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în interiorul ziarului ;

• Al. I. Ștefănescu : „AI cinci
lea anotimp“ — Cronică literară 
de V. Bîrlădeanu (pag. 2-a).

• Căminul nostru (pag. 2-a).

• Sport (pag. 3-a).

• H. Liman : Lecția Miinchenu- 
lui (pag. 4-a).

Cu toate forțele la pregătirea 
terenului și semănatul griului
A sosit timpul însămînțării ce

realelor păioase : grîu, orz și se
cară. Executarea semănatului în li
mitele perioadei optime și la un 
înalt nivel calitativ, pentru a se 
pune o temelie puternică viitoarei 
recolte, este în momentul de față 
una dintre cele mai importante 
sarcini ale oamenilor muncii din 
agricultură, ale consiliilor agricole, 
ale organelor și organizațiilor de 
partid.

Sînt condiții ca peste tot semăna
tul cerealelor să se facă în limi
tele perioadei optime, așa cum s-a 
prevăzut în recomandările Consiliu
lui Superior al Agriculturii cu pri
vire la cultura griului în anul agri
col 1963—1964. In acest an, după 
recoltarea culturilor de vară, s-au 
făcut arături pe mari suprafețe de 
teren. în momentul de față sînt 
gata pregătite pentru semănat peste 
1 500 000 ha, din care majoritatea 
au fost cultivate cu plante bune 
premergătoare pentru grîu : legu
minoase, porumb siloz și masă 
verde etc. Timpul a favorizat exe
cutarea în bune condiții a lucră
rilor de întreținere a acestor ară
turi, asigurîndu-se astfel un bun 
pat germinativ pentru semințe. De 
asemenea, cele mai multe gospodă
rii de stat și colective și-au asigu
rat din timp semințe de grîu din 
soiuri valoroase.

Rezultatele cercetărilor între
prinse în stațiunile experimentale, 
ca și experiența unităților agricole 
socialiste, demonstrează ce mare 
însemnătate are executarea semă
natului în timpul optim pentru 
sporirea recoltelor la hectar. în ul
timele zile timpul s-a răcit simți
tor, mai ales noaptea. De asemenea, 
în unele focuri a plouat. S-au cre
at astfel condiții pentru semănatul 
griului și al celorlalte cereale păioa
se. în multe gospodării de stat și 
gospodării colective s-au și se
mănat suprafețe mari cu ce
reale păioase. Astfel, în regiunea Su
ceava s-au însămînțat 56 300 ha, 
în regiunea Iași — 25 900 ha, iar în re
giunea Brașov — 21 000 ha. începînd 
din săptămîna care vine, așa cum 
se arată în recomandările Consi
liului Superior al Agriculturii, va 
trebui să se treacă peste tot la e- 
xecutarea însămînțărilor pentru ca 
suprafața de 1 500 000 ha, care este 
gata pregătită, să fie însămînțată 
în primele 10 zile ale lui octombrie. 
Perioada optimă în care se pot se
măna noile soiuri fiind mai scurtă 
decît aceea în care se semănau cele 
vechi, conducerile gospodăriilor de 
stat și ale gospodăriilor colective 
trebuie să organizeze astfel munca 
încît să se folosească din plin de 
toate mașinile și să nu se piardă 
nici o zi bună de lucru în cîmp. O 
zi cîștigată înseamnă mult și de a- 
ceea trebuie să se muncească cu cea 
mai mare răspundere. Unii vor spu
ne că pămîntul nu are suficientă 
umezeală și că ar fi bine de 
așteptat. Dacă terenul care a fost 
cultivat cu leguminoase, grîu, 
porumb pentru siloz și masă verde 
etc. a fost arat din timp și întreți
nut în bune condiții, are umezea
lă suficientă. De asemenea, dacă 
semințele sînt îngropate la o adîn- 
cime mai mare, de 6—8 cm, în func
ție de umiditatea din sol, nu este 
pericol să fie pierdute. în momen
tul cînd va ploua, semințele vor în
colți și plantele se vor putea dez
volta în bune condiții.

Obținerea unor recolte mari este 
în mare măsură determinată de 
respectarea cu strictețe a mă
surilor agrotehnice la semănat. în 
primul rînd este necesar să se dea 
cea mai mare atenție realizării unei 
densități optime de plante la hec
tar. Aceasta depinde de soiul folo
sit, planta premergătoare, fertiliza
rea și felul de pregătire a solului. 
De aceea, este necesar să se facă 
proba mașinii de semănat, urmărin- 
du-se cu grijă să se dea canti
tatea de sămînță stabilită la unita
tea de suprafață. De asemenea, la 
semănat să rezulte rînduri drepte și 
uniforme.

O mare parte din cerealele de 
toamnă se însămînțează după po
rumb, sfeclă de zahăr, floarea-soa- 
relui, cartofi etc. Iată de ce, paralel 
cu semănatul pe terenurile elibe
rate și pregătite din vreme, trebuie 
intensificate lucrările de pregătire 
a terenurilor care au fost ocupate 
cu culturi tîrzii. în acest an există 
condiții bune de semănat și din a- 
cest punct de vedere. Porumbul s-a 
copt mai devreme și, datorită măsu
rilor luate, recoltatul lui s-a făcut în 
ritm mai rapid. Acest lucru a per

mis ca o dată cu eliberarea terenu
lui să se treacă neîntîrziat la discuit 
și executarea arăturilor. în aceste I 
zile, paralel cu semănatul, trebuie ! 
să se lucreze intens la arat, astfel | 
ca în decurs de cel mult două săp- | 
tămîni toate suprafețele destinate j 
însămînțării griului să fie pregătite 
în cele mai bune condiții. Griul, 
prin natura lui biologică, cere să 
fie semănat în pămînt bine lucrat 
și așezat. în felul acesta sămînța 
încolțește lesne, plantele înfrățesc și j 
cresc viguroase, rezistă mai bine 
intemperiilor din timpul iernii. Este 
greșit să se are azi și să se însă- 
mînțeze mîine, deoarece pămîntul 
rămîne înfoiat, iar semințele nu vor 
putea încolți. în acest scop vor tre
bui grăbite recoltatul porumbului și | 
eliberarea terenului de coceni în- I 
deosebi în regiunile Cluj, Mara
mureș, Brașov, Mureș-Autonomă 
Maghiară, unde aceste lucrări sînt 
întîrziate și unde condițiile natu
rale impun executarea mai de 
timpuriu a semănatului. Sînt nume
roase exemple care demonstrează ce 
mare însemnătate prezintă pentru 
sporirea recoltelor la hectar semă
natul la timp și în pămînt bine 
pregătit. Are, de asemenea, o mare 
însemnătate respectarea indicației 
cuprinse în recomandările Consi
liului Superior al Agriculturii ca 
după semănat, în regiunile sece
toase și pe terenurile unde griul 
urmează după porumb, în arături 
proaspete, afinate, să se aplice tă
vălugul urmat de o grapă ușoară.

Obținerea unor recolte mari și de 
cea mai bună calitate este hotărî- 
tă de folosirea la semănat a unor 
semințe curățate și tratate. Ingine
rii și tehnicienii agronomi să nu 
admită folosirea de semințe cu 
corpuri străine, cu putere de germi
nație scăzută și care n-au fost tra
tate împotriva bolilor. îndeosebi, 
tratarea semințelor împotriva mă- 
lurii este o problemă de mare în
semnătate și care trebuie privită 
cu multă răspundere. La dispoziția 
gospodăriilor colective și de stat au 
fost puse cantități suficiente de 
substanțe chimice pentru tratarea 
semințelor. Ele trebuie folosite cu 
cea mai mare grijă.

Succesul însămînțărilor de toam
nă este hotărît de buna organiza
re a muncii în fiecare gospodărie 
colectivă și de stat. Cu sprijinul or
ganizațiilor de partid, conducerile 
acestor unități sînt chemate să ur
mărească buna folosire a tuturor 
mijloacelor și forțelor de lucru. O 
strînsă colaborare între brigăzile de 
tractoare din S.M.T. și brigăzile din 
gospodăria colectivă, organizarea 
schimbului doi pe un număr cît 
mai mare de tractoare, vor asigura 
buna desfășurare a lucrărilor agri
cole de toamnă. Atît mecanizatorii 
cît și colectiviștii sînt chemați să 
muncească în mod exemplar în a- 
ceastă campanie.

Sarcini de mare răspundere re
vin în această campanie cadrelor 
de specialiști din gospodăriile co
lective și de stat, de la consiliile agri
cole. Zi de zi ei trebuie să fie pe te
ren, în mijlocul colectiviștilor și me
canizatorilor, dînd cu competență in
dicații precise asupra felului cum 
se cer executate lucrările. A urmă
ri executarea unor lucrări de cea 
mai bună calitate și la timp este o 
sarcină de cea mai mare răspundere 
pentru fiecare inginer sau tehnician 
agronom. De asemenea, cu ajuto
rul brigadierilor și șefilor de echipă 
ei vor trebui să recepționeze zilnic 
suprafețe însămînțate, avînd o evi
dență precisă asupra acestora.

Organele și organizațiile de partid 
sînt chemate să dea un mare spri
jin desfășurării în cele mai bune 
condiții a însămînțărilor de toam
nă, popularizînd inițiativele și 
metodele bune de lucru, combătînd 
manifestările de delăsare acolo 
unde se semnalează. Pentru a pune 
o temelie solidă viitoarei recolte, să 
începem neîntîrziat semănatul 
griului, să facem numai lucrări de 
cea mai bună calitate,

In aceste zile, în gospodăriile agricole colective și gospodăriile de 
stat din regiunea Crișana se lucrează de zor la strîngerea recoltei de 
porumb și sfeclă de zahăr. Paralel cu aceasta, mecanizatorii, colecti
viștii și lucrătorii din gospodăriile agricole de stat eliberează terenul 
de coceni și-l pregătesc cît mai bine pentru semănatul griului. In multe 
locuri însămînțarea griului a și început.

La G.A.S. Sălard, raionul Oradea, se recoltează porumbul cu mijloace me
canizate. (Fotografia de sus).

La G.A.S. Inad, raionul Salonta, s-au terminat de recoltat cele 1 500 ha cu 
porumb. Acum se lucrează cu toate forțele la eliberarea terenului și pregătirea 
lui în vederea însămînțărilor. Tractoriștii Gheorghe Șușman și Gheorghe Gher
man lucrează la discuirea terenului. (Fotografia din mijloc).

La G.A.C. Biharia s-au semănat 32 ha 
cu orz, 50 ha secară și s-a trecut la 
semănatul griului. Tractoriștii din 
brigada a III-a de la S.M.T. Epis
copia Bihorului, condusă de Muncaci 
Alexandru, au și semănat pînă acum 
peste 150 ha cu grîu. (Fotografia de jos).

(Foto : M. ANDREESCU)

Cluj 1963. La poalele Cetățuii, 
frumuseți urbanistice noi : blocu
rile de pe strada Dragalina (foto
grafia de sus); Aleea Scărilor (fo
tografia de jos).

Locuințe pentru inginerii 
agronomi și zootehniști
Colectiviștii din raionul Făurei se 

îngrijesc să creeze inginerilor agro
nomi și zootehniști condiții optime 
de muncă și viață. Pentru aceștia 
se construiesc numeroase „case ale 
inginerului“. O astfel de construc
ție, cum este cea din comuna Rușe- 
țu, cuprinde două apartamente pe 
care gospodăria colectivă le pune la 
dispoziția inginerului agronom și a 
celui zootehnist. Alte 30 de aseme
nea case s-au construit sau sînt în 
curs de construcție în alte comune 
din raion.

Unul dintre cei mai in
structivi și mai com

petent ghizi ai Clujului este 
o... culme. Vestita culme a 
Cetățuii. Nu știu cine altci
neva s-ar încumeta să pre
zinte, atit de instantaneu 
și de panoramic, și atit de 
generos, imaginea orașului 
de pe Someș. Văzut de 
aici, de sus, peisajul urba
nistic — împletire de sti
luri, de la baroc și gotic 
pînă la linia suplă, opti
mistă a complexului stu
dențesc clădit în anii din 
urmă — își tine parcă lec
ția de istorie...

Înseși poalele Cetătuii 
reprezintă un capitol sem
nificativ al acestei lecții. 
Cobori cu pasul sau cu pri
virea pe Aleea Scărilor, pe 
lingă talazurile înierbate 
prin care noaptea argintea- 
ză neonul lămpilor pitice ; 
covoare de flori par crescu
te, ciudat, de-a dreptul din 
stînca gălbuie, inteligent 
stilizată de arhitecți si 
constructori într-un fel ca
re amintește faleza de la 
Eforie ; mai jos, proiectate 
pe acest fundal odihnitor și 
scăldîndu-și fațadele în

c rr a D
Someș, se înșiră blocuri în 
culori pastelate. Este cea 
mai recentă și mai îndră
gită dintre amenajările ur
banistice clujene, purtînd 
pecetea anului 1963.

Și ce fusese înainte aici ! 
O pecingine moștenită, în 
plin centru, de la orașul 
capitalist : cocioabe și no
roaie, putregaiuri, case 
deocheate. Nici o urmă a 
acestui trecut n-a mai ră
mas sub Cetățuie. Ba nu. 
Edilii orașului socialist au 
cumpănit, cu un anume simț 
al istoriei, să lase așa cum 
era un coif. Vn singur coif. 
Și iată-l, piesă de muzeu în 
aer liber, însoțită de o pla
că : „Această grotă era o 
parte dintr-o locuință oferi
tă de regimul burghezo-mo- 
șieresc oamenilor muncii. 
In trecut loc de restriște, azi 
Cetătuia a devenit loc de 
recreare“.

Ce legătură — vă veți în
treba — poate să existe în
tre acest ansamblu urba
nistic și o scrumieră ? De
pinde de scrumieră... lat-o :

I
argintie, rotundă, asemănă
toare cu cele de prin va
goanele de cale ferată ; o 
inscripție : „numai pentru 
mucuri de țigări" ; de-a 
lungul străzii clujene o în- 
tîlnești la tot pasul fixată 
discret pe un zid, pe o 
poartă, pe coltul unei fața
de. E o prezentă utilă, in
sistentă și în același timp

delicată. Cînd privești de 
sus, de pe Cetătuia, vezi 
grija fată de oraș prin pers
pectiva amplă a noilor con
strucții, a ansamblurilor de 
locuințe. In mare. Dar iată 
că aceeași grijă fată de o- 
raș, același simt gospodă
resc, a creat, în mic, scru
miera discretă de la coiful 
străzii.

Vn alt amănunt citadin. 
Procurarea biletului de tren. 
Dacă vrei să-fi scutești un

bl c
drum pînă la agenția de vo
iaj, dacă n-ai vreme să aș
tepți la ghișeu biletul îți 
poate sosi acasă. 11 co
manzi telefonic și ti se a- 
duce în schimbul unei taxe 
de comision.

...Intru să beau o cafea — 
obicei local de orice oră — 
la „Cofetăria Păcii“. Con
strucție elegantă, la parterul 
unui bloc nou. Vitrine fri
gorifice, bar strălucitor, mo
bilier acoperit cu mase 
plastice, pereți care oferă o 
plăcută ambiantă coloristi- 
că. Ceva însă nemulțumește 
ochiul. Niște rudimentare 
cuiere de șipcă date cu bait 
(ca într-o cabană din creie
rul munților !). Pe un alt 
perete, un mare panou-re- 
clamă la ciocolata „Menaj", 
desenat urît, stîngaci, țipă
tor. Amănunte, firește... 
Dar cu atit mai izbitoare, 
cu cît știrbesc dintr-un an
samblu creat cu grijă, 
cheltuială și bun gust. Nu-i 
păcat ?

Instantanee citadine...
VICTOR VÎNTU

Cu planul pe 9 luni realizat
• Colectivele din industria chimică anorganică și 

a metalurgiei neferoase din Ministerul Industriei Pe
trolului și Chimiei au realizat în ziua de 24 septem
brie planul producției globale pe primele trei tri
mestre ale acestui an. In opt luni din acest an, eco
nomiile peste plan, obținute prin reducerea prețului 
de cost în acest sector, se ridică Ia peste 18 500 000 
lei. De asemenea s-au realizat o serie de . produse 
noi.

• La 28 septembrie, colectivele unităților din in
dustria chimică organică, aparținînd Ministerului In
dustriei Petrolului și Chimiei, au îndeplinit planul 
producției globale pe 9 luni din acest an.

Anul acesta industria chimică organică a realizat 
noi tipuri de coloranți, rezistențl la lumină și spă
lare, pentru lînă, bumbac, fire și fibre sintetice, noi 
intermediari pentru industria de coloranți, lacuri po- 
liesterice, lacuri epoxidice, lacuri și emailuri pentru 
climat special. S-au produs, de asemenea, noi tipuri 
de anvelope și camere, cerneluri speciale pentru ti
par cu uscare rapidă, chituri, adezivi și altele.

A IX-a sesiune a Statului 
popular al Capitalei

în sala de marmură a 
Combinatului poligrafic 
„Casa Scînteii" s-au desfă
șurat ieri lucrările celei 
de-a IX-a sesiuni a Sfatu
lui popular al Capitalei. în 
afară de deputați, la lucrări 
au mai luat parte invitați 
din partea unor instituții 
centrale de stat, institute 
de specialitate, activiști de 
partid, oameni de artă, ști
ință și cultură. în cadrul 
ordinei de zi tov. prof. 
Horia Maieu, arhitect șef 
al orașului, a prezentat ra
portul Comitetului execu
tiv al Sfatului popular al 
Capitalei cu privire la 
schița planului general de 
sistematizare a orașului 
București. Tot la acest

punct Comisia permanentă 
de deputați pentru proble
me de construcții și arhi
tectură a prezentat un co- 
raport. Numeroși partici- 
panți au luat cuvîntul la 
discuțiile care au avut loc 
pe marginea raportului și 
coraportului, făcîndu-se 
propuneri valoroase pri
vind îmbogățirea planului 
de sistematizare. Cei pre- 
zenti la sesiune au vizitat, 
tot în cursul zilei de ieri, 
expoziția documentară, des
chisă în holul sălii de 
marmură a combinatului, 
care cuprinde detalii de 
sistematizare din schița ge
nerală a planului prezen
tat.

Noutăți 
la Muzeul 
republican 

al petrolului
PLOIEȘTI (co- 

resp. „Scînteii"). — 
Muzeul republican 
al petrolului din 
Ploiești s-a îmbogă
țit anul acesta cu o 
serie de exponate. 
Printre acestea se 
află documente 
vechi, precum și di
ferite utilaje din 
primele tipuri, unele 
descoperite în sche
la Băicoi.

Muzeul petrolului 
din Ploiești prezin
tă peste 2 000 ex
ponate — utilaje, 
machete, fotografii, 
desene, hărți și gra
fice.

Apeductul Bragadiru
Printre sursele de alimentare cu 

apă a Capitalei se numără și co
lectoarele de la Bragadiru. Vechiul 
apeduct, care transporta apa de la 
colectoarele II și III Bragadiru 
spre stațiile de pompare București- 
sud și uzina Grozăvești, avînd o 
uzură avansată și o secțiune neco
respunzătoare, nu mal putea face 
față debitului sporit de apă care 
trebuia transportată în oraș. De a- 
ceea a fost necesară construcția 
unui nou apeduct, paralel cu cel 
existent, cu un diametru de 1,20 m. 
Lucrarea se execută din tuburi de 
beton armat centrifugate, permi- 
țînd un montaj rapid și scurtarea 
termenului de execuție. în prezent 
lucrările la apeductul Bragadiru 
sînt executate în proporție de 85 la 
sută, urmînd ca să fie dat în ex
ploatare la sfîrșitul lunii octom
brie. Prin darea în funcțiune a a- 
cestui apeduct în lungime de 
2 655 m se va asigura transportul 
în bune condiții a apei furnizate 
de colectoarele de la Bragadiru.

Ieri, Ia sfîrșitul schimbului, autobuzele O.N.T. Carpați au 
poposit în fața uzinelor „Vulcan“. Puțin după aceea ele au 
plecai spre Valea Prahovei, ducînd în excursie zeci de munci
tori și tehnicieni de la această uzină.

(Foto : M. CIOC)

Nu-i vorba numai de strălucire...
După acte, numele lui 

e Ion Vlad. Dar nimeni 
nu-i spune așa. Nici mă
car funcționarul care face 
plata salariilor, nici mă
car oficial, în ședințe. 
Toți din jur îi spun sim
plu : nea Onu. Așa l-au 
„botezat" prietenii prin 
1928, cînd a venit la A- 
telierele din Simeria, și 
așa i-a rămas numele 
pînă azi.

Mai de mult, în anii 
dinainte și din timpul 
războiului, părerile despre 
nea Onu erau împărțite. 
Șefii de pe atunci ai ate
lierelor spuneau despre el 
cu dispreț că nu „strălu
cește“ în meserie și ca 
nici nu-i zelos, atunci 
cînd e vorba de îndepli
nit ordine. Oamenii, mun
citorii din jurul lui, a- 
veau însă cu totul altă 
părere. Pentru ei Onu 
era omul deschis și sim
plu, cu suflet larg, sări
tor la necazurile fiecă
ruia.

Cînd a venit eliberarea 
și în ateliere comuniștii 
au făcut să răsune lozin
ca „Totul pentru front, 
totul pentru victorie 1“, 
Onu a înțeles, simplu, că 
trebuie să pună umărul 
la treabă mai vîrtos ca 
orieînd. Și cît mai era de 
lucru în anii aceia cînd 
parcul de locomotive și 
vagoane era distrus de 
război ! Se lucra în con
diții grele. Totuși, zile în 
șir Onu nu părăsea ate
lierele. Atunci, pentru 
prima dată după 20 de 
ani a arătat întreaga pu
tere de muncă, pricepe
rea și hărnicia de care 
era în stare.

Mult a cîștigat Ion 
Vlad în anii aceia. Nu-i 
vorba de avantajele ma

teriale. A dobîndit mai 
multă prețuire și dragos
te din partea oamenilor, 
a fost pus să conducă o 
echipă de lăcătuși. Pe la 
sfîrșitul anului 1946 nea 
Onu a cerut să fie primit 
în rîndul comuniștilor.

De atunci, în viața lui 
Onu au intervenit schim
bări profunde. Dacă la 
început făcea totul din
tr-o pornire firească de 
muncitor harnic și cin
stit, acum partea lui de 
contribuție la efortul în
tregului colectiv era ro

crăm de cînd ne știm" — 
susțineau ei. Onu însă nu 
s-a lăsat pînă nu i-a con
vins. Văzuse el undeva, 
la un schimb de expe
riență, ce anume foloase 
aduce reparația „în lanț".

N-a trebuit să treacă 
multă vreme pentru ca 
oamenii să se convingă. 
In noua hală, vagoanele 
erau ridicate de pe osii cu 
macaraua. Apoi rulau 
pe șine prin fața echipe
lor instalate la posturi 
fixe, pînă ce, la ie
șire, erau gata repara

OAMENI AI ZILELOR NOASTRE

dul transformărilor ce se 
petreceau în conștiința 
lui. Oamenii mai vîrst- 
nici, care îl cunosc pe 
Onu de mulți ani, se mi
nunează și azi de unde au 
răsărit la acest om, trecut 
neobservat prin ateliere 
vreme de 20 de ani, ca
lități de conducător și or
ganizator al locului de 
muncă, de pedagog, de a- 
devărat tovarăș.

De cîte ori n-a făcut 
Ion Vlad dovada acestor 
calități ! Cu mintea lui 
ageră, cu experiența atî- 
tor ani de muncă, a adus 
în producție numeroase 
raționalizări, soluții noi, 
îndrăznețe, pentru scurta
rea timpului de reparare 
a vagoanelor. Cînd s-a 
trecut la reparații în 
flux tehnologic, unora nu 
le prea convenea. Cre
deau că munca în echipe 
fărîmițate, fără un con
trol eficace asupra rezul
tatelor, îi scutește de bă
taie de cap, le aduce mai 
multe foloase. „Așa lu

te. Surprinzător de repe
de crescuse productivita
tea muncii : cu aproape 
70 la sută. In plus, s-a re
nunțat pentru totdeauna 
la ridicarea manuală a 
vagoanelor, la risipa de 
forțe, la munca neorga
nizată a echipelor. Lui 
Onu i-a părut bine că 
oamenilor le-a ieșit din 
minte metoda „clasică". 
Dar el tot nemulțumit 
era. Intr-o zi, a propus 
conducerii atelierului o 
nouă formă de organizare 
a muncii la lucrările de 
reparații periodice.

— Dar argumentele 
practice, eficiența ? l-au 
întrebat șefii.

Vlad și-a expus punc
tul de vedere simplu, 
așa cum vedea el noua 
formă de organizare :

— Din echipele astea 
mărunte, izolate, să se 
facă o singură brigadă 
specializată pe faze de o- 
perații. Rezultatele ? Să 
le vedem peste o lună...

Și-a luat el în spate

răspunderea brigăzii. Nu 
că ar fi vrut să strălu
cească în ochii oamenilor, 
să se laude că are „sub 
mină" 60 de meseriași. 
Nici pomeneală de așa 
ceva. Onu avea gîndurile 
lui : să perfecționeze pro
ducția și oamenii să facă 
munca mai spornică, mai 
ușoară. După el, tehnolo
gia modernă, avansată, 
nu se limitează la înțele
sul strict tehnic al noți
unii. Fluxul tehnologic, 
așa cum îl vede el, îm
bracă forma unei înalte 
calificări și specializări, 
forma disciplinei și con
știinciozității în muncă. 
La început s-a temut și 
el că o brigadă atît de 
numeroasă, răspîndită în 
toată hala, nu va putea fi 
controlată, urmărită în
deaproape. S-a bizuit însă 
pe cîțiva oameni de nă
dejde, membri de partid 
ca și el. A introdus poan- 
sonarea fiecărui reper. In 
acest fel fiecare om din 
brigadă își pune ampren
ta pe lucrul efectuat.

Reparația vagoanelor 
a început să decurgă în 
ritm de ceasornic. In fie
care zi, după 480 de mi
nute, 10—12 vagoane 
pleacă din hală pregătite 
să parcurgă în bune con
diții alte mii și mii de 
kilometri.

Demult ar fi putut nea 
Onu să părăsească ate
lierele, să meargă unde
va, la mina din Teliuc 
sau într-una din secțiile 
combinatului hunedo- 
rean, la cîțiva pași de 
casă. N-a făcut-o. Nici 
nu s-a gîndit la asta.

L. VISKI 
coresp. „Scînteii“

(Continuare în pag. III-a)

Aprovizionarea cu cartofi 
pentru iarnă

Vagoane asigurate cu precădere 
Noi centre de desfacere

Sîntem în plin sezon al aprovizio
nării de iarnă cu legume și zarzava
turi. Organele de resort, sfaturile 
populare au întreprins acțiuni care 
să asigure o bună aprovizionare a 
cetățenilor.

Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor se îngrijește să asi
gure cu precădere vagoane, pe cît 
posibil acoperite, precum și autoca
mioane, pentru transportul cartofi
lor.

Ritmul de aprovizionare a Capita
lei este în continuă creștere. Vagoa
nele cu cartofi sosite se descarcă pe 
9 rampe special amenajate. Anul a- 
cesta se vor pune în vînzare cu 1 200 
de tone de cartofi mai mult decît 
anul trecut. în afară de această can
titate, O.C.L. Aprozar însilozează cî- 
teva zeci de mii de tone, ceea ce va 
asigura aprovizionarea orașului 
pînă la noua recoltă.

Pentru o mai bună deservire a 
populației, pe lîngă unitățile de des
facere existente se înființează alte 
232 de centre, care vor fi răspîndite 
pe tot cuprinsul orașului.

Deservirea la domiciliu pe bază 
de comandă va continua șl anul a- 
cesta într-o măsură mai mare decît 
anul trecut.

Măsuri similare sînt in curs în 
toate orașele și centrele industriale 
din țară.
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Cu avioanele T.A.R.O.M.

Pestc 225000 dc pasageri
Uzina se pregătește pentru iarnă

•••

Din experiența unui comitet de bloc
„Blocul din str. I. C. Frimu nr. 36 

din Mediaș a împlinit recent doi ani. 
In această clădire locuiesc zeci de 
familii de muncitori și tehnicieni de 
la fabricile din localitate. O spunem 
deschis : sintern mîndri de faptul că 
și astăzi apartamentele noastre sînt 
tot atît de frumoase ca și la darea 
lor în folosință. La noi în bloc nu 
există uși sau broaște stricate, gea
muri sparte sau scări neîngrijite. 
Fiecare familie de aici consideră că 
este o chestiune de cinste ca blocul 
să fie cît mai bine întreținut, să stră
lucească de curățenie.

Ne-am organizat in așa fel trebu-

rile încît n-am adresat pînă acum 
nici o cerere la l.L.L. Micile repa
rații, înlocuirile de geamuri, zugră
veala casei scărilor, înfrumusețarea 
curții interioare și altele le-am făcut 
noi, locatarii, prin posibilități pro
prii. Și de acum încolo vom depune 
aceeași sîrguință pentru ca după alți 
mulți ani apartamentele noastre să 
apară tot ca noi-nouțe".

ALEXANDRU DEAC, ANA 
NEAMTU, GHEORGHE VA 
DAN, DUMITRU ZAHARIA 
membri ai comitetului de 

bloc

★ ★

NOTA REDACȚIEI. După primi
rea la redacție a scrisorii de mai sus, 
corespondentul nostru din regiunea 
Brașov a vizitat pe locatarii blocului 
amintit. într-adevăr, aici locuiesc pes
te 60 de familii, care dau dovadă de 
multă grijă pentru îngrijirea aparta
mentelor și a întregii clădiri. Peste 
tot găsești curățenie, instalațiile elec
trice, sanitare, ferestrele și ușile sînt 
în perfectă stare, casa scărilor e proas
păt zugrăvită, mozaicul treptelor cu
rat. La fiecare geam de etaj, gospodi
nele au așezat flori în glastre. Cîteva 
indicații scrise ne tăblițe emai
late au fast. fixate estetic pe pe
reții casei scărilor; ele vorbesc des
pre liniștea ce trebuie să domnească 
în bloc, despre grija pentru educarea 
copiilor, pentru ca ei să nu-i deran
jeze pe ceilalți locatari, despre preo
cuparea pentru păstrarea bunurilor 
obștești. Tot aici sînt așezate frumos, 
în rame, peisaje din țară și fotografii 
de actualitate, înfățișînd realizări din 
oraș și raion.

Comitetul de bloc — cu ai 
membri s-a stat de vorbă —-

cărui 
are o 

activitate meritorie, care se duce sub 
îndrumarea nemijlocită a grupei de 
partid (organizator Ștefan Doboș). El 
ține periodic ședințe cu locatarii, în 
care problemele se discută în mod 
concret, eventualele abateri ale unora 
fiind puse în discuția întregului co
lectiv. Propunerile locatarilor sînt 
luate în seamă și trecute în planul de 
muncă. S-au format mici echipe de in
stalatori, tîmplari, electricieni din rîn
dul celor ce locuiesc în bloc. Prin 
comitetul de bloc, locatarii anunță ce 
au de reparat și astfel, punîndu-se la 
dispoziția meseriașilor materialele 
de care au nevoie, aceștia repară 
operativ o broască sau o ușă care nu 
se închide bine, o priză defectă sau 
un burlan de scurgere îndoit, unele 
mici defecțiuni la instalațiile sanita
re sau electrice. Locatarii au numai 
cuvinte de laudă la adresa harnicilor

„Angajăm uriași ((

Anul trecut a ve
nit la întreprinderea 
noastră o comisie for
mată din : doi medici, 
un inginer, un 
rofil și un alt 
țean. Căutau — 
tau mai bine 
uriași.

Natura m-a 
trat cu o înălțime de 
aproape 2,20 metri, cu 
o capacitate toracică 
demnă de invidiat și 
cu niște mușchi... ce 
să mai vorbim Mă cu
noașteți. Ridic de la 
sol deasupra capului, 
fără prea mult efort., 
189 de ' 
ridicat 
200 de

Cînd 
misia, 
in corpore :

— Al nostru ești.
Am fost consultat 

de medici, măsurat, 
cîntărit...

— Apropo, de ce 
sînt al dumneavoas
tră ?

— Trebuie să ne a- 
juți î.ntr-o problemă. 
Avem o inovație.

— Pe bază de uri
ași ?

— Nu. O să vezi. 
Ha> cu noi. Piuă una, 
alta, ridică transferul 
pe perioada cît se face 
omologarea. Mai cu
noști vreun uriaș ?

Au mai găsit ei cu 
mari sacrificii unul 
cam tot de valoarea 
mea. Trei săptămîni 
am fost băgați în can
tonament. Nu făceam 
altceva decît să ridi
căm greutăți și să 
mîncăm mii de calorii 
pe zi. A sosit și ziua 
cea mare. La canto
namentul nostru a ve
nit o mașină, 
transportat la 
de încărcare a 
liilor de aragaz 
Dămăroaia.

— în mușchii voștri 
stă inovația, ne-a spus 
un cetățean. Trebuie 
să sosească dintr-un 
moment într-altul co
misia. Uite despre ce e 
vorba : vedeți contai-

fel 
în 

cite 
doi

halte- 
cetă- 

depis- 
zis —

înzes-

kilograme. Am 
într-o joi și 

kg
m-a văzut co- 
a și exclamat

Ne-a 
rampa 
bute- 

din

nerele astea ? (un 
de lăzi metalice 
care erau așezate 
două butelii). Voi
trebuie să le stivuiți 
în vagon. Aveți grijă 
ca nu cumva să bage 
de seamă comisia că e 
greu 
v-ați 
ment

A
Ne-am făcut datoria. 
Am fost 
din toate
Alb-negru, 
pia, două

pri-

bu-
în

de stivuit, că 
ars. Antrena- 

aveți, așa că...
sosit comisia.

fotografiați 
unghiurile, 
color, se- 

roll-filme 
s-au consumat pe noi.

Ce s-a mai întîm- 
plat n-am știut pînă

FOILETON

ba : de ce a fost ne
voie de containerele 
astea ? Că tot nu 
cep.

— Să ferească 
teliile de aragaz
timpul transportului.

— Și le feresc ?
— Nu știu... 

n-am. apucat să le 
folosim. Am dat 
anunț la ziar : 
jăm uriași“. S-au pre
zentat cîțiva, dar au 
dat bir cu fugiții. Cine 
putea ridica așa. ușor, 
în două mîini, două 
butelii și containerul, 
care-i de fier ?

— Și?
— S-a 

inovație.
— S-a 

uriași ? Cum cu cau
ciuc ?

— Niște covoare de 
cauciuc. Se așează în 
vagon un rînd de bu
telii, un rînd de cau
ciuc. Alt rînd de bu
telii,

Că 
mai 
noi 

„Anga-

mai făcut o 
Cu cauciuc, 
renunțat la

altul de cauciuc.
Si?
S-au comandat 
4 tone de cauciuc 
costă cam 95 de

aia 
dumitale a 

Datori- 
celui- 

ridicat 
o ușu- 
păsat ? 

potopul.

zilele trecute, cînd am 
avut treabă prin Dă
măroaia. Cînd m-a 
văzut șeful stației de 
încărcare, m-a și luat 
în primire.

— Ne-ai făcut-o I
— Cum adică v-am 

făcut-o ?
— Păi inovația 

datorită
fost aprobată 
tă dumitale și 
lalt uriaș. Ați 
containerele cu 
rință... Ce v-a 
După voi, 
S-au făcut vreo 800 de 
containere, s-a cum
părat fier cornier 
pentru încă vreo cî
teva mii de bucăți și 
acum... Hai cu

M-a dus în 
rampei. Mi-a 
stiva cu cele 
containere noi, nouțe, 
comandă specială, 
care zac de mai bine 
de un an.

— Ai păgubit statul 
cu o sută de mii de 
lei.

— Iartă-mă, te rog. 
Eu am fost pe post de 
uriaș, nu de contabil. 
Mi s-a spus să le sti- 
vuiesc în vagon și 
le-am stivuit. Acum, 
pentru că tot veni vor-

mine, 
spatele 
arătat

800 de

vreo 
care 
mii de lei.

— Deci problema a 
fost rezolvată.

— Aiurea ! Covoa
rele de cauciuc le ți
nem în magazie ca 
stoc supranormativ de 
un an de zile. La 
transportul unui va
gon încărcat cu butelii 
se pierdea cauciuc în 
valoare de 13 000 lei. 
îți dai seama ce „cîș- 
tig“... Dacă vrei, te 
angajăm pe post de i- 
novator, că ' ~
cheltuit 
noastră 
roata.

L-am
Dacă totuși trebuie 

tras la răspundere ci
neva pentru toată po
vestea asta, apoi ăla 
sînt eu. Pentru că am 
doi metri 20 înălțime, 
capacitate toracică 
demnă de invidiat. E 
cineva de altă pă
rere ?...

bani de 
are baza 

din Dămă-

refuzat.

NICUȚA TANASE

muncitori Alexandru Vaida, Alexandru 
Deac, Teodor Socaciu. Dumitru Za- 
haria și alții, care efectuează aceste 
lucrări în timpul lor liber.

Fiecare locatar, după meseria și po
sibilitățile sale, depune o muncă ob
ștească în cadrul blocului. învățătoa
rea Maria ........
ganizarea timpului liber al copiilor 
din bloc.
Cioca, bune’ gospodine, s-au angajat 
să sprijine alte colocatare în prepa
rarea conservelor pentru iarnă. O altă 
locatară a confecționat perdele care 
au fost așezate la ușile de intrare ale 
blocului, iar un grup de femei a orga
nizat un cerc de citit pentru copij și 
tineret. Interesant este și sistemul de 
organizare și menținere a curățeniei 
scărilor. Pe un cartonaș a fost scrisă 
litera „S“ (serviciu). Acest cartonaș 
trece, prin rotație, în fiecare săptă- 
mînă, pe ușa altei gospodine. S-a în
tărit astfel simțul de răspundere al 
tuturor pentru 
în locurile de
tregul bloc a devenit o mare fami- 

. lie, în cadrul
nia și buna înțelegere. Totuși, acești 
harnici și buni gospodari nu pot re
zolva totul pe plan local. Din cauza 
unor stricăciuni mai mari, în zilele 
ploioase începe să se prelingă apa în 
unele apartamente de la ultimul etaj, 
în acest caz este nevoie, firește, de 
intervenția urgentă a I.L.L.

Pentru popularizarea experienței 
pozitive a acestui comitet de bloc s-a 
făcut cîte ceva ; în unele ședințe or
ganizate de sfatul popular orășenesc 
s-au a'rătat rezultatele obținute de lo
catarii de aici. Socotim însă că mai 
e destul de făcut, deoarece la Mediaș 
există încă destule blocuri slab gospo
dărite. Ar fi binevenită organizarea u- 
nor schimburi de experiență cu alte co
mitete de bloc. Popularizarea metode
lor bune prin cele mai diferite mij
loace este o cale pentru a se asigura 
mai buna întreținere a tuturor locu
ințelor.

Tănăsoiu se ocupă de or-

Elena Moișoiu și Maria

menținerea curățeniei 
folosință comună. în-

căreia domnesc armo-

„Sfaturi pentru 
telespectatori“

Broșura aceasta, tipărită de Edi
tura tehnică, se adresează posesorilor 
de televizoare și radioamatorilor. Ea 
conține noțiuni sumare despre forma
rea, transmiterea și recepționarea pro
gramelor de televiziune. Aceste no
țiuni sînt expuse în așa fel încît și ci
titorul fără pregătire tehnică specială 

.să și le poată însuși. Se descriu în mod 
sugestiv 15 tipuri de televizoare în 
folosință la noi în țară, prezentîndu-se 
diferitele lor reglaje. Se dau sfaturi cu 
privire la alegerea, instalarea și buna 
funcționare a televizoarelor și antene
lor respective.

. M. HÄ«

Broșura cuprinde și un capitol des
pre condițiile de întreținere a televi
zoarelor de către cooperativele de re
parații atît în termenul de garanție, 
cît și după expirarea acestuia.

Borcane cu... toane
Prepararea conservelor de legume și 

fructe de către gospodine cunoaște a- 
Cum o perioadă de vîrf. Și, totuși, ma
gazinele care pun în vînzare borcane 
nu au fost pregătite cum se cuvine 
pentru a face față cerințelor. în urmă 
cu cîteva săptămîni se găseau eu greu
tate borcane mari pentru murături ; 
pînă la urmă și-au făcut apariția în 
magazine. Acum au început să lip
sească borcanele mai mici. Oare cei 
ce se ocupă de aprovizionarea cu a- 
ceste articole a magazinelor de profil 
intenționează să le pună la dispoziția 
gospodinelor atunci cînd nu vor mai 
fi de folos ? 'j

Transporturile aeriene din țara 
noastră se dezvoltă de la an la 
an. Tot mai mulți sînt cei care fo
losesc acest mijloc de transport 
rapid și comod. Zilnic, la aero
portul Băneasa vin și pleacă pes
te 1 500 de pasageri. Pentru de
servirea călătorilor, în trafic prin 
Băneasa, în incinta aerogării 
funcționează un serviciu de in
formații, un oficiu poștal, un bi
rou pentru schimburi valutare, a- 
genții ale O.N.T. „Carpați“, un 
birou pentru mesagerii. La dis
poziția călătorilor se mai află un 
restaurant și unități pentru vîn- 
zarea presei, a produselor de tu
tun, pentru articole de artizanat 
etc.

Numai în primele 8 luni ale a- 
nului acesta, avioanele TAROM 
au transportat peste 225 000 pasa
geri, ceea ce înseamnă o creștere 
de 64 la sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut. Anul a- 
cesta, numărul turiștilor trans
portați cu avioanele a ajuns la 
peste 23 000. Au crescut și trans
porturile de mărfuri. în prezent, 
avioanele TAROM fac curse re
gulate în 17 orașe mari din țară, 
precum 
externe 
stră de 
pene.

în fotografie : O imagine de pe 
aeroportul Băneasa.

(Foto ; GH. VINȚILA)

și pe un număr de linii 
care leagă Capitala noa- 
importante centre euro-

Ca orice bun gospo
dar uzina noastră și-a 
început pregătirile de 
iarnă încă din timpul 
verii. Deși uzina e mo
dernizată (jumătate din 
ateliere sînt noi) și nu 
are nevoie de amena
jări deosebite, e necesar 
totuși să fie luate mă
suri pentru buna desfă
șurare a procesului de 
producție și în lunile 
reci. Serviciul mecanic- 
șef s-a ocupat de revi
zuirea și repararea cen
tralei termice pen- __
tru a asigura atît gfr
căldura pe timpul Bfj
iernii, cît și abu- 
rul tehnologic. Au 
fost reparate ușile, 
ferestrele, acoperișurile. 
S-a urmărit ca lucrări
le să fie făcute din re
surse proprii,
cheltuieli mari. Uzina 
noastră a trecut 
instalațiile din centrala 
termică de la alimen
tarea cu combustibil li
chid la cel gazos, ceea 
ce va aduce între
prinderii economii de 
150 000 lei anual.

Lucrările au fost în 
așa fel executate încît 
se va putea trece ori- 
cînd, în caz de nevoie, 
la folosirea combusti
bilului lichid, serviciu] 
aprovizionării luînd mă
surile cuvenite în a- 
ceastă privință.

fără

toate

Cinematografe)
TEATRE : Teatrul de Operă șl 

Balet al R. P. Romtne : Oedip — 
(orele 
„I. L. 
Vizita
10) ;
(orele

19.30) Teatrul Național 
Caragiale" (Sala Comedia) : 
bătrînei doamne — (orele 
Vicleniile lui Scapln —
15.30) ; O scrisoare pierdută

— (orele 
Adam și 
de scris
— (orele 
Nottara“ . 
polară — (orele 
pentru tineret' 
Mille) : Pigulete plus cinci fete — 
(orele 11) ; De Pretore Vincenzo
— (orele 20). O.S.T.A. (Sala Pala
tului R. P. Romîne) : Ansamblul 
centrai de cîntece și dansuri al 
R. P. Chineze — (orele 20). Tea
trul Țăndărică (Sala Academiei) : 
A fugit un tren — (orele 11). 
Circul de stat : Spectacolul circu
lui Bielorus — (orele 16 șl orele 
20).

19,30), (Sala Studio) ; 
Eva — (orele 10); Mașina 
— (orele 15,30)j Ancheta 

19,30). Teatrul ,,C. I. 
(Sala Magheru) : Steaua 

19,30). Teatrul 
și copii (Sala C.

CINEMATOGRAFE : Godin :
Patria — bd. Magheru 12-14 (10; 
12.15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Bucu
rești — bd. 6 Martie 6 (9; 11; 13; 
15: 17; 19; 21), Excelsior — bd. 1 
Mai 322 (10; 12; 14,15;. 16.30; 18,45; 
21), Grădina ' '
Doina — str.
Voi fi mamă :
Magheru 2 (10;
Capitol — bd. 6 Martie 16 
11.45; 14; 16,15: 18,30; 20,45). Icarle 
X B, — cinemascop ; Carpați — 
bd. Magheru 29 (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Tineretului — Calea Victoriei 
48 (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30), Gră
dina Progresul — str. Ion Vidu 
nr. 5 (20), înfrățirea între po
poare — bd. Bucureștii-Noi (14; 
16; 18,15; 20,30). E permis să calci 
pe iarbă : Melodia — șos. Ștefan 
cel Mare colț cu str. Lizeanu 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Victoria — 
— bd. 6 Martie 7 (10; 14; 16,15;
18.30; 20,45), Grivița — Calea
Grfviței lingă podul Basarab (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30), Arta — Ca
lea Călărași 153 (15; 17; 19; 21).
Babette pleacă la război — cine
mascop : Festival — bd. 6 Martie 
14 (10; 12: 15; 17; 19; 21 — grădină 
(19,30), Libertății — str. 11 Iunie 75 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Grădina 
cinematografului Luceafărul — 
Calea Rahovei (19), Giulești — Ca
lea Glulești 56 (10.30; 12.30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30). Marele drum ! 
Central bd. 6 Martie 2 (10,30; 12,30; 
14.30; 16,30, 18,30 20,30). - - - -
Floreasca ' - - -
18,15; 20,30). Căpitanul Fracasse — 
cinemascop : Lumina — bd. 6

cinematografului
Doamnei 9 (19,45).

Republica — bd. 
12; 14; 17; 19; 21), 

(9,30;

Caidul :
str. I. S. Bach 2 (16;

AL CINCILEA ANOTIMP"
în cele mai bune — și nu puține — 

din paginile romanului lui Al. I. 
Ștefănescu, „Al cincilea anotimp“, re
găsim pulsul epocii zugrăvite — dra
maticul an 1944, anul înfruntării de
cisive care a dus la eliberarea țării. 
Abordarea unei asemenea tematici este 
o însușire prețioasă 
mancierul 
un tablou cît 
mentului 23 August, subliniind 
ternie rolul conducător jucat în mobi
lizarea forțelor patriotice, în pregătirea 
și desfășurarea insurecției armate, de 
către clasa muncitoare și partidul ei de 
avangardă, partidul comuniștilor. In
surecția își pune pecetea asupra între
gii atmosfere și acțiuni a cărții, ca 
factor hotărîtor, cotitură fundamentală 
în destinele întregii țări și ale fiecăruia 
dintre personaje.

Construind „Al cincilea anotimp” ca 
un roman cu planuri multiple, para
lele sau întretăiate, Al. I. Ștefănescu a 
tins — și adesea a izbutit — să recon
stituie nu numai fundalul istoric pe care 
se desfășoară drama eroilor săi, ci și 
climatul etic în cadrul căruia se pro
duc limpezirile de conștiință, angajarea 
în bătălia condusă de comuniști pentru 
schimbarea temeliilor politice, economi
ce, morale ale vieții. Reliefînd putrezi
ciunea și degringolada lăuntrică a re
prezentanților burgheziei, dezumaniza
rea lor accentuată sub imperiul forței 
tot mai covîrșitoare a banului, demas- 
cînd pas cu pas vidul spiritual la care 
duc indiferentismul și scepticismul, 
arborate ca o mantie ocrotitoare de o 
parte a intelectualității mic-burgheze, 
autorul romanului subliniază — printr-o 
confruntare continuă și susținută — 
superioritatea etică a comuniștilor, în
fățișați ca exponenți ai celui mai înalt 
tip de umanism, umanismul militant.

Autorul a înfruntat obstacolele și 
greutățile ridicate de abordarea unei 
problematici majore, năzuind să evoce 
caractere sintetice, de mare anvergură, 
chintesențe ale 
pături sociale într-un 
dat. Urmărind, în vălmășagul celor pa-

a cărții. Ro- 
s-a străduit să recreeze 

mai veridic al mo- 
pu-

unor întregi clase sau 
moment istoric

Asigurarea și adăpos- 
tirea în bune condiții a 
materiei prime a consti
tuit, de asemenea, o 
preocupare de prim or
din a conducerii uzinei. 
Au fost revizuite și re
parate magaziile. S-a a- 
menajat o magazie nouă 
pentru ambalaje și ba- 
chelită, precum și o sta
ție proprie de acumula
tori electrici pentru fur
nizarea de curent conti
nuu.

Pregătirile de iarnă

asi- 
și p" 
mat

tru anotimpuri ale anului 1944 și în
ceputului lui 1945, îndeosebi destinele 
a trei eroi — muncitorul frezor 
Constantin Dumitrescu, capitalista mi
liardară Georgeta Vîlsan și, mai ales, 
profesorul de liceu Justin Rădulescu — 
romancierul și-a propus să realizeze 
radiografia morală a unor întregi stra
turi sociale ce alcătuiau structura so
cietății romînești în anul Eliberării.

Relieful artistic al episoadelor care 
compun țesătura cărții, al personajelor 
celor mai izbutite, este obținut prin 
utilizarea cu abilitate a unui procedeu 
clasic — revenirea, prin trăsături din 
ce în ce mai apăsate, mai ferme, asu
pra desenului inițial, în așa fel încît,

Cronica literară

printr-o suprapunere continuă de contu
ruri, se realizează o „a treia dimen
siune“, spațială. Uneori acest procedeu 
fertil este dublat de altul, mai apro
piat de arsenalul romanului modern — 
reluarea aceleiași scene, la o oarecare 
distanță în timp, dar văzută retrospec
tiv din unghiul de vedere al altui per
sonaj. Printr-o asemenea inversare a 
unghiurilor de vedere adevărul artistic, 
senzația de autentic devin mai preg
nante.

Personajul în care autorul a investit 
cel mai substanțial efort artistic este, 
neîndoielnic, Justin Rădulescu. După 
o copilărie și o adolescență bîntuită 
de spectrul tulbure al sărăciei, 
după o studenție consumată între 
greutățile zilnice ale traiului mizer și 
preocupările „auto-desăvîrșirii" pe plan 
filozofic, Justin ajunge într-o stare de 
năclăire în mocirla unui scepticism to
tal și destructiv. Există, totuși, în Justin, 
o coordonată psihologică care-1 face re
ceptiv la marile transformări pe care 
le va suferi ulterior conștiința sa — e 
vorba de un sentiment chinuitor al 
neîmplinirii sale umane.

Desigur, figura lui Justin Rădulescu, 
ca și problematica ei, nu este, prin ea

au scos la iveală posi
bilități de folosire mai 
judicioasă a unor spații 
de producție.

La elaborarea măsu
rilor de pregătire în ve
derea iernii s-a ținut 
seama de asigurarea u- 
nor condiții bune de 
lucru în toate atelierele 
și secțiile uzinei. Re
cent s-a dat în folosin
ță în secția centrale o 
masă de șpițuit ; ea este 
prevăzută cu o instalație 
de absorbție a fumului 
degajat la arderea bum
bacului de pe izolațiile 
conductorilor. Iarna nu 
va mai trebui să lu
crăm cu ferestrele des-

chise. Prin realizarea 
unei Instalații de paști- 
lat bachelita s-a înlă
turat și praful de ba- 
chelită care vicia aerul.

Serviciul administra
tiv s-a îngrijit să 
gure salariaților 
timpul iernii o
consistentă la' căhtif 
uzinei. Au fost făcu 
aprovizionări masive c 
legume și conserve. 1 . 
atenția conducerii uz 
nei a stat și problem 

căminului și a cr 
Mil șei pentru cop

I în prezent în cu: ■ 
J de reamenajare

_ J aprovizionare pei 
tru iarnă.

Comitetul de partid- 
îndrumat și a control, 
îndeaproape 
mecanic-șef,
trativ și aprovizionai 
în legătură cu felul cu 
îndeplinesc pregătiri 
în vederea bunei de: 
fășurări a procesului c 
producție pe timpul ie: 
nii.

servicii 
admini;

Ing. VIRGIL POPESC! 
mecanic șef ; DUM1 
TRU JIANU, tehnician 
VASILE NISTOR, tel 
nician — din postul d 
corespondenți volun
tari ai „Scînteii“ la 
Uzina „Electromagne- 

tica“-București

Martie 12 (9.30; 11,45; 14; 16.15;
18,45; 21). Culisele varieteulul : 
Union — str. 13 Decembrie 5-7 
(11; 16; 18,15; 20.30). Program spe
cial pentru copil : Doina — str. 
Doamnei 9 (orele 10). Doctor în 
filozofie : Doina — str. Doamnei 
9 (11 30, 13.30; 16.30; 18.30; 20.30).
Marea bătălie de pe Volga — 
Jocuri periculoase — Sport nr. 
4/1963 : Timpuri noi — bd. 6 Mar
tie 18 (rulează în continuare de 
la orele 9 pînă la orele 21). Miste
rele Parisului — cinemascop : Bu- 
zești — str Buzeștl 9-11 (11; 15;
17; 19; 21 — grădină 19,30). Tutu
nul : Feroviar — Calea Grivlțel 80 
(9.30; 12.30; 17; 20). Cain al
XVIII-lea : Modern — plata G 
Coșbuc 1 (9; 11.15; 13.30; 16; 18 45; 
20,30). Mongolii — cinemascop : 
Cringașl — str. Crîngași 42 (12, 
15; 17; 19; 21). Lupii la stîna I
Bucegl — bd. ) Mal 57 (10; 12; 16; 
13.15: 20,30 — grădină (19). Ado
rabile șl mincinoase : Unirea — 
bd. 1 Mal 143 (11; 16; 18,15 — gră
dină 19.30) Escondida : Dacia — 
Calea Grivlței 137 (9.30; 11.45; 14; 
16; 18.15: 20.30) Flacăra — Calea 
Dudești 22 (16; 18.15; 20.30). Cotro- 
ceni — șos Cotroceni 9 (15, 17; 19; 
21). Dintele de aur ; Vitan 
lea Dudești 97 (16; 18; 20).

Ca-

8.50 — 
la do- 
pentru 

10,30 — 
- Emi-

TELEVIZIUNE : Orele 
Gimnastica de înviorare 
miciliu. 9.00 — Emisiunea 
copil șl tineretul școlar. 
Rețeta gospodinei. 11,00
siunea pentru sate. In Jurul orei 
14.15 transmisie de la stadionul 
Republicii a meciului de fotbal 
dintre echipele Steaua — Crlșul 
19.00 — Jurnalul televiziunii 19.10 
— Telemagazin. 20,00 — Trans
misie de la Circul de stat : 
„Circul Bielorus". In pauză filmul 
„Cheia". In încheiere : Buletin de 
știri, sport, buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele 

de 30 septembrie, i și 2 octom
brie. In țară : Vreme schimbă
toare, cu cerul mai mult noros. 
Vor cădea ploi temporare și lo
cale. Vînt slab pînă la potrivit 
predominînd din sectorul nordic. 
Temperatura în scădere. Mini
mele vor fi cuprinse între 2 șl 
12 grade, tar maximele^ între 10 
și 20 de grade. 
Vreme schimbătoare, 
mai mult noros. 
ploaie. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în scădere.

însăși, ieșită din comun în ansamblul 
literaturii noastre. Mai cunoaștem și din 
alte opere literare figuri de intelectuali 
zăvoriți în „turnul de fildeș" al unei 
„superiorități" orgolioase și vane, pe 
care însă clocotul evenimentelor istori
ce i-a pus față în față cu necesitatea 
unei revizuiri totale și decisive a valo
rilor. Justin se situează în rîndul perso
najelor bine portretizate din această ca
tegorie ; trăirea transformărilor, care-1 
vor aduce alături de comuniști în acele 
momente cruciale, se realizează la el nu 
pe un singur plan — filozofic sau poli
tic — ci pe întreaga complexitate de 
planuri a vieții sale interioare, cu pre
dominanța declarată a celui etic. Reve
lația teoretică a marxismului se produce 
fulgerător — poate chiar prea fulgeră
tor — pe terenul însă bine arat și afi
nat al falimentului tuturor celorlalte 
sisteme filozofice pe care le frecventase. 
Mai anevoios se desfășoară aderența lui 
politică și etică, în realizarea căreia 
însă puternica ridicare a maselor, după 
23 August 1944, la lupta pentru cuceri
rea puterii politice, ca și influența 
prietenilor săi comuniști — muncitorul 
Constantin Dumitrescu, intelectualul 
Beldie — joacă un rol hotărîtor. Con
cludentă pentru această fază a evolu
ției sale este participarea activă la îm
părțirea de către țărani a moșiei Pri
begi și, mai ales, înfruntarea plină de 
înverșunare lucidă, de pe poziții ho- 
tărîte de clasă, a fostei sale iubite, mi
liardara Georgeta Vîlsan, stăpîna mo
șiei. De altfel, momentul acestei în
fruntări este — exceptînd o oarecare 
doză de melodramatism și convențional 
în dialog — unul dintre cele mai 
izbutite din carte, concentrînd în 
cîteva pagini întreaga tensiune a unei 
acumulări progresive, bine pregătite și 
conduse.

Destinul lui Justin se interferează și 
se împletește organic în roman cu 
destinul lui Constantin. Autenticitatea 
figurii frezorului Constantin Dumi
trescu izvorăște din faptu] că nu e 
privită static, ca deplin închegată încă 
de la începutul romanului, ci în plină 
mișcare lăuntrică. Pentru Constantin

In București : 
cu cerul 
Temporar

Țevile din policlorură de vinii produse la Fabrica 
de mase plastice „București" înlocuiesc cu succes pe 
cele din metal. Iată-I pe tînărul Mihai Anton, opera
tor la această întreprindere, sortind un nou lot de 
țevi din P.V.C. (Foto : AGERI’RES)

comunismul nu reprezintă — ca pen
tru Justin — înainte de orice un sistem 
de idei generale, ci mai ales un 
mod practic, concret, de a privi lumea 
și de a acționa asupra ei. însăși expe
riența lui de muncitor, care a suferit 
ani și ani robia exploatării capitaliste, 
creează premizele însușirii firești, orga
nice a ideologiei și politicii partidului. 
Asta nu înseamnă că procesul deveni
rii lui se petrece lin, neted. Nicidecum. 
E vorba însă nu de îndoieli și frămîn- 
tări abstracte intelectualiste, ci de o 
năzuință continuă — umbrită, cînd și 
cînd, de slăbiciunile unui caracter ce 
abia se călește în focul luptei — spre 
un loc cît mai demn, mai activ în rîn- 
durile combatanților, „La comuniști nu 
merge pe-nscriselea... Numai dacă te 
socotesc ei vrednic te primesc în 
partid...“ — aceste cuvinte ale lui Con
stantin nu exprimă numai admirația 
pentru un partid care „nu-i ca toate 
partidele", ci și aspirația secretă de a 
semăna cît mai mult cu comuniștii caie 
„atîți cîți am cunoscut eu. sînt toți oa
meni unul și unul...“

Romancierul învăluie lumea munci
torească, chipurile unor muncitori ca 
Bratosin, Neagoe, Constantin. Stanca, 
Golea, Tudor, într-o lumină de uma
nitate puternic contrastantă cu sterili
tatea sufletească, cu cinismul odios, a- 
bia mascat, a) Vîlsanilor, Velceștilor, 
Căciuleștilor. al tuturor celor pentru 
care 23 August și evenimentele care 
s-au succedat ulterior au însemnat tot 
atîtea lovituri de grație. Păcat numai 
că un personaj cum e intelectualul co
munist Beldie se păstrează în limitele 
unei prezente abstracte, declarative, 
fiind lipsit de acea consistentă indivi
duală a trăsăturilor omenești care i-ar 
fi permis să întregească convingător 
galeria de figuri • rintate ale romanului.

Personajul care pune cele mai mari 
— și mai nerezolvate — probleme atît 
romancierului, cît și cititorului, este 
Georgeta Vîlsan. exponenta tipică a a- 
celor noi straturi ale marii burghezii 
romînești pe care le-a ridicat ca pe o 
spumă murdară, la suprafața vieții so
ciale, atmosfera sufocantă de pregătiri 
de război din perioada fascizării tării. 
Concepută, probabil, de autor ca o 
personalitate de anvergură a lumii ca
pitaliste, o „seif made woman" („fe
meie care și-a croit singură drum în 
viață"), cum încearcă s-o definească, 
la un moment dat, Justin, un soi de 
Vassa Jeleznova pe alte meridiane și în

alte condiții istorice, Georgeta Vîlsan 
are toate semnele exterioare ale eroi
nei plănuite, lipsindu-i însă esențialul — 
amploarea dimensiunilor lăuntrice. Des
pre „excepționalele“ ei capacități or
ganizatorice, de conducător „care ioa- 
că tare“ al afacerilor firmei „Gemav“, 
aflăm mai mult relatativ ; atunci cînd o 
vedem în acțiune, rapacitatea ei e 
meschină, modul de a acționa — mi
nor, derizoriu, cu orizont îngust. Nu 
are nici pe departe forța destructivă a 
unui alt parvenit notoriu — Iancu Ur- 
matecu din „Sfîrșit de veac în Bucu
rești" — și nici perseverența diabolici* 
a unei Gatv Zănoagâ din ..Scrinul ne 
gru". Lipsa de amploare și corn 
plexitate a personajului Georgeta Vî 
san nemulțumește în raport cu probk 
matica romanului, îndeosebi cu proce 
sul transformării lui Iustin. Față 
micimea spirituală 
inexplicabilă 
supra unui 
umanitate al

Realizarea 
piu presupune un suflu epic constau 
capabil să tină mereu treaz interest 
cititorului. Din păcate, nu pe întreag ■ 
sa întindere cartea lui AI. I. Ștefănesc 
răspunde acestei cerințe. Există episor 
de care puteau cu succes să lipseasc 
(toată povestea înscenării de furt ca- 
duce la arestarea Xeniei Mustea etc 
întîlnești secvențe încărcate de o sin 
bolică înnegurată și pretențioasă (b- 
năoară, metafora hexagonului, ' extin 
pe un întreg capitol și revenind și în 
alte capitole, mi se pare excesivă 
neconvingătoare). Regretabil este fa 
tul că însuși simbolul care tinde ă 
domine romanul — simbolul „celui 
de-al cincilea anotimp", anotimpul îm
plinirilor — nu este transfigurat artis
tic la niveln] celor mai bune momente 
ale cărții. Expedierea în cele cîteva 
pagini ale ultimei părți tocmai a îm
plinirii destinului eroilor nu este nu
mai deficitară compozițional, dar și 
nesatisfăcătoare din punctul de vedere 
al dezvoltării caracterelor,

Încercînd o radiografie etică a so
cietății romînești în preaima, în timpul 
și după zilele furtunoase ale insurec
ției armate, cartea lui Al. I. Ștefănescu 
aduce o contribuție meritorie la evoca
rea artistică a celui mai de seamă eve
niment din istoria contemporană a po
porului nostru.

de 
a Georgetei apar 

atracția exercitată de ea 5 
intelectual cu fondu] d 

lui Justin.
unui roman atît de am •

VICTOR BÎRLADEANU
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brica de ciment din Medgidia se produc însemnate cantități de ci-
• aiCt.ll. III diferite sortimente. In fotografie : Aspect de la moara de ciment a 
fabricii. (Foto : Agerpres)

Solemnitatea înmînării unor decorații
La Palatul R. P. Romîne a avut 

loc sîmbătă la amiază solemnitatea 
fnmînării unor ordine și medalii.

Au participat tovarășii Ștefan Voi- 
tec, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Ștefan Voicu, re
dactor șef al revistei „Lupta de 
clasă“, Alexandru Boabă, adjunct al 
ministrului industriei petrolului și 
chimiei.

Pentru activitate îndelungată și 
merite deosebite în domeniul învă- 
tămîntului superior a fost conferit 
„Ordinul Muncii“ clasa I profesori
lor universitari Vasile Radu, de la 
Universitatea „Babeș-Bolyai“ din 
Cluj, cu prilejul împlinirii a 60 de 
ani de la naștere, și Corneliu Con- 
stantinescu, de la Institutul de me
dicină și farmacie din București, cu 
ocazia împlinirii a 65 de ani de 
viață.

Cu ocazia împlinirii a 15 ani de 
la reapariția revistei „Lupta de 
clasă“, organ teoretic și politic al 
C.C. al P.M.R., au fost decorați cu 
ordine și medalii un număr de 15 
lucrători ai revistei. Cu prilejul ce

lei de-a 10-a aniversări a ziarului 
„Informația Bucureștiului“, ziar al 
Comitetului orășenesc București al 
P.M.R. și al Sfatului popular al ora
șului București, au fost distinși cu 
ordine și medalii un număr de 12 
lucrători ai ziarului.

Cu ocazia „Zilei petrolistului“, pen
tru merite deosebite în activitatea 
desfășurată în sectoarele foraj-ex- 
tracție țiței și gaze șl prelucrarea 
țițeiului, s-a înmînat „Ordinul Mun
cii“ clasa a IlI-a unui număr de 
110 tovarăși.

Cu prilejul împlinirii a 15 ani de 
la înființarea Băncii de Investiții, 
pentru merite deosebite în munca de 
finanțare și control al lucrărilor de 
investiții, a fost conferit „Ordinul 
Muncii“ clasa a IlI-a unui număr 
de 15 lucrători ai băncii.

Tovarășul Ștefan Voitec, în nu
mele C.C. al P.M.R,, Consiliului de 
Stat și al guvernului, în numele to
varășului .Gheorghe Gheorghiu-Dej 
personal, a felicitat călduros pe cei 
distinși cu decorații, urîndu-le noi 
succese în activitatea viitoare.

(Agerpres)

fea de-a V-a sesiune a Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică roniino-ungară

n zilele de 26-27 septembrie 1963 
vut loc la București cea de-a V-a 
iune a Comisiei mixte guverna

mentale de colaborare economică 
romîno-ungară.

Comisia a analizat diverse aspec
te ale colaborării economice și teh- 
nico-științifice dintre cele două țări, 
precum și rezultatele îndeplinirii 
prevederilor protocoalelor ultimelor 
sesiuni, stabilind sarcini noi de co
laborare pentru perioada următoare.

Comisia a constatat cu satisfacție 
că volumul schimburilor comerciale 
din 1962 a depășit de circa 2,5 ori 
volumul anului 1958.

Comisia a luat cunoștință și de re
zultatele obținute pînă în prezent în 
cadrul consultărilor dintre organele 
de planificare ale celor două țări cu 
privire la coordonarea planurilor de 
perspectivă.

De asemenea s-a constatat că se 
dezvoltă cu succes și colaborarea 
tehnico-științifică.

Protocolul încheiat la sfîrșitul se
siunii a fost semnat din partea ro- 
mînă de Alexandru Bîrlădeanu,

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romine, iar din par
tea ungară de Antal Apro, vicepre
ședinte al Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar.

La semnare au fost de față din 
partea romînă Constantin Tuzu. mi
nistrul metalurgiei și construcțiilor 
de mașini, Gheorghe Cioară, secre
tarul Comisiei guvernamentale de 
colaborare economică și tehnico-ști
ințifică, Mauriciu Novac, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, și alte persoane oficiale.

Au fost de fată, de asemenea, din 
partea ungară Gyula Horgos, mi
nistrul siderurgiei și construcției de 
mașini, Peter Valyi, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, Gyula Karâdi, prim-loc- 
țiitor al ministrului comerțului exte
rior, Jeno Kuti, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, precum și 
membrii și experții celor două dele
gații.

Lucrările sesiunii au decurs într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

Plecarea delegației unite a Adunării Consultative Populare 
Provizorii și a Parlamentului Republicii Indonezia

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala, plecînd la Sofia, delegația 
unită a Adunării Consultative 
Populare Provizorii și a Parlamen
tului Republicii Indonezia, care la 
invitația Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne a făcut o vizită în 
țara noastră.

Din delegație au făcut parte : ge
neralul Wilujo Puspojudo, vicepre
ședinte al Adunării Consultative 
Populare Provizorii, ministru de 
stat, conducătorul delegației, I. G. G. 
Subamia, vicepreședinte al Parla
mentului, ministru de stat; depută
ții : Harsono Tjokroaminoto, Cle
mens Kiriwaib, Sutoko Djojosubroto, 
Saka Vincentius Bacenti, Dahlan 
Kahar; membrii Adunării Consulta
tive Populare Provizorii : Mohamed 
Hasad Gayo, Mîrza Mustakin, Sam- 
sir și deputatul Kasim.

Delegația a fost însoțită de înalți 
funcționari ai Adunării Consultative 
Populare Provizorii și ai Parlamen
tului Republicii Indonezia.

★

înaintea plecării din țara noastră, 
oaspeții au avut o convorbire cu re
prezentanți ai Agenției Romîne de 
Presă „Agerpres“ și ai Radiotelevi- 
ziunii romîne.

Am venit în Romînia — a decla
rat generalul Wilujo Puspojudo, 
conducătorul delegației — cu scopul 
de a exprima sentimentele de prie
tenie ale poporului indonezian față 
de poporul romîn. Aici am avut 
prilejul să vedem multe din realiză
rile dv., am avut posibilitatea să în
vățăm din experiența dv., lucru 
foarte important pentru poporul 
nostru, care, după cucerirea inde
pendenței, a început să muncească 
din greu pentru prosperitatea țării.

în continuare, vorbitorul a spus: 
Poporul nostru dorește să trăiască în 
pace și în relații de prietenie cu 
toate națiunile din lume, convins 
fiind că de aceasta depinde ridica
rea bunăstării lui. In această direc
ție noi am găsit înțelegere la con
ducătorii de stat romîni, cu care am 
avut puncte de vedere comune. Sin
tern convinși că în lupta noastră 
pentru dezvoltarea economică a In
doneziei vom găsi deplină înțelege
re și sprijin din partea țărilor prie
tene, poporul romîn numărîndu-se 
printre marii noștri prieteni.

Referindu-se la colaborarea eco
nomică dintre cele două țări, oaspe-

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost conduși de 
acad. St. S. Nicolau, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Ludovic Takacs și general de 
armată Iacob Teclu, membri ai Con
siliului de Stat, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, deputați ai Marii Adunări 
Naționale, funcționari superiori ai 
M.A.N. și Ministerului Afacerilor 
Externe.

Au fost prezențî Sukrisno, amba
sadorul Republicii Indonezia în R.P. 
Romînă, membri ai ambasadei, șefii 
unor misiuni diplomatice acreditați 
în R.P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Au rostit cuvîntări acad. St. S. 
Nicolau și generalul Wilujo Pus
pojudo.

Un grup de pionieri au oferit 
oaspeților buchete de flori.

★

tele a spus printre altele : După 
cum știm, industria dv. s-a dezvol
tat foarte mult în ultimul timp. Și 
noi dorim să punem în valoare bo
gățiile țării noastre, materiile 
prime, care acum nu sînt bine va
lorificate. In această direcție, Romî
nia ne poate ajuta cu utilaj pentru 
exploatarea petrolului de care țara 
noastră dispune în cantități mari, 
pentru prelucrarea minereurilor 
ețc. Sînt convins că în acest dome
niu înțelegerea și cooperarea dintre 
Indonezia și Romînia pot fi mult 
îmbunătățite. O asemenea colabo
rare se poate stabili și în domeniul 
cultural.

în încheierea întîlnirii cu ziariștii 
romîni, dl. Wilujo Puspojudo a îm
părtășit unele impresii din timpul 
vizitei în țara noastră. Vizitez Ro
mînia pentru a doua oară — a spus 
el — astfel că pot să fac o compa
rație între ceea ce am văzut în anul 
1961 și ceea ce văd acum. In acești 
ani ați construit foarte mult în do
meniul industrial și social-cultural, 
realizări pentru care doresc să feli
cit poporul și guvernul romîn. Per
sonalitățile de stat cu care ne-am 
întîlnit, ca și cetățenii simpli, au 
exprimat sentimente prietenești față 
de poporul indonezian, ceea ce ne-a 
bucurat foarte mult.

(Agerpres)

Primirea la Ministerul Invățămlntului și la Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă a conducătorului delegației culturale franceze

Ministrul învățămîntului, Ștefan 
Bălan, și președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Con
stanța Crăciun, au primit vineri și 
sîmbătă pe Jean Basdevant, director 
general al relațiilor culturale și teh
nice din Ministerul Afacerilor Ex
terne, conducătorul delegației fran
ceze care se află în țara noastră

pentru tratative în vederea elaboră
rii noului Protocol de schimburi 
culturale, științifice și tehnice între 
R. P. Romînă și Franța. Oaspetele 
a fost însoțit de membri ai delega
ției.

A fost de față Pierre Paul Bouffs- 
nais, ministrul Franței la București.

(Agerpres)

Nu-i vorba numai de strălucire...
(Urmare din pag. I-a)

S-a atașat de colectiv atît de mult 
incit i-ar fi greu să-l părăsească.

E firească această legătură strînsă 
cu colectivul in mijlocul căruia a 
petrecut 35 de ani din viață. Oa
menii s-au legat de el, i-au devenit 
prieteni. Și Ion Vlad de asemenea. 
Bătrînul șef de brigadă le-a dat 
multora dintre ei o calificare înaltă, 
experiență, i-a ajutat să devină buni 
muncitori. Ucenicii care ajung pe 
mina lui devin meseriași de frunte. 
Despre ei niciodată nu se poate spu
ne : „E tînăr, nu cunoaște meserie". 
La terminarea școlii profesionale, 
ucenicii pleacă, dar tot la el se în
torc. Iar el îi călăuzește mai de
parte, îi îndrumă spre învățătură, 
în fiecare lună nea Onu dă pe la 
școlile din oraș. Toți profesorii îl 
cunosc. Vine de fiecare dată să bage

de seamă cum merg „copiii“ lui cu 
învățătura. „Copiii" au însă grijă să 
nu-l facă de rîs. Mircea Saliu, 
Gheorghe Dobre, Visalon Petruț 
sînt numai cițiva din cci care și-au 
luat zborul spre facultăți. Au pără
sit brigada, dar legătura se păs
trează.

★
în atelierele din Simeria se spun 

multe lucruri despre nea Onu. Fie
care om care-l cunoaște adaugă ceva 
nou, ce întregește conturul moral al 
acestui muncitor cu suflet larg. Cine 
aude vorbindu-se despre el și nu-l 
cunoaște și-l închipuie strălucind 
intr-un fel deosebit printre oamenii 
lui. Abia în hală, unde lucrează bri
gada, se vede că de fapt nu e vorba 
decît de strălucirea lăuntrică. Bă
trînul comunist Ion Vlad e un om 
simplu și modest, la fel ca ceilalți 
muncitori crescuți și educați de el.

înapoierea 
tovarășului Janos Fazekaș 

din Danemarca
Sîmbătă seara s-a înapoiat în Ca

pitală Janos Fazekaș, ministrul in- / 
dustriei alimentare, împreună cu so
ția, care, la invitația ministrului da
nez al pescuitului, A. C. Normann, 
au făcut o vizită de două săptămîni 
în Danemarca.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații a Asociației 

industriilor chimice japoneze

Sîmbătă dimineața a sosit în Ca
pitală o delegație a Asociației in
dustriilor chimice japoneze condusă 
de Masao Fukushima, vicepreședin
tele asociației. Din delegație fac 
parte conducători ai unor impor
tante întreprinderi chimice din Ja
ponia.

Delegația va vizita unități ale in
dustriei chimice și constructoare de 
mașini din țara noastră și va purta 
discuții asupra posibilităților de lăr
gire a colaborării în domeniul indus
triei chimice intre Japonia și R. P. 
Romînă.

(Agerpres)

INFORMAȚII
O Sîmbătă în sala Lectoratului central 

din București a avut loc o seară culturală 
japoneză organizată de Institutul romîn 
pentru relațiile culturale cu străinătatea, cu 
prilejul vizitei în țara noastră a delegației 
de prietenie japono-romînă.

Au fost de față reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, ai Ministerului 
Comerțului Exterior, oameni de artă și cul
tură. Al. Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S.. a rostit cuvîntul de deschidere 
după care Toshiaki Wada, vicepreședinte 
al Asociației de prietenie Japonia-Romînia, 
a înfățișat unele aspecte din viața poporu
lui japonez.

• Sîmbătă seara a sosit în Capitală 
Emile Langui, director general al artelor 
și literelor din Ministerul Educației Na
ționale și Culturii al Belgiei, care va face 
o vizită în tara noastră la invitația Comi
tetului de Stat pentru Cpltură și Artă. Pe 
aeroportul Băneasa, oaspetele a fost tn- 
tîmpinat de artistul poporului Boris Ca- 
ragea. președintele Consiliului artelor plas
tice, și de alți oameni de artă. A fost rle 
fată Honoré Cambier, ministrul Belgiei la 
București. '

(Agerpres)

în dezbatere — editarea 
literaturii agricole și silvice

Sîmbătă, la Consiliul editurilor și 
difuzării cărții, a avut loc o ședință 
lărgită a secției de literatură știin
țifică și tehnică, care a analizat 
munca de pînă acum și a dezbătut 
sarcinile de perspectivă în domeniul 
literaturii agricole și silvice.

Au luat parte specialiști din agri
cultură și silvicultură, autori și co
laboratori ai Editurii agro-silvice și 
alți invitați.

Dezbaterile au subliniat succesele 
realizate de Editura agro-silvică 
care, în ultimii zece ani, a tipărit 
2 653 titluri, însumînd un tiraj total 
de 33 252 000 exemplare. Au fost ti
părite lucrări valoroase de sinteză, 
la un înalt nivel științific, lucrări 
destinate ridicării calificării tehni
cienilor. manuale pentru învățămîn- 
tul agrozootehnic, precum și lucrări 
de popularizare destinate marii mase 
de lucrători din agricultură. Partici
pantă la discuții au făcut propuneri 
în vederea îmbunătățirii tematicii și 
a conținutului lucrărilor tipărite, 
pentru legarea strînsă a activității 
editoriale de sarcinile concrete ale 
agriculturii.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
Ședința Comisiei permanente a C, 4- £• S, 

pentru problemele valutare-financiare
MOSCOVA 2» (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc cea de-a treia 
ședință a Comisiei permanente a 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc pentru problemele valutare- 
financiare

La lucrările comisiei au participat 
delegațiile R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, R. D. Germane, R. P. 
Mongole, R. P. Polone, R. P. Ro
mîne. R. P. Ungare, U.R.S.S.

La ședința comisiei au luat, de a- 
semenea, parte în calitate de obser
vatori reprezentanții R. P. D. Co
reene. Republicii Cuba. R. D. Viet
nam.

Comisia a examinat problema 
sarcinilor ce-i revin din recoman-

dările Consfătuirii din iulie 1963 a 
primilor secretari ai comitetelor 
centrale ale partidelor comuniste st 
muncitorești șl a șefilor de guverne 
ale țărilor membre ale C A F,.R.. din 
recomandările celei de-a XVIII-a 
sesiuni a consiliului și a adoptat 
hotărîri corespunzătoare

La ședința comisiei au fost exami
nate, de asemenea, probleme legate 
de organizarea Băncii internaționa
le de cooperare economică.

Comisia a aprobat planul de ac
tivitate pe anul 1964.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie fră
țească și înțelegere reciprocă de
plină.

în preajma conferinței partidului 
laburist englez

LONDRA 28 (Agerpres). — La 30 
septembrie urmează să înceapă la 
Scarborough lucrările celei de-a 
62-a conferințe anuale a partidului 
laburist din Anglia. „Laburiștii con
sideră că această conferință va fi 
preludiul victoriei lor asupra con
servatorilor în viitoarele alegeri ge
nerale“, relatează agenția Reuter. 
Observatorii politici din Londra sînt 
de părere că această conferință a 
partidului laburist va fi ultima pînă 
la alegerile generale care urmează 
să aibă loc în Anglia.

Delegații la conferință vor discuta 
numeroase rezoluții propuse de or
ganizațiile partidului laburist și con
sacrate situației interne din Anglia 
și problemelor de politică externă.

Autorii rezoluțiilor consacrate pro
blemelor interne cer rezolvarea pro
blemei șomajului și a stagnării eco
nomice în numeroase ramuri ale in
dustriei engleze, se pronunță pentru 
dezvoltarea comerțului cu toate ță
rile lumii și, îndeosebi, cu țările so
cialiste. In alte rezoluții se cere e- 
fectuarea unor reforme radicale in 
sistemul învățămîntului public, re

zolvarea problemei locuințelor, îm
bunătățirea sistemului de asigurări 
sociale etc.

în rezoluțiile consacrate probleme
lor de politică externă se cere ieșirea 
Angliei din blocul N.A.T.O., renun
țarea ei la arma nucleară, lichidarea 
bazelor militare de pe teritoriile al
tor țări, sprijinirea creării unei zone 
denuclearizate în Europa. Se cere, 
de asemenea, ca Anglia să se pro-- 
nunțe împotriva creării forțelor nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O., 
precum și a răspîndirii armei nu
cleare.

Organizațiile din Blackpool ale 
partidului laburist cer în rezoluția 
propusă conferinței crearea în Euro
pa centrală a unei zone de dezanga
jare. transformarea Berlinului occi
dental intr-un oraș liber și recu
noașterea graniței Oder-Neisse.

★
MacLeod, președintele partidului 

conservator, a făcut o declarație în 
care respinge revendicările opoziției 
laburiste și precizează că alegerile 
vor avea loc în 1964 și „nu mai 
înainte“.

Ol IP^ETOT
VIPSTA ROMEI

Recentele săpături arheologice e- 
fectuate pe locul vechii Rome dove
desc că această așezare este mult mai 
veche decît se crede. Pînă acum se 
considera drept dată a fundării Ro
mei anul 753 î.e.n. Obiectele găsite 
la picioarele Capitoliului — o figură 
de teracotă și un obiect pictat — în
fățișează însă o specie de animale 
care au populat pămîntul cu mii de 
ani în urmă.

STOMAC CUPRINZĂTOR...

Un număr recent al unei reviste 
medicale engleze descrie operația 
efectuată de doi medici ai clinicii U- 
niversității din Cork (Irlanda), prin 
care au îndepărtat din stomacul 
unui bărbat de 37 de ani, 144 de cor
puri străine. Printre corpurile străi
ne se aflau 126 de fragmente de 
arcuri de pat. patru monede, două 
cozi de lingură, o bucată de pînză 
etc...
RAVAGIILE URAGANULUI EDITH

Uraganul Edith, care bîntuie de 
mai multe zile în regiunea Mării 
Caraibilor, „a devastat pur și simplu

insula Martinica". anunță France 
Presse. Făcînd bilanțul pagubelor 
pricinuite de uragan în această 
insulă, agenția arată că 30 la sută 
din imobile au fost distruse, zeci de 
mii de familii rămân înd fără adăpost. 
Se semnalează morți și răniți. în re
giunile rurale uraganul a distrus 90 
la sută din plantațiile de bananieri, 
50 la sută din recolta de trestie de 
zahăr. Uraganul are o viteză de 160 
km pe oră în direcția insulelor Ba
hamas.

ANIMAL CIUDAT

în menajeria unui circ ambulant 
din statul New Mexico (S.U.A.) a 
fost adus un animal ciudat pe care 
stăpînul circului l-a denumit Thing 
(Lucru). El pare să fie descendent 
din încrucișarea unui bizon cu un 
animal necunoscut care ar trăi in 
Munții Stîncoși. Proprietarul circu
lui a declarat că acest animal a fost 
găsit în 1957 în statul Colorado. în 
prezent, el a născut un pui nu mai 
puțin curios. Tatăl noului născut 
este un zebu — specie de bou pitic. 
Noul născut a fost examinat de mai 
mulți zoologi.

Din carnetul corespondentului la Pekin

BOX

R. P. Ro mînă-Scoția 9-1

Aseară, pe stadionul Republicii, 
echipa selecționată de box a țării 
noastre a învins cu scorul de 9—1 
echipa Scoției. în cel mai spectacu
los meci Puiu Nicolae (cat. cocoș) a 
dispus la puncte de scoțianul Mal
lon. Meciul a avut o desfășurare in
teresantă. în prima repriză Mallon 
fiind trimis de două ori la podea. 
Iată celelalte rezultate înregistrate : 
Ciucă, b.p. Mc Chuskey ; Armstrong 
b.p. Olteanu ; Pătrașcu b.p. Mc Ken- 
zie ; Mihalik b. ko. Strachan ; Nicu- 
lescu b.p. Pearce ; Badea b.p. Croll ; 
Monea b.p. Wilson ; Cojan b.p. 
Crawford; Ghiorghioni b.p. Drayton.

Luni, la Galați, echipa scoțiană 
va întîlni echipa secundă a R.P.R.

(Agerpres)

Se încheie sezonul de canotaj 

Azi, „Regata Snagov“ 
Astăzi, pe lacul Snagov, are loc 

ultimul concurs internațional al se
zonului: „Regata Snagov“ la cano
taj academic. La startul tradiționa
lei competiții vor fi prezenți unii 
dintre cei mai valoroși vîslași euro
peni — din R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, Iugoslavia, 
R. P. Romînă. Echipa cehoslovacă 
are în componență pe campionul 
european la schif simplu V. Kozak, 
pe campionii europeni de dublu An- 
drs și Hoffman.

Lotul țării noastre și-a încheiat 
pregătirile. Din rîndul selecționabi- 
lilor se remarcă Aposteanu, Petrov, 
Rifel, Păunescu, Larion și alții.

în programul „Regatei Snagov“ 
figurează următoarele probe : 4 plus 
1 ; 2 fără cîrmaci, simplu ; 2 plus 1; 
4 fără cîrmaci, dublu și 8 plus 1.

Ce e nou
După cum s-a mai anunțat, în prima ju

mătate a lunii martie a anului viitor, in 
R. S. Cehoslovacă, se va disputa campio
natul mondial masculin de handbal în 7. In 
vederea acestei importante competiții, unde 
reprezentativa R. P. Romîne își va apăra 
titlul suprem cucerit in 1961 la Dortmund 
(R.F. Germană), tehnicienii federației noas
tre de specialitate au făcut, în ultimele 
săptămîni, o serie de sondaje cu prilejul 
desfășurării jocurilor campionatului repu
blican, cu scopul de a verifica for
ma sportivilor în vederea selecțio
nării. Au fost selecționați următorii 
ÎS handbaliști : Redl, Bogolea, Tale 
— portari, Ivänescu, Moser, Hnat, 
Schmidt, Gruia, Nodea, Samungi. Costa- 
ehe 1, Costache 11, I. Popescu, Otelea, la- 
cob, Tipu, Marinescu și Roșescu, care vor 
fi pregătifi de antrenorii N. Nedef și I. 
Kunsl-Ghermănescu.

La campionatul mondial, reprezentativa 
noastră va juca — la Pardubice — în se
ria a IV-a preliminară. In afara Romîniei 
și Japoniei, celelalte componente ale seriei 
vor fi cunoscute după meciurile eliminato
rii V.R.S.S. — Finlanda și Norvegia — O- 
landa. Primele două clasate in cele pa-

în handbal
tru serii preliminare se vor califica pentru 
seriile semifinale, iar ciștigătoarele seriilor 
semifinale vor susține finala.

★
Și în acest an, ca și în anii trecuți, hand- 

baliștii și handbalistele noastre vor avea 
un bogat program international. Echipa 
masculină va susține patru întilniri inter- 
țări (la 6 decembrie, cu R.F. Germană, la 
București ; la 14 decembrie, cu Austria, la 
Viena ; la 18 decembrie, cu Franța, la 
Lyon ; la 22 decembrie, cu R.D. Germană, 
la Berlin), precum și o serie de alte întîl- 
niri, cum ar fi, de pildă, cea cu selec
ționata Budapestei (15 noiembrie, la Bucu
rești).

A fost stabilit, de asemenea, și progra
mul reprezentativei feminine a R. P. Ro
mine (lotul acestei reprezentative a fost, de 
asemenea, alcătuit, din el făcînd parte, prin
tre altele, Irina Hector, Aurora Leonte, Ele
na Hedeșiu, Ana Boțan, Iosefina $tefănesou, 
Rodica Floroianu și Ana Nemetz). Echipa va 
juca cu formațiile Austriei (la 14 decem
brie, la Viena), Franței și R. D. Germane 
(la 18 și 22 decembrie, în Franța și, res
pectiv, în R.D. Germani).

Aspect de la campionatele republicane de călărie

In câteva
ȘAH. — S-a stabilit ca me

ciul de barai dintre Florin 
Gheorghiu și cehoslovacul Ja
nata pentru stabilirea cîștigăto- 
rului campionatului mondial de 
șah (junioti) să se desfășoare 
între 17 și 23 noiembrie în lo
calitatea Vrnjacka Banja (Iugo
slavia). După cum se știe, la 
campionatul mondial desfășurat 
nu demult în această locali
tate, Florin Gheorghiu și [anata 
s-au clasat, la egalitate, pe pri
mul loc. Meciul de barai va 
cuprinde 4 partide. Dacă din 
nou cei doi jucători vor ter
mina la egalitate, atunci titlul 
de campion al lumii va fi de
cernat șahistului romîn care în

rânduri
turneul final a avut un coefi
cient mai bun decît al șahistu- 
lui cehoslovac.

TENIS DE MASĂ. — Pri
mul meci pentru „Cupa cam
pionilor europeni“ la tenis de 
masa (feminin) s-a disputat la 
Sofia între echipa bulgară Sla
via și formația maghiară Vörös 
Meteor Budapesta. Au cîștigat 
jucătoarele maghiare cu 5—2.

în această competiție, tara 
noastră va fi reprezentată de 
echipa Voința București, care 
ioacă direct în turul doi cu în- 
vingătoarea dintre Spartak 
Praga Sokolova și La Palette 
Bruxelles.

Crește rețeaua 

de navigație fluvială

R. P. Chineză dispune 
de cursuri interioare de 
apă pe o lungime de 
400 000 kilometri. Dintre 
acestea, înainte de pro
clamarea R. P. Chineze — 
cu 14 ani în urmă — erau 
navigabili 73 000 de kilo
metri, dintre care doar 
20 000 km pentru vapoa
re. în rest, bancurile de 
stinci și de nisip, lipsa 
unui sistem de balizaj nu 
permiteau decît navigația 
pe anumite porțiuni — și 
acestea întrerupte adesea 
pe timp de secetă ori din 
cauza inundațiilor.

Dintre toate fluviile 
Chinei, cea mai impor
tantă arteră de navigație 
o constituie Iantzî — Flu
viul Albastru. în bazinul 
lui, care cuprinde șapte 
provincii ale Chinei Cen
trale, locuiesc 200 milioa
ne de oameni. De-a lun
gul fluviului se află mul
te din marile orașe ale 
țării cu puternice baze 
industriale și bogate re
surse miniere. Cu toate 
acestea, vasele care por
neau de la Șanhai nu 
puteau naviga înainte 
vreme decît pînă la Wu
han. Porțiunea dintre 
Wuhan și orașul Ciunkin 
din provincia Seciuan era 
impracticabilă pentru va
sele fluviale, mai cu sea
mă din cauza bancurilor 
de stînci, a cataractelor și 
a celor trei strîmtori de 
la Wukia, Silinkia și 
Kiutankia. în anii puterii 
populare s-au întreprins 
mari lucrări de amenaja
re a cursului superior al 
fluviului. Ca urmare, au 
dispărut barajele de stînci, 
s-au construit ecluze, s-a 
instalat un sistem de se

mafoare luminoase. Nu 
demult, un vas cu depla
samentul de 2 300 tone, 
încărcat cu mărfuri și a- 
vind la bord două sute de 
persoane, a părăsit Șan- 
haiul cu destinația Ciun
kin. Nava a parcurs fără 
dificultăți ruta, inaugu
rând linia de navigație 
Șanhai — Ciunkin pe o 
lungime de 2 500 kilo
metri.

„Marele Canal", care 
leagă Pekinul de pitores
cul oraș Hancio din sudul 
fluviului Iantzî, a fost 
predat navigației pe 
timpul dinastiei Yuan, cu 
vreo șase sute de ani în 
urmă. Canalul are o lun
gime de 1 782 de kilo
metri, străbate patru pro
vincii și leagă căile navi
gabile a cinci fluvii, ju- 
cind un rol de seamă în 
schimburile de produse 
dintre nord și sud. în de
cursul vremurilor canalul 
fusese lăsat în paragină ; 
în multe locuri malurile 
s-au surpat, albia s-a 
umplut cu aluviuni, por
țiuni de sute de kilometri 
devenind impracticabile 
pentru navigație.

După eliberare au în
ceput lucrări de mari 
proporții pentru recon
struirea canalului, pentru 
lărgirea și adîncirea lui. 
De curînd s-a redat navi
gației o porțiune a cana
lului — cu o lungime de 
480 km — în provincia 
Kiangsu. în această sec
țiune a canalului albia 
s-a lărgit la 60 de metri 
la bază și 120 metri la 
suprafață, s-au îndrep
tat numeroase curbe, 
s-au construit șapte e- 
cluze acționate electric. 
Primele vase cu o capaci
tate de 700—800 tone au 
și început navigația re
gulată pe porțiunea refă
cută a canalului.

Defrișări șl desțeleniri

în acțiunea desfășura
tă în R. P. Chineză în 
vederea obținerii de can
tități sporite de cereale- 
marfă. un loc important 
ocupă defrișările și des
țelenirile. în urmă cu 
cîțiva ani suprafața cul
tivată a R. P. Chineze era 
ceva mai mare de 100 
milioane hectare. Cerce
tările întreprinse de a- 
tunci au arătat că China 
dispune de încă mari în
tinderi de pămint pe care, 
după desțeleniri și defri
șări, se poate practica a- 
gricultura. Programul de 
dezvoltare a agriculturii 
prevede defrișarea și 
desțelenirea a milioane 
de hectare. Această acți
une a și început. Pe teri
toriile astfel recuperate 
au luat ființă 2 400 gos
podării de stat, care pro
duc. în nord, cereale, gao- 
lean și fasole. în nord- 
vest — bumbac, iar în 
sud — plante tropicale și 
subtropicale,

în China de nord-vest, 
pe pământurile odinioară 
necultivate, au fost create 
500 ferme de stat. Aici 
s-au ridicat construcții pe 
o suprafață totală de 10 
milioane mp, incluzînd 
locuințe, clădiri adminis
trative, magazine, adă
posturi pentru animale, 
mori, mici centrale elec
trice, remize pentru ma
șini. ateliere de reparații 
etc.

Planetariul din Pekin

In partea de nord-vest 
a capitalei, nu departe de 
grădina zoologică. îți a- 
trage atenția o clădire în 
formă de cupolă. înaltă 
de 15 metri și cu un dia
metru de aproape 24 
metri. Este planetariul din

Pekin. în afară de clădi
rea centrală, mai sînt alte 
două clădiri laterale pen
tru organizarea de expo
ziții și conferințe, un ob
servator astronomic și o 
stație meteorologică. La 
intrarea în planetariu te 
întîmpină trei mari ba
soreliefuri, care înfăți
șează ziua, noaptea și 
cele patru anotimpuri. 
In prima sală in care 
intrăm sînt expuse fo
tomontaje care explică 
fenomene cerești sau 
înfățișează realizări ale 
astronomiei din dife
rite țări ; se pot vedea 
exponate care ilustrează 
marile succese sovietice 
în explorarea Cosmosu
lui, în aripa dinspre apus 
se află o expoziție per
manentă, care prezintă, 
cu ajutorul, fotografiilor 
și machetelor, mișcarea 
sistemului solar, istoria 
descoperirilor astronomi
ce. Corpul central, unde 
se află planetariul pro- 
priu-zis, poartă, denumi
rea de „teatru ceresc". 
Aici se îmbulzesc cei mai 
mulți vizitatori. Pe cupo
la uriașă sînt. proiectate, 
cu ajutorul unor aparate 
speciale, imaginile plane
telor.

De la observatorul as
tronomic vizitatorii pot 
privi bolta cerească prin- 
tr-o lunetă astronomică 
de 130 mm Pentru con
templarea unor fenome
ne cerești care prezintă 
un interes deosebit, pu
blicul are. în plus, la 
dispoziție 12 telescoape 
mari.

Personalul planetariu- 
lui organizează în mod 
regulat conferințe de 
răspîndire a cunoștințe
lor astronomice.

E. SORAN
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A 18-a sesiune a O. N. U. Situația politică din Grecia
Dezbaterile din Adtmarea Generală

Vizita în R. S. F. iugoslavia a delegației
C.QS- din R. P. Romină

Intilnire Gromîko 
Rusk — Home

NEW YORK 28 (Agerpres).
28 septembrie a avut loc la New 
York o întîlnire între ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., A. A. 
Gromîko, secretarul Departamentu
lui de Stat al S.U.A., Dean Rusk, și 
ministrul afacerilor externe al An
gliei, lordul Home.

întîlnirea a durat două ore și ju
mătate.

Miniștrii de externe ai celor trei 
țări își vor continua consultările.

★

NEW YORK. — Agenția France 
Presse arată că cei trei miniștri au 
continuat discuțiile pe care le începu
seră la Moscova după semnarea 
Tratatului cu privire la interzice
rea parțială a experiențelor nucle
are. Ei au căzut de acord să nu 
facă deocamdată nici o declarație 
cu privire la subiectele abordate.

Aceeași agenție adaugă că luni 
seara U Thant, secretar general al 
O.N.U., va oferi o masă miniștrilor 
de externe ai U.R.S.S., S.U.A. și An
gliei.

★

NEW YORK 28 (Agçrpres).— Cu 
prilejul încheierii vizitei sale în 
S.U.A., Gerhard Schroeder, ministrul 
afacerilor externe al R. F. Germane, 
a luat cuvîntul la 27 septembrie în 
cadrul unei

Guvernul 
Schroeder, 
unui tratat
noașterea de facto sau de jure a 
R.D. Germane“, dar, în același timp, 
și-a exprimat părerea că 
contacte 
tuși loc 
mane.

conferințe de presă, 
de la Bonn, a declarat 
nu se va alătura nici 
care ar duce „la recu-

„anumite 
tehnice“ ar putea avea to- 
între cele două state ger-

NEW YORK 28 (Agerpres). — în 
continuarea dezbaterilor generale în 
Adunarea Generală a O.N.U., în 
ședința din după-amiaza zilei de 27 
septembrie a luat cuvîntul ministrul 
afacerilor externe al Ghanei, Kojo 
Botsio. Acesta s-a referit, în primul 
rînd, la urgența rezolvării problemei 
dezarmării, subliniind că țara sa se 
pronunță împotriva răspîndirii 
armei nucleare, pentru lichidarea 
bazelor militare pe teritoriile străine, 
precum și în favoarea propunerilor 
privind distrugerea armei nucleare 
și reducerea substanțială a forțelor 
armate și armamentelor clasice.

Ministrul de externe ghanez a 
vorbit în continuare despre necesi
tatea lichidării neîntârziate a siste
mului colonial, condamnînd încer
cările puterilor colonialiste de a-și 
menține dominația pe teritoriul 
Africii.

A vorbit, de asemenea, reprezen
tantul Indoneziei, L. N. Palar, care 
a subliniat importanța Tratatului de 
la Moscova pentru interzicerea ex
periențelor nucleare. El a sprijinit, 
de asemenea, propunerea ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S., A. 
Gromîko, privind convocarea unei 
conferințe la cel mai înalt nivel a 
statelor reprezentate in Comitetul 
celor 18 state pentru dezarmare.

în cuvîntarea sa, reprezentantul 
Indoneziei a subliniat importanța 
problemei lichidării sistemului co
lonial, arătînd printre altele că este 
condamnabilă politica colonială a 
Marii Britanii, care caută să-și men
țină dominația și influența în 
fostele sale colonii. în acest sens, a 
spus el, manevrele în vederea creă
rii Federației Malayeze sînt consi-

derate în Indonezia ca urmărind 
menținerea sferei de influență en
gleză Jn regiunea Asiei de sud-est.

Ministrul afacerilor externe al 
Angliei, lordul Home, a luat cuvîn
tul prevalîndu-se de „dreptul de 
răspuns“ și a încercat să răspundă 
criticilor reprezentantului indone
zian.

A vorbit în continuare delegatul 
Republicii Chile, Luiz Bossai, care a 
salutat Tratatul de la Moscova ca 
un prim pas pe calea spre lichidarea 
primejdiei războiului. Reprezentan
tul chilian a propus ca Adunarea 
Generală să adreseze tuturor țărilor 
chemarea de a semna Tratatul. El a 
subliniat că opinia publică mondială 
consideră cuvîntările rostite de A. 
A. Gromîko și John Kennedy, la se
siunea Adunării Generale, ca fiind 
„de bun augur“.

S.U.A. au hotărît 
modificarea sistemului lor 
de baze militare din Franța

ATENA 28 (Agerpres). — în legă
tură cu noua criză de guvern din 
Grecia, Comitetul executiv al parti
dului Uniunea Democrată de Stînga 
(E.D.A.) a dat publicității o decla
rație în care arată că demisia guver
nului Pipinelis, care a slujit cu cre
dință partidul de dreapta, (E.R.E.), 
constituie o victorie a poporului, a 
partidelor democrate din Grecia și 
totodată o nouă lovitură puternică 
împotriva planurilor reacțiunii.

Comitetul executiv al E.D.A. sub
liniază că sarcina imediată a forțe
lor democratice din țară constă în 
crearea unui cabinet de serviciu care 
să se bucure de încredere generală, 
capabil să organizeze alegeri libere.

Comitetul executiv al E. D. A. 
cheamă toate forțele democratice din 
țară să 
alegeri 
a putea 
dreapta

Ziarul
septembrie a avut loc o ședință a 
Comisiei electorale centrale a E.D.A., 
la care s-a hotărît să fie prezentate 
liste de candidați ai partidului 
toate circumscripțiile electorale.

★

ATENA 28 (Agerpres). — La
septembrie noul guvern grec, condus 
de Stylianos Mavromichalis, fostul 
președinte al Curții Supreme a Gre
ciei, a depus jurămîntul în fața re
gelui Paul.

După cum transmite agenția 
France Presse, nici unul din membrii 
noului guvern nu aparține cercurilor 
politice, cu toții fiind înalți funcțio
nari. Se știe că acest guvern de 
tranziție, a cărui durată va fi limi
tată pe perioada electorală, va avea 
drept sarcină principală organizarea

Declarația partidului E.D.A.
și desfășurarea alegerilor de la 31 
noiembrie.

it
ATENA 28 (Agerpres). — La 28 

septembrie s-a reîntors la Atena 
Konstantin Karamanlis, fostul prim- 
ministru al Greciei și lider al parti
dului Uniunea națională radicală.

După cum se știe, Karamanlis a 
părăsit Grecia la 17 iunie, la cîteva 
zile după demisia cabinetului său. 
El a anunțat atunci că își încetează 
temporar activitatea politică în Gre
cia.

BELGRAD 28 (Agerpres). — După 
vizita făcută în mai multe republici 
ale R.S.F. Iugoslavia, delegația Con
siliului Central al Sindicatelor din 
R. P. Romînă, condusă de Martin 
Isac, președintele C.C.S., s-a înapoiat 
la Belgrad. La 27 septembrie, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al R.P. 
Romîne la Belgrad, Vasile $andru, a 
oferit un cocteil în cinstea delegației 
sindicale romîne. La cocteil au parti
cipat Svetozar Vukmanovici, pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii sindicatelor din Iugoslavia, 
Mirko Tepavat, adjunct al secreta
rului de stat pentru afaceri externe, 
activiști sindicali și funcționari su
periori din Secretariatul de Stat 
pentru afaceri externe.

Sîmbătă dimineața, Aleksander 
Rankovici, vicepreședinte al R.S.F. 
Iugoslavia, a primit delegația Con-

siliului Central al Sindicatelor din 
R P. Romină, condusă de Martin 
Isac. președintele C.C.S. Au fost de 
față Svetozar Vukmanovici, pre
ședintele C.C. al U.S.I., și alte per
sonalități iugoslave.

Participarea R. P. Romine 
Ja bienala tinerilor artiști 

de la Paris
PARIS 28

Grevă generală în Nigeria

___  . (Agerpres). — La 27 
septembrie, la Muzeul național de 
artă modernă din Paris a fost inau
gurată de către André Malraux, 
ministrul de stat însărcinat cu afa
cerile culturale, cea de-a IlI-a bie
nală a tinerilor artiști — la care 
participă și R. P. Romînă.

Oprindu-se în fața lucrărilor ex
puse de artiștii romîni, unde a fost 
întâmpinat de dr. Victor Dimitriu, 
ministrul R. P. Romîne în Franța, 
André Malraux a făcut aprecieri 
elogioase asupra lucrărilor „Natuă 
moartă“ de Ion Gheorghiu fi „C£p 
de tânără fată" de Ioana Casergkirt..

Negocierile petroliere
de la Londra și sistemul „50:50“

Tratativele de la Londra dintre re
prezentanții Organizației țărilor expor
tatoare de petrol (din care fac parte 
Iranul, Irakul, Arabia Saudită, Kuwei
tul, Qatarul, Libia, Indonezia și Vene
zuela) și delegații societăților care ex
ploatează petrolul din aceste țări s-au 
întrerupt la 27 septembrie. Deși ele 
s-au desfășurat în cel mai strict se
cret, agenția France Presse scrie că, în 
cercurile apropiate conferinței, se de
clară că cererea guvernului iranian de 
majorare a cotei de beneficii pe care o 
primește din partea societății exploata
toare (în speță, consorțiul internațional 
înființat în Iran în 1951) nu a fost ac
ceptată, însă nici nu _________
a fost respinsă ca----- •
tegoric. Cu cîteva 
zile înaintea între
ruperii, ziarul fran
cez „Combat“, în
tr-un comentariu consacrat conferinței, 
scria că aceasta „n-a reușit să găsească 
un teren de înțelegere și nici soluții 
definitive. Ea se soldează din nou cu 
un meci nul și va trebui să fie reluată 
în curînd“. Reluarea negocierilor a fost 
anunțată pentru 16 octombrie.

Convorbirile de la Londra începute 
la 16 septembrie s-au desfășurat la ce
rerea insistentă a țărilor exportatoare 
de petrol, care sînt nemulțumite de ac
tualul sistem de „50 :50“, în baza că
ruia împărțirea beneficiilor rezultate 
din extragerea petrolului se face pe 
din două : jumătate pentru țara produ
cătoare și jumătate pentru societatea 
exploatatoare. Țările exportatoare de 
petrol susțin și dovedesc, negru pe alb, 
cum scrie „Combat“, că beneficiile ob
ținute de monopoluri sînt, de fapt, cu 
mult mai mari, deoarece monopolurile 
nu împart și profiturile rezultate din 
prelucrarea țițeiului, desfacerea produ
selor petroliere și transportarea lor. Din 
această cauză, givernele țărilor respec
tive u.f cerut majorarea cotei ce le re
vine și stabilirea unui preț de comun 
acord, preț care să nu poată fi redus 
unilateral, așa cum au procedat socie
tățile în trecut, ultima dată în august 
1960.

Delegatul iranian la conferința de la 
Londra, Fuad Rouhani, care este în a- 
celași timp și secretarul Organizației 
țărilor exportatoare, a avut împuterni
ciri pentru tratative și din partea altor 
țări membre ale organizației : Irak, 
Arabia Saudită, Kuweit și Qatar, 
Aceste împuterniciri însă n-au fost re
cunoscute de către societățile ce ex
ploatează petrolul, care au susținut că 
Rouhani nu poate vorbi decît în numele 
guvernului iranian. Prin astfel de ma
nevre, reprezentanții societăților au în
cercat să torpileze tratativele și în ace
lași timp să amîne satisfacerea cererilor

formulate de către țările producătoare 
de petrol. Descriind desfășurarea confe
rinței, autorul articolului din „Combat“ 
a scris: „Companiile intenționează să-și 
mențină pozițiile și nu cedează teren 
decît pas cu pas, după lupte de arier
gardă în care firele de sîrmă ghimpată 
ale procedurii și ale drepturilor cîștigate 
(mai bine zis, impuse — n.r.) joacă un 
rol major“.

După cum rezultă din comentariile 
presei occidentale, nu s-a dat satisfac
ție Iranului și din motivul că, așa după 
cum scria ziarul londonez „Financial 
Times“, „orice noi angajamente obți
nute eventual pentru Iran vor fi consi

derate ca un pre
cedent pentru între
gul Orient Mijlo
ciu“. Ziarul citat 
explica, în continua
re, că „în cazul în 

care s-ar efectua modificarea cerută, 
costul pentru companii ar fi enorm. Nu
mai în Iran el ar fi de 50 de milioane 
de dolari anual și nici măcar aceasta nu 
ar satisface Organizația țărilor exporta
toare“. Aici nu e loc însă, după cum 
s-ar deduce din felul în care este re
dactat textul ziarului londonez, pentru 
compătimire la adresa societăților. Căci 
iată ce arată cifrele : capitalul Consor
țiului internațional din Iran este de 250 
milioane de dolari, iar profitul net obți
nut din vînzarea petrolului și produselor 
derivate a fost, numai în 1960, de 300 
milioane de dolari...

Dar, cu toată rezistența îndîrjită a so
cietăților exploatatoare împotriva majo
rării cotei pentru țările producătoare de 
petrol, o serie de fapte le subminează 
pozițiile și le pun în situația de a ceda, 
deși încet, terenul „pas cu pas“, așa 
cum scria ziarul „Combat“. Printre a- 
cestea, se află, desigur, în primul rînd, 
faptul că țările producătoare de petrol 
asociate în organizația menționată sînt 
țări de curînd independente care, o dată 
cu dezvoltarea generală a mișcării 
antiimperialiste de eliberare, își apără 
tot mai bine dreptul de a dispune ele 
însele de avuția lor națională. Iar efor
turile lor în acest sens se bucură de 
simpatia și sprijinul țărilor socialiste.

Ascuțirea concurenței dintre monopo
lurile petroliere vine, de asemenea, în 
sprijinul țărilor producătoare. După 
cum se știe alte societăți petro
liere, din Canada, Italia și Taponia, 
neafiliate la cartelul internațional al pe
trolului, consimt să plătească, cu scopul 
de a-și înlătura concurenții, pînă la 75 
la sută din beneficii țărilor în care o- 
perează. Toate acestea fac pe observa
torii occidentali să considere că în dis
puta despre care vorbea „Combat" vic
toria înclină în favoarea țărilor care cer 
revizuirea principiului „50 : 50“.

A. BUMBAC

NOTE

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Guvernul S.U.A. a anunțat la 27 
septembrie că a hotărît să aducă im
portante modificări „sistemului logis
tic“ american din Franța. Hotărî- 
rea guvernului american prevede 
închiderea, concentrarea sau depla
sarea în Germania occidentală . a 
unei mari părți a „bazelor de sus
ținere logistică“ ale armatei ameri
cane, instalate pe teritoriul Fran
ței. Aceste baze au fost create po
trivit acordului franco-american din 
27 ianuarie 1950.

în conformitate cu hotărîrea gu
vernului american, bazele din vestul 
Franței, cu excepția bazei de la 
Rochefort, rezervată marinei ameri
cane, și a bazei Chinon, care servește 
drept centru de întîlnire, urmează 
să fie suprimate, reduse în mod con
siderabil sau deplasate spre Germa
nia occidentală sau S.U.A. Activita
tea bazelor din răsăritul Franței va 
fi redusă, unele din depozite urmînd 
a fi închise sau transformate în 
stocuri de război. Transporturile mi
litare americane prin porturile fran
ceze vor fi, în consecință, reduse.

Corespondentul din Londra al zia
rului „New York Times“ afirmă că 
autoritățile americane intenționează 
să transfere Germaniei occidentale 
folosirea anumitor instalații militare 
ale S.U.A. în Franța, cu scopul de 
„a strînge legăturile militare dintre 
cele două țări“.

După cum relatează agenția France 
Presse, în legătură cu hotărîrea gu
vernului american, în cercurile 
franceze se remarcă faptul că, dacă 
în ce privește închiderea sau redu
cerea activității bazelor, S.U.A. pot 
decide fără a se consulta cu guver
nul francez, în privința transferării 
acestor baze Germaniei occidentale 
hotărîrea revine autorităților fran
ceze.

se prezinte la apropiatele 
într-un front comun pentru 

să înfrîngă partidul de 
E.R.E.
„Avghi“ relatează că la 27

în

28

LAGOS 28 (Agerpres). — La 28 
septembrie în Nigeria a fost decla
rată o grevă generală. La grevă 
participă pînă în prezent, potrivit 
agenției Reuter, peste 200 000 de 
muncitori din diferite localități ale 
țării — docheri din portul Lagos, 
muncitori ai căilor ferate, lucrători 
municipali și alte categorii de oa
meni ai muncii. Greva a fost decla
rată în sprijinul revendicărilor de 
mărire a salariilor muncitorilor din 
întreprinderile guvernamentale, pre
cum și din unele întreprinderi par
ticulare. Sindicatele oamenilor mun

cii cer constituirea unei comisii care 
să studieze înființarea unei scări 
mobile a salariilor, pentru ca acestea 
să corespundă creșterii prețurilor.

Agenția Associated Press relatează 
că numeroase cartiere ale capitalei 
nigeriene — Lagos — s-au aflat de 
la miezul nopții în întuneric, ca ur
mare a întreruperii lucrului de către 
muncitorii uzinelor electrice. Trans
portul în regiunea Lagos a fost con
siderabil redus.

Se așteaptă ca greva să se extindă 
și să cuprindă un număr de 800 000 
de membri ai sindicatelor nigeriene.

Lucrările Reuniunii 
Mondiale a Ziariștilor

La Damasc s-a anunțat că Siria și Irakul 
se vor uni într-un singur stat

BEIRUT 28 (Agerpres). — Partidul 
Baas din Siria și Irak a anunțat în 
mod oficial că cele două țări se vor 
uni într-un singur stat. într-o de
clarație dată publicității la Damasc, 
conducătorii acestui partid, care, 
după cum se știe, se află la putere 
în Siria și Irak, afirmă că noul stat 
„va fi deschis altor țări arabe care
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In orașul vest-german Frankfurt pe Main a avut loc o demonstrație a 
tineretului în sprijinul contactelor dintre germanii din R.F.G. și R.D.G. De
monstrația s-a desfășurat sub lozincile : „Germani — la aceeași masă“, „De ce 
să nu aibă loc convorbiri ?“.

Mii nchenului

ar dori să adere la el“. Declarația 
cuprinde un atac vehement la adre
sa președintelui R.A.U., Nasser.

Declarația partidului Baas a fost 
dată publicității cu prilejul împli
nirii a doi ani de la ieșirea Siriei 
din Republica Arabă Unită.

Cu același prilej a fost dată pu
blicității și la Cairo o declarație a 
Mișcării naționaliste arabe din Siria, 
în care este condamnat partidul 
Baas pentru „politica sa neosepara- 
tistă“. Declarația, respingînd dema
gogia socialistă și revoluționară a 
baasiștilor, subliniază că „împotriva 
partidului Baas, nerevoluționar și 
nesocialist, trebuie să se unească 
toate elementele revoluționare 
arabe“.

DJAKARTA. Agenția Antara a- 
nunță că Indonezia a hotărît să-și 
retragă trupele care fac parte din 
forțele O.N.U. din Congo. Agenția 
precizează că batalionul indonezian 
cu un efectiv de 800 de soldați, pus 
de Indonezia la dispoziția coman
damentului O.N.U. din Congo, se 
va reîntoarce la 1 noiembrie 1963.

In timpul recentelor alegeri pariam entare din Iran, pentru prima oara în 
istoria țării femeile și-au exercitat dreptul de vot. Fotografia înfățișează o cir
cumscripție electorală.

Sînt 25 de ani de atunci. în noap
tea de 29—30 septembrie 1938, pu
țin după ora 1, s-a produs actul care 
a intrat în istorie sub denumirea de 
„dictatul de la München“ și caro 
avea să deschidă canaturile celui 
de-al doilea război mondial. In acea 
noapte cețoasă, primii miniștri ai 
Franței și Angliei și-au pus semnă
tura alături de dictatorii fasciști ai 
Germaniei și Italiei pe un document 
care consfințea voința lor comună 
de a sacrifica un aliat — Ceho
slovacia.

La 29 martie 1938, cîteva zile după 
ocuparea Austriei, Goering asigura 
guvernul de la Fraga: „Anschluss-ul 
a fost o chestiune familială. Ceho
slovacia poate fi liniștită: granițe
le ei nu sînt amenințate“. în ajun 
însă. Hitler îl convocase pentru in
strucțiuni pe Henlein, conducătorul 
germanilor „sudeți“. Acesta a sinte
tizat într-o singură frază conținu
tul convorbirii de la Berlin: „trebuie 
să formulăm mereu asemenea ce
reri, încît să nu poată fi satisfăcu
te“. Și într-adevăr, el a început prin 
a revendica autonomia pentru cei 
2 800 000 de germani aflați în regiu
nea „sudetă“ a Cehoslovaciei și a 
sfîrșit prin a pretinde „întoarcerea 
la Reich“ a teritoriului disputat. în 
ziua de 23 mai 1938, Hitler a preci
zat din nou în mod public că n-are 
intenții agresive fată de Cehoslova
cia. După cinci zile, se adresa co
laboratorilor săi, în cancelaria 
Reichului: „Cehoslovacia va ii ștear
să de pe hartă. Aceasta este voința 
«nea“. După alte două zile, semna 
„planul verde“, întocmit, la cererea 
lui, de generalul Keitel — planul de 
atac împotriva Cehoslovaciei.

Declarația fermă în apărarea 
Cehoslovaciei a guvernului sovietic, 
atitudinea încă ezitantă a guverne
lor occidentale și mobilizarea de
cretată la Praga l-au determinat a- 
tunci pe Hitler să bată în retra
gere.

După numai 4 luni s-a produs ac
tul de la München, deși raportul de 
forțe militare nu era favorabil Ger
maniei. Germania nu dispunea de
cît de 51 de divizii și în nici un 
caz nu putea susține un război pe

două fronturi. Generalul Adam, 
comandantul frontului de vest, l-a 
și avertizat pe Hitler : nu putem 
rezista cu cinci divizii de primă 
linie și șapte de rezervă. După 
cîteva zile însă, la sediul din Ko- 
enigsplatz, acordul germano-italo- 
franco-britanic era un lapt îndepli
nit. Hotărîtor deci, în acest act, a 
fost nu criteriul militar, ci anumite 
calcule diplomatice.

încă din 1937 erau evidente ten
dințele diplomației anglo-franceze 
de a canaliza spre Răsărit planuri
le expansioniste ale militarismului 
german. In ziua de 24 martie 1938, 
în parlamentul britanic, Neville 
Chamberlain a afirmat că nu poa
te garanta integritatea Cehoslova
ciei, în cazul cînd ea ar fi amenin
țată, întrucît Anglia nu este intere
sată în această parte a Europei. La 
rîndul său, guvernul francez — care 
era legat de Cehoslovacia printr-un 
pact de asistentă mutuală — susți
nea că, fără Marea Britanie, nu se 
află în situația de a-și respecta an
gajamentele. în schimb, exact după 
o lună de zile, guvernele britanic și 
francez îi promiteau lui Hitler că 
vor determina guvernul de la Praga 
să rezolve „favorabil“ problema „su- 
deților“.

Ce se înțelegea prin aceasta? In 
ziua de 7 mai, ambasadorii francez 
și britanic de la Praga cereau gu
vernului cehoslovac „să meargă 
pînă la limita extremă“ a conce
siilor posibile, în timp ce premierul 
Chamberlain observa că „Ceho
slovacia nu mal poate exista sub 
forma ei actuală“.

La München, premierii Angliei și 
Franței au semnat dictatul, care re
flecta tîrgul încheiat în prealabil în
tre cercurile monopoliste din An
glia, Franța. Germania si Ceho
slovacia și care a avut drept 
obiectiv anularea tratatului de asis
tență mutuală franco-sovietic. Pe 
de altă parte, garanțiile acordate 
Cehoslovaciei pentru noile sale fron
tiere, în cazul renunțării la tratatele 
cu Franța și Uniunea Sovietică, con
stituiau o încercare de inducere în 
eroare a opiniei publice. Fapt este

că burghezia cehoslovacă, întocmai 
ca și aceea din Occident, călăuzin- 
du-se de interese de clasă, n-a ezi
tat să capituleze în fața cererilor 
Germaniei hitleriste. Cînd muncitori
mea pragheză, la chemarea parti
dului comunist, a declarat 
gețierală, guvernul a 
pentru ca... un guvern fascist 
facă ordine" și să netezească dru
mul lui Hitler.

Un singur guvern s-a declarat 
hotărît să vină în ajutorul Ceho
slovaciei — guvernul sovietic. Ge
neralul francez Roton nota, înainte 
de München: „Moscova își oieră 
ajutorul chiar și în cazul cînd Fran
ța ar refuza să intervină“. Partidele 
comuniste s-au ridicat cu hotărîre 
împotriva actului de la München. In 
maniiestul „După Austria, Ceho
slovacia“ Partidul Comunist din Ro- 
mînia a luat poziție energică împo
triva trădării müncheneze.

Dictatul de la München a consti
tuit o crimă îndreptată împotriva în
tregii omeniri. După 11 luni, aveau 
să izbucnească vîlvătăile celui de-al 
doilea război mondial care, de la 
Apus spre Răsărit, a cuprins teri
torii imense.

Se împlinesc 25 de ani de atunci. 
Și astăzi sînt forte care încearcă 
să reconstituie mașina( războiului, 
mizînd în aceßt scop pe cercurile 
militariste revanșarde din Germania 
occidentală. Dar astăzi în Europa 
?i în lume există o cu totul altă 
situație internațională decît în 1938. 
In prezent, amatorilor de noi aven
turi războinice li se opun forte 
uriașe cum n-au existat nici pe de
parte acum un sfert de veac. In pri
mele rînduri se află țările socialiste, 
cu forța lor morală și materială 
crescîndă, cu politica lor iubitoare 
de pace. In Occident, tot mai multe 
voci cer ca în politica Internaționa
lă să prevaleze rațiunea, ideile 
coexistentei pașnice. Acțiunea unită 
și hotărîtă a popoarelor, vigilență 
față de uneltirile adversarilor păcii, 
luptă energică pentru preîntîmpina- 
rea războiului și consolidarea păcii 
— lată concluziile pe care Ie trag 
popoarele din lecția dramatică a 
Münchenului.

greva 
demisionat, 

„să

H. LIMAN

VARȘOVIA. Delegația de partid 
și guvernamentală a R. D. Germa
ne, în frunte cu Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C. C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, continuă vizita în 
R. P. Polonă. După călătoria pe 
care a făcut-o în localitățile Cra
covia, Oswiecim, Katowice, Wro
claw, la 28 septembrie delegația 
de partid și guvernamentală a 

înapoiat la
de partid j
R. D. Germane s-a 
.Varșovia.

SOFIA. La Sofia a 
pozionul internațional 
bolilor renale endemice. Din R. P. 
Romînă a participat o delegație 
condusă de E. I. Brukner, prorector 
la I.M.F.-București.

Formarea noului guvern
chilian

avut loc sim- 
în problema

SANTIAGO DE CHILE. Pre
ședintele Republicii Chile, Jorge 
Alessandri, a format noul guvern 

astfel capăt crizei 
declanșate la 14 
majoritatea mem- 

chilian au demisio- 
protest împotriva

chilian, punînd 
guvernamentale 
septembrie, cînd 
brilor guvernului 
nat în semn de 
aprobării de către Congresul națio
nal a unor fonduri speciale pentru 
mărirea salariilor lucrătorilor din 
serviciile sanitare, aflați în grevă.

SAN JOSE. Ca urmare a pre
siunilor exercitate de cercurile 
reacționare din Costa Rica, Adună
rii legislative a țării i-a fost prezen
tat un proiect de lege, respins anul 
trecut de această adunare. Sub pre
textul că „apără democrația“, pro
iectul prevede pedepse aspre pentru 
acele persoane care editează și difu
zează publicații cu orientare de 
stînga și pentru acelea care răspîn- 
desc manifeste. Se interzice, de a- 
semenea, activitatea „grupurilor 
ostile“ guvernului, precum și or
ganizarea de adunări și demonstra
ții publice.

SOFIA. La 28 septembrie Aduna
rea generală a Academiei de Științe 
a R. P. Bulgaria a ales ca membri 
ai Academiei de Științe o serie de 
oameni de știință — slaviști de peste 
hotare. Din R. P. Romînă a fost a- 
les academicianul Emil Petrovici.

SAIGON. La Saigon au fost date 
publicității rezultatele definitive ale 
alegerilor legislative din Vietnamul 
de sud — cu excepția unei singure 
circumscripții electorale, unde — 
transmit agențiile de presă — activi-

BORDUL MOTONAVEI „LITVA“ 
28 (Agerpres). — Motonava „Litva“ 
se apropie de țărmurile Republicii 
Arabe Unite. Pe bordul motonavei, 
participanții la Reuniunea Mon
dială a Ziariștilor din 63 de țări de 
pe toate continentele au continuat 
dezbaterea rapoartelor prezentate la 
ședința de la Alger. Pînă la amiaza 
zilei de 28 septembrie au luat cu
vîntul peste 70 de delegați. în cen
trul discuțiilor se află cele mai ar
zătoare probleme ale contempora
neității : lupta pentru destinderea 
continuă a încordării internaționale, 
condamnarea colonialismului și 
neocolonialismuiui, sprijinirea mul
tilaterală a popoarelor care luptă 
pentru eliberarea lor națională Sînt 
discutate pe larg problemele colabo
rării ziariștilor.

Participanții la 
bătut pînă acum, 
navei, peste 3 000
porturile a 9 țări.

★
TUNIS 28 (Agerpres). — în timpul 

staționării în portul Tunis a moto
navei „Litva“, pe bordul căreia se 
află participanții la cea de-a treia 
Reuniune Mondială a Ziariștilor, în 
capitala Tunisiei a avut loc o confe
rință de presă. Luînd cuvîntul Ia a- 
ceastă conferință, președintele Tuni
siei, Burghiba, a declarat: „Tunisia 
sprijină popoarele ce luptă pentru 
libertate împotriva dominației colo
niale, a apartheid-ului și a discrimi
nării rasiale, pe care o consideră o 
jignire la adresa demnității umane“.

reuniune au stră- 
pe bordul moto- 
de mile, vizitînd

tatea forțelor patriotice de rezisten
ță este deosebit de puternică. Din 
cele 122 de mandate atribuite, 54 au 
revenit partidului de guvemămînt, ' 
66 candidaților „independenți" și 2 
candidaților prezentați de partidul 
socialist. După cum remarcă agen
țiile de presă occidentale, în reali
tate toți candidații prezentați Ia a- 
legeri sînt de tendință guvernamen
tală.

MOSCOVA. La 28 septembrie, 
Râul Prebisch, secretarul general 
al Conferinței O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare, care a sosit la 
27 septembrie la Moscova, a avut 
o întrevedere cu Nikolai Patolicev, 
ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., la care au fost discutate 
probleme legate de pregătirea și 
desfășurarea Conferinței O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare ce va 
avea loc la Geneva în perioada 
23 martie—23 iunie 1964.

BONN. S-a anunțat oficial că de 
la 1 octombrie în R.F.G. vor fi 
majorate cu 4 la sută prețurile la 
toate categoriile de cărbune, cocs 
și brichete. Ziarele vest-germane 
subliniază că vor crește în mod de
osebit preturile la combustibilul 
pentru nevoile populației. Presa 
relatează, de asemenea, că de la 
1 octombrie prețurile la produsele 
lactate vor crește cu 20 la sută.

NEW YORK. Martin Luther King, 
lider al mișcării populației de cu
loare din S.U.A., a declarat că este 
în curs de organizare un marș îm
potriva discriminării rasiale la Mont
gomery, capitala statului Alabama, 
precum și o amplă demonstrație îm
potriva rasismului la Danville în 
statul Virginia. Totodată, el a anun
țat că populația de culoare va 
boicota ne scară largă magazinele 
din statele sudice, care mențin prac
ticile discriminatorii.

ROMA, Camera deputaților și 
senatul italian au aprobat legea cu ' 
privire la interzicerea evacuării chi
riașilor. în baza acestei legi se pune 
capăt valului de evacuări. în spe
cial în orașul Milano, unde pro
prietarii de locuințe voiau să ob
țină o majorare considerabilă a 
chiriilor.

Un succes al muncitorilor 
din Borinage

BRUXELLES. La 27 septembrie 
a luat sfîrșit greva de 6 săptămîni 
a muncitorilor din industria încăl
țămintei din Borinage, care a fost 
declarată în semn de protest împo
triva refuzului administrației de a 
satisface revendicările economice ale 
muncitorilor. Ca urmare a luptei 
hotărîte, salariile muncitorilor din 
Borinage au fost majorate. Majora
rea se va extinde și asupra munci
torilor din aceeași ramură din în
treaga țară.
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