
continuării experiențelor atomice în 
subteran, publicația satirică engleză 
„Punch" a scris : „Din cele patru medii 
cunoscute pînă acum, trei au ieșit în 
mod incontestabil din domeniul argu
mentelor noastre, iar al patrulea este 
pe cale să dispară. Să însărcinăm pe 
savanjii noștri să descopere mijloace 
de detectare în subteran, însă abia 
după ce vor fi găsit un al cincilea me
diu de experiență“.

Fapful că atmosfera din Comitelui 
Politic devine tot mai nefavorabilă 
pentru încercările puterilor occidentale 
de a legaliza experiențele în subteran 
a fost ilustrat vineri de proiectul de 
rezoluție depus de 30 de țări membre 
ale O.N.U. In acest proiect se cere ca 
toate experiențele nucleare să înce
teze imediat și nu mai fîrziu de 1 ia
nuarie 1963 și se recomandă ca memo
randumul supus la Conferința de la 

Geneva de cele 8 
țări neutre să con
stituie baza tratati
velor în vederea u- 
nui acord de inter
zicere a experiențe

lor. (După cum se știe, U.R.S.S. a ac
ceptat încă la Geneva acest memoran
dum ca bază a tratativelor).

în rîndurile delegațiilor S.U.A. și An
gliei proiectul de rezoluție a! celor 
30 de (ări a produs o vizibilă nemul
țumire. Un purtător de cuvînt britanic 
a declarat : „Proiectul nu este pe pla
cul nostru. Noi am spus aceasta sem
natarilor și este posibil ca noi să vo
tăm împotriva lui".

„Cu toate că Washingtonul și Lon
dra și-au manifestat în prealabil opo
ziția lor — arată corespondentul la 
O.N.U. al agenfiei „France Presse“ 
— 30 de delegații reprezentînd în 
cea mai mare parte tari africane și 
asiatice, dar din care fac parte Sue
dia, Brazilia și Mexicul, au cerut un 
nou moratoriu imediat al tuturor ex
periențelor nucleare, fără inspecții 
la fa|a locului... Observatorii subli
niază că îndeosebi americanii con
stată cu regret și îngrijorare că s-a 
creat un climat care îi izolează nu nu
mai de țările din cea de-a treia lume, 
dar și de unii din prietenii lor".

O conturare a pozițiilor se observă 
în același sens și în Comitetul nr. 2, 
unde ideile dezvoltării colaborării e- 
conomice între toate statele, idei ex
puse de reprezentanții țărilor socialis
te, produc ecouri pozitive. O serie de 
țări afro-asiatice s-au și pronunțat în 
favoarea propunerii sovietice de a se 
convoca o conferință internațională în 
problemele comerțului, iar reprezentan
tul Tunisiei a făcut chiar unele suges
tii cu privire la organizarea ei.

L. RODESCU

Prin telefon 
de la trimisul nostru

în capitala Greciei, unde impre
sionantele monumente ale antichi
tății se îmbină cu viața modernă a 
unui mare oraș, numeroși sînt cei 
care se interesează de Romînia și 
care, fie că au cunoscut sau nu 
țara noastră, vorbesc despre ea cu 
sentimente prietenești.

La o mai bună cunoaștere reci
procă a popoarelor noastre și la 
strîngerea legăturilor dintre ele con
tribuie vizitele făcute în cele două 
țări de ziariștii care descriu cu o- 
biectivitate cele văzute. Opinia pu
blică din Grecia 
a primit astfel cu 
interes ciclul de 
șase articole des
pre Romînia pu
blicate în ziarul 
atenian „Eleftheria", apropiat ca 
orientare de aceea a partidului li
beral. Aceste articole cuprind im
presiile d-nei Thalia Koliva, preșe
dinta Ligii elene pentru apărarea 
drepturilor omului, și colaboratoare 
a acestui ziar, care a vizitat recent 
R. P. Romînă.

„Tot ceea ce s-a înfăptuit pentru 
progresul nivelului de trai și cultu
ral — scrie ea — se datorește sis
temului care guvernează azi Romî
nia, căci cei 18 ani care au trecut 
de la eliberarea țării, sînt atît de fe
cunzi și plini de randament încît 
fiecare an poate fi măsurat în de
cenii. In acest interval de timp, re
publica populară a schimbat atît 
de radical economia romînă, încît 
ea a ajuns astăzi la o înflorire a 
industriei și agriculturii care te ui
mește".

Autoarea scoate în relief grija 
acordată problemelor ridicării ni
velului de trai al poporului, pre
cum și participarea unanimă a ma
selor la realizarea planurilor econo
mice. Ea relevă că între guvern și 
cetățeni „nu există contradicții, nici 
neîncredere, fiindcă scopul este co
mun și lipsește elementul de exploa
tare a omului muncii de către pa
tron“.

în continuare, autoarea trece în 
revistă o serie de realizări în do
meniul industriei precum și în acela 
al construcțiilor de locuințe și în- 
vățămîntului, subliniind acordarea 
gratuită de cărți, construirea de

școli și laboratoare și înzestrarea 
lor cu aparate. Arătînd posibi
litățile largi ce se deschid tuturor 
celor ce studiază, faptul că munca 
este asigurată, autoarea scrie: „Nici 
un absolvent nu este cuprins de 
grija zilei de mîine, sau dacă va 
găsi de lucru“.

Autoarea s-a preocupat în mod 
deosebit de viața nouă a femeii din 
Romînia care are — scrie ea — 
acces la toate preocupările, și chiar 
la cele mai înalte trepte ale vieții 
politice, economice și de stat.

în continuare, 
d-na Thalia Koliva 
scrie : „în întîlni- 
rile cu diferiți oa
meni din Romî
nia, am avut prile

jul să constat cît de sinceră este do
rința lor pentru crearea de relații 
prietenești între poporul grec și po
porul romîn și cum se concretizează 
aceasta în manifestări ca Festivalul 
de artă populară a țărilor balcanice, 
la care ansamblul grec, condus de 
Dora Stratu, a suscitat un entuziasm 
spontan. Cu aceeași căldură a fost 
sprijinită necesitatea unor relații a- 
micale între cele două popoare la 
recepția cu reprezentanții presei de 
la Pavilionul romînesc al Tîrgrilui 
internațional de la Salonic, precum 
și la adunarea Ligii de prietenie 
greco-romînă care a avut loc la He
raklion (Creta)“.

în încheiere, autoarea evocă ve
chile legături istorice dintre poporul 
romîn și cel grec arătînd că 
ele s-au menținut cu toate schimbă
rile înregistrate în eursul timpului 
și cu toate că cele două țări pășesc 
astăzi pe căi diferite. „Nu putem 
uita, scrie ea, că... marile comunități 
naționale grecești care au înflorit în 
Romînia au contribuit la eliberarea 
națiunii noastre.

Este firesc ca amintirea acestor 
legături să-l însoțească pe vizitato
rul grec și ca o călătorie în această 
țară să devină din primul moment 
prietenească".

Articolele d-nei Thalia Koliva 
despre Romînia arată încă o dată 
că o mai bună cunoaștere reciprocă 
a popoarelor este o cale sigură spre 
strîngerea relațiilor lor de prietenie.

ALEX. GHEORGHIU

orespondență din Atena

Declarația comună 
Sukarno-Mateos

DJAKARTA. La 20 octombrie la 
Djakarta a fost dată publicității de
clarația comună cu privire la vizita 
de cinci zile în Indonezia a lui Adol
fo Lopez Mateos, președintele Mexi
cului. în declarație se arată că cele 
două țări se angajează să nu precu
pețească nici un efort pentru semna
rea unui acord de dezarmare gene
rală și totală. Președintele Indone
ziei și președintele Mexicului au 
condamnat cu hotărîre colonialis
mul, imperialismul și discriminarea 
rasială. Totodată, în declarație se 
atrage atenția asupra pericolului pe 
care îl prezintă pentru țările mici 
politica economică și comercială a 
puterilor imperialiste. în declarație 
sînt cuprinse o serie de probleme le
gate de dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări. Indonezia și Mexicul 
au semnat de asemenea cu acest pri
lej un protocol comercial.

MOSCOVA. La 20 octombrie a so
sit la Moscova Horst Groepper, noul 
ambasador al R.F.G. în U.R.S.S.

PARIS. Guvernul Ghanei a ho- 
tărît să naționalizeze două socie
tăți particulare de asigurări pentru 
a înlătura concurența dintre ele și 
societatea de stat de asigurări cre
ată recent, a declarat F. Goka, mi
nistrul finanțelor și al comerțului.

LONDRA. La 20 octombrie, la 
frontiera dintre Cambodgia și Viet
namul de sud a avut din nou loc o 
ciocnire între o unitate militară sud- 
vietnameză și o patrulă de grăni
ceri cambodgieni. Un grănicer cam
bodgian a fost ucis.

MANILA. La 20 octombrie a so
sit la Manila, într-o vizită oficială 
de patru zile, președintele Mexicu
lui, Mateos.

BERLINUL OCCIDENTAL. Po
trivit datelor oficiale, numai în 
anul 1961 tribunalele din Berlinul 
occidental au condamnat pe terme
ne diferite 24 062 de persoane. At
mosfera „orașului de front" are o

influență nefastă îndeosebi asupra 
tineretului. în anul 1961 au fost ju
decați 4 033 infractori în vîrstă de la 
14 la 21 de ani. în același an tribu
nalele din Berlinul de vest au jude
cat 177 de funcționari acuzați de 
„abuz de putere în scopuri crimi
nale".

PARIS Guvernul francez a inter
zis președintelui Senatului, Gaston 
Monnerville, care conform constitu
ției este a doua persoană în stat, 
să ia cuvîntul la posturile de radio 
și televiziune pentru a-și expune 
poziția față de referendumul care 
urmează să aibă loc la 28 octombrie.
Succesul orchestrei simfonice 

a Radioteleviziunii romîne 
în U.R.S.S.

TIRI
și cea mai puternică erupție din a- 
nul acesta a vulcanului Sakurad- 
zima (insula Kiusiu). Zgomotul s-a 
auzit pînă în orașul Miadzaki, la 70 
km depărtare. Ca urmare a erupției 
au fost aruncați la mare înălțime 
nori de cenușă și o ploaie de pietre 
încinse.

In cursul lunii octom
brie, dar mai ales în ul
timele zile, lupta reven
dicativă a oamenilor 
muncii din Italia s-a in
tensificat. între categorii
le mai largi de munci
tori aflate în luptă se 
numără în primul rînd 

t. metalurgiștii și feroviarii.
Numărul metalurgiștilor 
în prezent în grevă este 
de peste 800 000. Prin
cipala revendicare a 

; muncitorilor mefalurgiști 
■ este ca sindicatele să 
aibă dreptul de a încheia 
contract nu numai pe 
scară națională, dar și la 
nivelul întreprinderilor. 
Grevele au luat o am

ploare mai mare la Mi
lano unde peste 300 000 
de mefalurgiști au încetat 
lucrul pe anumite perioa
de de timp. Conducerea 
cîtorva importante între
prinderi a cedat în fața

Corespondență 
din Roma

revendicărilor metalurgiș
tilor. Altele însă persistă 
în reluzul lor.

Astăzi. sîmbătă, s-a 
desfășurat cea de-a 6-a 
serie de greve ; partici
parea a fost egală cu 
cea de ieri, care a de

pășit procentul de 95 la 
sută.

O altă categorie, în 
luptă grevistă de cîteva 
luni, este cea a fero
viarilor. Și pentru acești 
muncitori revendicările 
sînt diferite cuprinzînd, 
în afară de mărirea sala
riilor și a pensiilor, re
vendicări cu privire la 
îmbunătățirea condițiilor 
de muncă. Vineri au de
clarat grevă feroviarii de 
la Genova, Milano și Bo
logna. Pentru zilele ur
mătoare se prevede o 
nouă creștere a luptei 
muncitorești.

DemonstrațiaGoettingen (R.F.G.).
8000 de țărani vest-germanî împotriva 
politicii agrare a Bonnului.

Bä
MARIO GALETTI
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Concertele orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii romîne la Leningrad 
și Riga s-au bucurat de mult succes.

Intr-o amplă cronică intitulată „O 
sărbătoare a muzicii", ziarul „Soviefs- 
kaia Rossia“ scrie printre altele : „Am 
avut bucuria de a face cunoștinfă cu 
această orchestră, una din cele mai 
bune din Europa. Orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii romîne, menționea
ză ziarul, este o minunată propagan
distă a culturii muzicale rominești, 
sovietice și universale“. Evidențiind 
meritele dirijorilor losif Conta și E- 
manoil Elenescu, cronica din „Soviets- 
kaia Rossia“ relevă unitatea deosebită 
a orchestrei și calitățile ei în acom
panierea soliștilor Ion Voicu și Valen
tin Gheorghiu.

In luna prieteniei soviefo-romîne 
prezenfele muzicale romînești în o- 
rașele sovietice s-au înmul)it. Cunos
cutele soliste ale Teatrului de Operă 
și Balet al R. P. Romîne, Arfa Fio- 
rescu și Zenaida Palii, interpretează 
rolurile principale în spectacole ale 
teatrelor de operă din Leningrad, 
Kiev, Riga și Tbilisi.

In ultimele zile pe întreg cuprin
sul Republicii Sud-Africane s-a re
vărsat un val de proteste și mitin
guri în apărarea iul Mandella șl 
Sisulu, doi cunoscuțl fruntași al 
mișcării de eliberare națională din 
Africa.

în fotografie : în fața gării din 
Johannesburg, undo în ciuda măsu
rilor de represiune, populația afri
cană cere publicului să participe 
la o adunare de protest împotriva 
samavolniciilor polițienești.

TOKIO. în Japonia a fost creată 
o nouă organizație națională demo
cratică a femeilor — Consiliul fe
meilor noii Japonii. Sarcinile noii 
organizații, care reunește în rîndu
rile sale 33 000 de femei, sînt : eman
ciparea femeilor, lupta pentru pace 
și independența Japoniei, lupta pen
tru dezarmare. La congresul de con
stituire a acestei organizații au rostit 
cuvîntări de salut reprezentantele a 
numeroase organizații de femei din 
țară, precum și Sandzo Nosaka, pre
ședintele C.C. al P.C. din Japonia.

ADEN. Agenția Reuter anunță că 
la 19 octombrie au sosit din Anglia 
în Aden patru avioane militare bri
tanice cu reacție.

PARIS. în noaptea de 18 spre 19 
octombrie la Toulouse au răsunat 
din nou focuri de armă. Trei poli
țiști au pătruns într-o casă, unde 
se ascundeau doi bandiți din „Orga
nizația armată secretă". Polițiștii 
n-au reușit însă să-i aresteze. 
O.A.S.-iștii au deschis foc primii și 
au rănit pe cei trei polițiști.

ALGER. Consiliul de Miniștri al 
R.D.P. Algeria a adoptat un plan 
de urgență pentru lichidarea șoma
jului. Comunicatul dat publicității 
la Alger precizează că planul de 
luptă împotriva șomajului va fi 
imediat pus în aplicare și că în a- 
cest scop au fost alocate creditele 
necesare.

ATENA. Un tribunal din 'Atena a 
condamnat la detențiune pe diferite 
termene 11 muncitori constructori 
arestați săptămîna trecută în cursul 
marii demonstrații a muncitorilor 
constructori din capitala Greciei.

Curînd va veni în discuția Comi
tetului Politic propunerea prezen
tată Ia începutul sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U. de către dele
gația Uniunii Sovietice, cu privire la 
condamnarea războiului preventiv.

.'..Mai întîi, o paranteză. Este știut 
că- în Laos s-a ajuns în urma Con
ferinței de la Geneva, la stingerea 
unui primejdios focar de război ; 
procesul de eliberare a Irianului de 
Vest se desfășoară, de asemenea, 
fără conflict militar — pentru a nu 
ne referi decît la cele mai recente 
exemple'care au demonstrat posi
bilitatea soluționării pașnice, prin 
tratative, a unor probleme inter
naționale acute. în ce privește Ber
linul Occidental, țările socialiste 
și-au afirmat tot timpul hotărîrea de 
a rezolva și această problemă ur
gentă pe calea negocierilor. A- 
cestea eînt fapte care ilustrează 
vitalitatea și persistența cu care 
ideea necesității tratativelor, a so
luțiilor pașnice își croiește drum în 
viața internațională ; și este neîn
doielnic că ea se va afirma cu și 
măi multă vigoare, fiind sprijinită 
de uriașele forțe ale păcii din lu
mea contemporană.

Ce se contrapune ideii de regle
mentare prin tratative a probleme
lor internaționale ?

...„Cel mai colosal big-business în 
America nu este oțelul, nici auto
mobilele sau televiziunea, ci fabri
carea, rafinarea și difuzarea neli- 
niștei". Remarca aparține unui 
comentator de la „New York 
Post“ șl arată ce gîndește pînă și 
un ziarist burghez american despre 
propaganda de război desfășurată 
în S.U.A. într-adevăr, ea a atins 
proporții de neînchipuit, a dat naș
tere unei adevărate „industrii a ne- 
llniștei“ — de la „pastilele anti- 
atomice“ („luați o pilulă și veți face 
față bombelor 1“) și pînă la adă
posturile antiatomice. Este o indus
trie aducătoare de profituri grase 
pentru monopolurile intereeate în 
pregătirile de război. Pentru a o în
treține și dezvolta, în cadrul 
N.A.T.O. a luat ființă un comitet în
sărcinat special cu propaganda 
„războiului rece“.

în Statele Unite a fost, de aseme
nea, creat un „comitet pentru des-

fășurarea războiului psihologic“. Pe 
lîngă cancelarul Republicii Fede
rale Germane există așa-numitul 
„Departament al războiului psiholo
gic“. întregul stat major al „războ
iului psihologic“ manifestă o pre
ocupare continuă pentru „prelucra
rea minților" — concretizată și 
în continua eflorescență în țările 
N.A.T.O. a „teoriilor“ strategico-po- 
litice menite să pregătească o- 
pinia publică pentru agresiune. în 
acest articol vrem să ne referim la 
unul dintre aceste „fructe ideolo
gice" ale războiului rece — așa-nu- 
mita „teorie a războiului nuclear 
preventiv“.

Dintr-un anumit punct de ve
dere, nu este vorba pur și simplu 
de încă o „doctrină" agresivă pe 
lîngă atîtea altele lansate cu ani 
în urmă.

în timp ce faimoasele teorii ante
rioare denumite cînd „represaliile 
masive“, cînd „forța de intimidare" — 
teorii pline de înfumurare legate mai 
ales de perioada iluziilor monopolu
lui atomic — aveau ca numitor co
mun încercarea de a salva cît de 
cît unele aparențe, și de a se pre
zenta ca „defensive", de a nu plasa 
Statele Unite în postura părții care 
ar ataca prima — noua doctrină 
are cinismul să afirme deschis 
„dreptul" cercurilor militariste ame
ricane de a dezlănțui un război de 
agresiune. Arătînd că războiul pre
ventiv este atacul premeditat și 
neprovocat al unei țări împotriva al
teia, atac care nu este o urmare a 
unei agresiuni concrete din partea 
statului considerat inamic — profe
sorul american Bernard Brodie 
găsește totuși „justificat" un aseme
nea război. Potrivit acestui „teore- 
tician"-instigator și altora ca el, a 
da „prima lovitură", ar fi un lucru 
îndreptățit, ba chiar de dorit.

Ce a determinat pe scutierii ideo
logici ai războiului să treacă la o 
astfel de propagandă agresivă fă
țișă ? Firește, în primul rînd, spulbe
rarea gogoriței „amenințării" sovie
tice, discreditarea încercărilor de a 
prezenta U.R.S.S. șl celelalte țări so
cialiste ca nutrind scopuri agresive. 
De vreme îndelungată nu există an
chetă, sondaj de tip Gallup care să 
nu arate că în opinia publică din

Occident tot mai puțini sînt aceia 
care sînt dispuși să mai dea crezare 
„mitului agresivității comuniste".

Față de această realitate, față de 
foița cu care faptele scot în eviden
ță linia păcii, promovată permanent 
de țările socialiste și totodată față 
de „necesitatea" de a menține la un 
nivel ridicat cursurile acțiunilor de 
la firmele interesate în „business-ul 
neliniștii" adepții „războiului rece" 
s-au văzut nevoiți să tragă conclu
zii, să-și readapteze „argumentele": 
căci dacă opinia publică înțelege 
că țările socialiste nu vor ataca pri
mele, cum să convingi contribuabi
lul să suporte grelele poveri ale 
cursei înarmărilor ?

Teoria războiului preventiv apare 
ca o mărturie a eșecului vechiului 
tip de propagandă imperialistă ; 
ea auto-demască pe promotorii ei, 
oglindește aventurismul, filozofia a- 
cestora — a disperării și izolării.

Ridicarea acestei chestiuni la 
O.N.U., de către Uniunea Sovietică, 
este cu atît mai îndreptățită cu cît 
îndemnurile la un război nuclear 
preventiv nu reprezintă doar „teo
rii" ale unor profesori sau generali 
pensionați, ci au ajuns eă poarte 
pînă și girul unor persoane oficiale. 
Ministrul de război al S.U.A., McNa
mara, și-a consacrat un șir de cu- 
vîntări formulării unui program al 
războiului nuclear „preventiv".

Trebuie spus că adepții noii doc
trine militaro-politice a cercurilor 
imperialiste occidentale nu sînt 
cîtuși de puțin originali. De pe vre
mea regelui Friedrich al Prusiei, a- 
dică din secolul XVIII și pînă în 
zilele noastre, pot fi citate destule 
exemple istorice cînd agresorul dez- 
lănțuia războiul motivînd că o face 
pentru a preveni un atac. Declan
șarea primului și a celui de-al doi
lea război mondial a fost și ea eti
chetată de puterile imperialiste a- 
gresoare drept „preventivă". Atacul 
josnic de la Pearl Harbour a fost 
motivat de militariștil japonezi prin 
evocarea unei pretinse primejdii po
tențiale din partea Statelor Unite. 
Pornind la 22 iunie 1941 războiul mi- 
șelesc împotriva Uniunii Sovietice, 
Hitler a pretins că parează „primej
dia" sovietică. Toate aceste prece
dente istorice sînt mărturie că teo
ria războiului preventiv a fost un

cal de bătaie al agresorilor. Ea a 
avut cele mai funeste consecințe 
pentru întreaga omenire.

Niciodată însă doctrina războiului 
preventiv nu a implicat o primejdie 
atît de mare pentru omenire ca în 
zilele noastre cînd tehnica militară 
cunoaște o dezvoltare fără pre
cedent. Recunoscînd implicit riscu
rile pe care doctrina strategică a- 
mericană le aliate asupra țărilor 
occidentale, istoricul american în 
probleme militare, Walter Millis, 
scrie în studiul său „Arme și oa
meni" că războiul în zilele noastre 
s-a transformat... într-o sursă îngro
zitoare de vărsare de singe și dis
trugeri potențiale de neconceput 
pentru orice minte lucidă".

Trebuie spus că această doctrină 
a primei lovituri nu are perspective 
mai bune de a găsi adepți în opinia 
publică decît au avut „teoriile“ pre
cedente la care ne-am referit ; ea 
este condamnată discreditării. Este 
bine cunoscută reacția puternic 
negativă a opiniei publice mon
diale după ce revista ameri
cană „Saturday Evening Post“ 
a publicat articolul lui Stewart Al- 
sop, în care acesta a relatat decla
rația președintelui S.U.A., că „în 
unele împrejurări vom manifesta 
probabil inițiativă în Conflictul nu
clear cu Uniunea Sovietică". Protes
tul în S.U.A. și dincolo de hotarele 
lor a fost atît de prompt și de ferm 
încît purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe și apoi însuși președintele 
s-au străduit să dea o altă „inter
pretare" declarației, pentru a-i ate
nua într-un fel efectul.

Teoria „războiului preventiv" este 
o doctrină care s-a născut moartă 
căci nu ține seama de situația 
existentă în lumea de azi, cînd po
poarele au un cuvînt atît de greu 
de spus în problemele păcii și răz
boiului, cînd în opinia publică au 
loc deplasări continue în favoarea 
forțelor păcii. In zilele noastre una 
este voința cercurilor imperialiste de 
a dezlănțui o agresiune și alta este 
posibilitatea de a o face. Uriașele 
forțe ale păcii, depunînd toate efor
turile pentru izolarea adepților a- 
gresiunii, au capacitatea de a pa
raliza și preîntîmpina asemenea in
tenții — Uniunea Sovietică, statele 
lagărului socialist dispun de toate 
mijloacele menite să țină la respect 
pe adepții agresiunii nucleare.

Observatori politici și militari din 
Occident, care studiază cu mai 
multă atenție caracteristicile rapor-

tului mondial de forțe, înțeleg că 
doctrina războiului nuclear preven
tiv este extrem de periculoasă pen
tru înseși statele occidentale ; ei o 
denumesc chiar ,,o doctrină a sinu
ciderii". Trubadurii teoriilor despre 
avantajele primei lovituri nucleare 
sînt îndemnați'ia prudență de înșiși 
unii din colegii lor. Consilierul spe
cial al președintelui Kennedy, profe
sorul Henry Kissinger, care se 
bucură în Occident de reputația de 
specialist nr. 1 în problemele mili
tare, sublinia în ultima sa carte 
„Necesitatea unei alegeri" că rămî- 
nerea în urmă a Statelor Unite față 
de Uniunea Sovietică în domeniul 
armei rachetă „garantează invulne
rabilitatea sovietică în sensul că noi 
nu vom ii capabili să distrugem 
forțele sovietice de pedepsire nici 
chiar dacă vom da primii o lovi
tură". Binecunoscutul teoretician mi
litar englez, Liddel-Hart, scrie că po
tențialul nuclear al N.A.T.O. a deve
nit „fără însemnătate datorită con
dițiilor schimbate, ca urmare a fap
tului că Rusia a atins aceeași putere 
nucleară și că ea de fapt a devan
sat Occidentul în ceea ce privește 
mijloacele rachotă, de transport la 
țintă a armei nucleare".

In zilele noastre, se cere mai mult 
decît oricînd chibzuință și lucidi
tate politică. Intensa propagandă 
care se face în Occident în jurul 
doctrinei războiului' nuclear preven
tiv acționează ca un factor serios de 
agravare a situației internaționale, 
de stimulare a cursei înarmărilor, 
alimentează neîncrederea între state. 
De acoea interesele generale ale 
popoarelor cer cu insistență să se 
pună capăt propagandei în favoa
rea unui război preventiv, ca șl ori
cărei propagande de război.

Propunerea Uniunii Sovietice cu 
privire la condamnarea propagan
dei în favoarea unui război nu
clear preventiv este pătrunsă de un 
înalt spirit de răspundere față de 
soarta omenirii și civilizației.

Pînă la înfăptuirea dezarmării 
generale și totale, pentru care mi
litează țările socialiste și celelalte 
forțe iubitoare de pace, problema 
se pune : nu primul pe trăgaci, ci 
primul la nefolosirea armelor ato
mice, nu războiul preventiv, ci pre
venirea războiului. Și tocmai aces
ta este mesajul umanitar al propu
nerii sovietice.

C. POPIȘTEANU

„Complotul piraților”
LONDRA. Sub titlul „Complotul 

piraților” ziarul britanic „Daily 
Mail” publică un reportaj al cores
pondentului său la San Juan (Porto 
Rico), în care arată că contrarevo
luționarii cubani care și-au găsit a- 
dăpost în S.U.A. intenționează să 
intensifice atacurile asupra navelor 
comerciale în regiunea Mării Carai
bilor, folosind mari canoniere și tu
nuri. Concomitent ei plănuiesc noi 
atacuri banditești asupra litoralului 
Cubei.

TOKIO. în noaptea de 19 spre 20 
octombrie s-a produs cea de-a 70-a

Declarațiile mareșalului 
Montgomery

LONDRA. Doresc instaurarea unei 
păci trainice și încetarea „războiu
lui rece“, a declarat mareșalul bri
tanic Montgomery într-o cuvîntare 
rostită Ia reuniunea veteranilor par
ticipant la campania din Africa, eu 
prilejul celei de-a XX-a aniversări 
a bătăliei de la El Alameîn. Mont
gomery a spus că realizarea păcii 
este „principala dorință a oamenilor 
simpli din întreaga lume“. „Totuși 
oamenii politici din lumea occiden
tală nu sînt, în mod vădit, în stare 
să realizeze acest țel, a spus vor
bitorul. Consider că dacă ei nu vor 
putea rezolva această problemă și 
obține o pace onorabilă, alegătorii 
trebuie să-i înlocuiască“.

LEOPOLDVILLE. într-o declarația 
remisă presei de Biroul politic de 
coordonare al partidelor naționale 
din Congo se atrage atenția asupra 
arestării ilegale a pafrioților Chris
toph Gbenye și Louis Socony și că 
în prezent se uneltește pentru ex
terminarea liderilor opoziției, deți
nuți în mod ilegal în stare de arest.

Adunarea Academiei de Stiinte a U. R. S. Sea> ■*

si-a încheiat lucrările
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Adunarea Academiei de Științe a 

U.R.S.S., care timp de două zile a 
discutat problemele dezvoltării ști
ințelor sociale în condițiile construc
ției desfășurate a comunismului, a 
constatat că în ultimii ani activi
tatea de cercetări în domeniul știin
țelor sociale s-a intensificat și ni
velul ei a crescut considerabil. 
Cuvîntul de încheiere a'fost rostit 
de acad. Leonid Ilicev, la al cărui 
raport „Baza științifică a conduce
rii dezvoltării societății" s-au purtat 
discuții.

în hotărîrea adoptată de partici
pant la adunare se subliniază că 
reprezentanții științelor sociale so
vietice au început să participe mai 
activ Ia elaborarea problemelor vi
tale ale construcției comuniste, le
gate de perspecțivele dezvoltării eco
nomiei naționale, culturii și științei.

Realizările științei sociale mar-

xist-leniniste, se spune în hotărîre, 
își găsesc întruchiparea în primul 
rînd în activitatea partidului care 
îmbină teoria și practica construc
ției comuniste. „Științele sociale so
vietice se îmbogățesc și se dezvoltă 
în procesul rezolvării problemelor 
importante ale economiei naționale, 
politicii, ideologiei și culturii". 
„Programul P.C.U.S. constituie o 
operă remarcabilă a științei so
ciale", se subliniază în hotărîre.

Printre sarcinile importante ale 
științelor sociale, hotărîrea citează 
studierea problemelor privind în
trecerea economică dintre cele două 
sisteme, etapa actuală a crizei ge
nerale a capitalismului, destrămarea 
sistemului colonial, lupta pentru 
pace.

Oamenii de știință sovietici au 
datoria internaționalistă de a de
masca ideologia burgheză și în pri
mul rînd concepția reacționară a. 
anticomunismului.

A fost lansat „Cosmos —11“'
MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS. La 20 octombrie în Uniunea So

vietică a fost lansat cu succes satelitul artificial al Pămîntului , Cos- 
mos-11".

La bordul satelitului este instalat aparatajul științific destinat con
tinuării explorării spațiului cosmic în conformitate cu programul anunțat 
de agenția TASS la 16 martie. în afara aparatajului științific, la bordul 
satelitului „Cosmos-11" sînt instalate un sistem radiotelemetric cu mai 
multe canale și dispozitive radiotehnice pentru măsurarea traiectoriei. 
La bordul satelitului există un post emițător pe unde scurte care func
ționează pe frecvențele 20,0048 șl 90,0216 MHz.

Potrivit datelor preliminare, satelitul se deplasează pe o orbită care 
se deosebește puțin de cea stabilită prin calcul. Perioada de revoluție 
a satelitului este de 96,1 minute, unghiul de înclinare a orbitei față de 
planul ecuatorului — 49 grade 00 minute, îndepărtarea maximă de su
prafața Pămîntului este 921 km, iar îndepărtarea minimă — 245 km.

Informațiile radiotelemetrice recepționate de la bordul satelitului 
atestă funcționarea normală a sistemelor de bord. La centrul de coordo
nare și calcul, precum și la centrul de măsurători parvin informații tele
metries și date referitoare la recepționarea semnalelor radio ale postu
lui emițător.
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