
ÎN INTERIORUL ZIARULUI

• Răsfoind presa străină : A dis
părut încă un ziar (pag. 4-a).

• întrevederea ministrului afa
cerilor externe al R. P. Romine 
cu secretarul Departamentului 
de stat al S.U.A. (pag. 4-a).

• Dezbaterile de Ia O.N.U.
(pag. 4-a).
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• Viața de partid : I. Spălățelu 
La început de an școlar în în-

vățămîntul de partid (pag. 2-a).
• Gh. Vlad: Culegătorii de co

mori (pag. 2-a).
O Pentru mineri și copiii lor 

(pag. 3-a).
• De la corespondentul nostru la 

Varșovia. Gh. Gheorghiță : Șase 
sute de ani de la înființarea Uni
versității Jagellone (pag. 3-a).
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Stă scris în do
cumentele vre
mii. Generația 
oamenilor cu 
părul cărunt o 
poate confirma. 
Și, într-adevăr, 
o și face, la întîl- 
niri prietenești

cu tineretul, în cluburile uzinelor, ia 
șezători. Tradiția în meserie are, !a 
noi, începuturi care se pierd în negu
ra anilor. N-au existat întreprinderi 
prea multe și prea mari în Romînia 
dinainte. Dar în aceste puține fa
brici, înjghebate la repezeală, după 
tipicul capitalist, la fel ca și în su
medenia de ateliere meșteșugărești 
de tot felul, de la lăcătușerii și pînă 
la „concordii“ de reparat utilaj pe
trolier, au existat excelente cadre 
muncitorești de înaltă calificare.

I-au învățat pe oameni nevoia și 
pasiunea, deopotrivă. Greșesc cei ce 
afirmă că odinioară tînărul munci
tor plecat de la casa părintească nu 
lua — că nu avea de unde —r nici 
un fel de zestre, de cheag, pentru 
viața care-1 aștepta. El lua ceva mai 
de preț decît orice, și acel ceva era 
tradiția meseriei tatălui, experiența 
meșteșugului, sarea omului. Mii de 
familii de muncitori de pe valea Pra
hovei și de la porțile acesteia, Plo- 
ieștiul, de la Hunedoara caldă și de 
la Galațiul-port, de pe Jiu și de la 
„Grivița Roșie“, vorbesc cu mîn- 
drie despre statornicia lor în me
serie de cîteva generații încoace. 
Acesta este fundalul realizărilor 
noastre de azi privind experiența în 
muncă. Lucrînd acum în moderne 
întreprinderi socialiste, acestor mun
citori plini de destoinicie li s-au 
alăturat noile promoții ale școlilor 
profesionale și tehnice, constituind 
astfel colectivele puternice ale între
prinderilor care construiesc mașini 
și tractoare, strunguri și instalații 
de foraj, combinate industriale, 
blocuri de locuințe și toate cite ne 
înconjoară.

Revezi cu plăcere și mîndrie co
municatele Direcției Centrale de 
Statistică privind îndeplinirea pla
nurilor noastre anuale de stat. O 
formulare, o înștiințare se repetă de 
fiecare dată : ,,Prin invenții, inova
ții și raționalizări, oamenii muncii 
din industrie au realizat, peste plan, 
însemnate economii în producție“ — 
și urmează cifra. 1957 — 1 miliard 
300 de milioane ; 1959 — 1 miliard 
500 de milioane ; 1961 — 2 miliarde. 
Rețineți : fondurile acestea sînt peste 
plan, contribuții voluntare și conști
ente, materializarea angajamentelor 
în întrecere. înseamnă că în 10—12 
ani oamenii muncii au realizat, peste 
plan, economii care echivalează a- 
proape cu întregul buget al Romî- 
niei anilor 1935—1936. Ce stă la te
melia acestor înfăptuiri dacă nu 
un uriaș izvor de inventivitate, 
de cunoaștere a meseriei în e- 
sență, de rezolvări tehnice la 
înalt nivel ? Și, ducînd lucrurile 
mai departe : apariția în întrecere a 
atîtor inițiative și metode noi de 
muncă, schimbul larg de experiență, 
zecile de mii de evidențiați pe fron
tul muncii, toate acestea sînt și ele 
argumente de necontestat în activi
tatea desfășurată cu perseverență 
pentru a stimula pe toate căile creș
terea și dezvoltarea arborelui mese
riei în condițiile noi de-acum. Iau 
tot mai mare amploare extinderea 
experienței înaintate, acțiunile de 
calificare și de ridicare continuă a 
pregătirii profesionale.

Azi, extinderea experienței în me
serie se rezolvă organizat și pe o 
scară mult mai întinsă. S-a format 
la noi, cum se știe, o nouă atitudine 
față de muncă. întreaga societate s-a 
întors cu fața spre munca producti
vă, eficientă, plină de satisfacții. In 
muncă se formează și se călesc ca
racterele. Tineretul intră în număr 
tot mai mare în uzină. Se șterg din 
ce în ce mai hotărît acele deosebiri 
dintre muncitori și cadrele tehnice 
strict delimitate odinioară. Cu greu

mai găsești astăzi o echipă din care 
cîțiva muncitori să nu 
cursurile serale ale școlii 
la facultăți.

Respectatul laminator
de la „Industria Sîrmei“ din Cîmpia 
Turzii a lucrat în uzină cu patru 
fii și o fiică. Tinerii calcă ferm 
pe urmele bătrînului. învață la 
școli, cresc. îi vezi pe toți la 
panourile de onoare. Cinstită fa
milie ! Mîndru, bătrînul spune : 
„Am dat uzinei cinci muncitori a- 
devărați. Mi-am făcut datoria de 
tată“. Pe mecanicul de locomotivă 
Vasile Gorbe, cînd s-a întors din 
ultima sa cursă la Simeria (a doua 
zi ieșea la pensie), tovarășii săi l-au 
sărbătorit. Și cînd festivitatea era 
în plină desfășurare, s-a auzit prin 
difuzoare vocea șefului de depou : 
„Să preia schimbul locomotivei to
varășul Vasile Gorbe doi“.

Sînt lucruri frumoase, desigur, 
dai- și mai cîștigați vom fi de vom 
ști să deslușim semnificația lor pro
fundă. Continuarea, consolidarea și 
lărgirea tradiției în profesie, a expe
rienței, nu este numai o sarcină iz- 
vorîtă din înțelegerea justă a însem
nătății ei ; aceasta este, în primul 
rînd, o datorie cetățenească. Cine te

PITEȘTI (coresp. „Scîn
teii“). — Pentru asigura
rea unor cantități mai 
mari de produse alimen
tare semiindustrializate, 
în regiunea Argeș func
ționează 67 de centre de 
prelucrare a legumelor și 
fructelor. Se prepară un 
bogat sortiment de bu
lion, murături, legume

deshidratate, fructe us
cate.

Un astfel de centru, 
dat recent în folosință, 
este cel din comuna Bo- 
teni, raionul Muscel, cu o 
capacitate de prelucrare 
de 15 tone pe schimb. 
Pînă acum au fost uscate 
aci mai bine de 100 000 
kg. de prune.

Ieri după-a. 
miază la Bucu
rești, Constanța, 
Cluj, Brașov și 
Craiova s-au dis
putat primele 
meciuri din ca
drul ediției a 
Vl-a a campio
natelor europene

Concert în cinstea echipelor evidențiate
In hala secției lăcătușe- 

rie-montaj a uzinei noastre 
a avut loc ieri un concert 
simfonic la care au asistat 
peste 600 de muncitori, in
gineri, tehnicieni. Orchestra 
Filarmonicii a interpretat în 
cinstea echipelor evidenția
te în întrecerea socialistă 
mai multe lucrări de muzi-

că simfonică printre care : 
suita Hary Ianos de Kodăly 
Zoltan, partea I-a din Con
certul pentru vioară și or
chestră de Ceaikovski, a- 
vînd ca solist pe violonistul 
Ștefan Ruha. (De la 
GHEORGHE ION, teh
nician — Uzinele „Unio“- 
Satu Mare).

de volei (la Tg. Mureș, tur
neul preliminar a început 
luni). La actuala ediție a 
„Europenelor“ iau 
echipe reprezentative 
17 țări. Importanta 
petiție voleibalistică 
bucură de prezența 
reprezentanți ai Federației 
internaționale de speciali
tate, în frunte cu dl. Paul 
Libaud (Franța), președin
tele federației, care a asis
tat ieri la meciurile de la 
București.

parte 
din 

com- 
se 

unor

Chiar de la 
primele partide, 
publicul specta
tor a putut asis
ta, în majorita
tea cazurilor, la 
dispute dîrze, 
pasionante între 
echipe. Repre
zentativele țării 

debutat ieri cunoastre au 
succes. La București, echipa 
masculină a cîștigat cu 
3—0 în fața selecționatei 
Finlandei, iar la Constan
ța, echipa feminină a ob
ținut victoria, tot cu 3—0, 
în compania Austriei.

întrecerile continuă as
tăzi. în toate cele 6 orașe 
menționate mai sus.

(Amănunte asupra 
meciurilor disputate 
ieri — în pag. a III-a, la 
rubrica „Sport").

Pentru schimbarea decorului în parcurile și pe străzile Capitalei, servi
ciul „Spații verzi“ a pregătit în acea stă toamnă sute de mii de flori și ar
buști. Multe din acestea vor părăsi curînd serele parcului Herăstrău.

(Foto t A. CARTOJAN)

Noutăți de sezon la magazinul „București“
încălțăminte

pentru anotimpul friguros

continuă în meserie, cîți și mai ales 
cum — iată o problemă la care este 
bine să se gîndească fiecare. Dacă 
laminatorul Ilie Berar din Turda 
dovedește o atît de înaltă preocu
pare obștească atunci cînd spune : 
„Am dat uzinei cinci muncitori ade- 
vărați. Mi-am făcut datoria de 
tată“, cu atît mai mult trebuie să nu 
piardă din vedere aceasta cei ce sînt 
chemați, prin natura muncii lor, să 
vegheze la pregătirea cît mai bună 
a muncitorilor de azi, a muncitorilor 
de mîine. Ne referim la conducerile 
tehnico-administrative ale întreprin
derilor ; la comitetele sindicatelor, 
care organizează toată această largă 
mișcare de ridicare a calificării și 
de specializare în meserie ; la orga
nizațiile U.T.M. Nimic de spus, în 
ultimul deceniu numărul muncitori
lor care au fost calificați și care s-au 
specializat a crescut mult. Numai în 
industria ușoară 40 000 — de cinci 
ori mai mulți față de numărul absol
venților școlilor profesionale într-o 
perioadă de 60 de ani. Numeroase 
cadre cu studii superioare au fost 
specializate — în cadrul unor 
cursuri post-universitare — în do
meniul prelucrării fibrelor sintetice, 
folosirii izotopilor radioactivi, auto
matizării industriale.

în ansamblu poate că n-ar putea 
să aducă nimeni obiecțiuni. însă în 
detaliu... Se mai întîmplă încă în u- 
nele întreprinderi să se insiste 
cursurile de ridicare a calificării pe 
unele metode și cunoștințe dintre

Fruntași pe regiune
SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 

Folosind din plin tractoarele și ma
șinile repartizate de S.M.T.-uri, pre
cum și atelajele proprii, gospodăriile 
colective din raionul Săveni au 
terminat ieri însămînțările de toam
nă. Ele au însămînțat peste 25 300 ha, 
din care 24 900 ha cu grîu și secară. 
De asemenea, în raioanele Botoșani, 
Dorohoi, Fălticeni și Rădăuți se în- 
sămînțează ultimele hectare.

în Dobrogea

(Continuare în pag. II-a)

la

Loturi semincere pe 30 000 ha
Pentru înmulțirea semințelor de 

grîu din soiurile raionate valoroase, 
gospodăriile colective din Dobrogea 
au organizat in toamna aceasta lo
turi semincere pe mai mult de 30 000 
ha. Cultivarea acestei suprafețe va 
asigura în anul viitor întregul ne
cesar de semințe de grîu. Loturile 
semincere au fost repartizate pe cele 
mai bune terenuri, toate lucrările a- 
grotehnice executîndu-se sub îndru
marea directă a inginerilor agro
nomi și cercetătorilor de la stațiunea 
experimentală Dobrogea. (Agerpres)

„Zboară, cîntec drag“

premieră 
spectaco- 
„Zboară,

aparține

Marți seara, la Teatrul C.C.S., a 
avut loc cea de-a doua 
din actuala stagiune cu 
Iul muzical coregrafic 
cîntec drag".

Conducerea muzicală
lui Nicolae Cocoș, iar scenografia 
lui George Voinescu. Programul a 
cuprins muzică ușoară, muzică 
populară romînească, cîntece și 
dansuri din țările prietene, minia
turi coregrafice, momente vesele.

(Agerpres)

Raioanele de încălțăminte ale ma
gazinului sînt bine asortate. Pentru 
sezonul rece s-au pus aici în vînzare 
și unele articole noi : pantofi cu fețe 
din box și cu talpă duroflex pentru 
bărbați (articol apreciat de cumpără
tori pentru linia frumoasă, flexibilitate 
și rezistență) ; ghete bărbătești cu fețe 
din piele presată — gri, negru, maro, 
bej — cu talpă din cauciuc micropo- 
ros, căptușite cu tricot sau molton ; 
bocanci cu carîmb înalt, închiși cu 
două catarame. De asemenea, raionul 
este bine aprovizionat cu galoși — 
model nou, cu vîrful ascuțit.

Și raionul de încălțăminte pentru 
femei cuprinde un bogat sortiment de 
produse. Menționăm cîteva din arti
colele de curînd sosite în magazin : 
pantofi închiși, în diferite culori, cu 
tocuri joase, ghete cu fețe din piele 
presată — ivoar, gri, alb, grej — cu 
talpă de microporos, căptușite în in
terior, pantofi de casă cu fețe din ma
terial. textil, foarte călduroși, articole 
din cauciuc — cismulițe cu fermoar 
și catarame, șoșoni cu și fără toc ș.a. 
Pentru copii se găsesc ghete cu talpă

translucidă, ghete fără bombeu, cu 
talpă de piele, bocanci, șoșoni într-o 
mare varietate de culori.
Confecții, tricotaje, țesături

Iată și cîteva dintre noutățile puse 
în vînzare la raioanele de confecții 
pentru femei : paltoane din blănuri 
artificiale — urson, lupon ; paltoane 
din stofe în diverse culori și modele 
noi, pardesie în diferite contexturi, 
rochii de stofă, fuste din tergal, ca- 
poate matlasate. Bărbații pot găsi la 
acest magazin paltoane de stofă, par
desie, costume, sacouri cu vestă într-o 
mare varietate de țesături ș. a.

La raionul de confecții pentru copii 
sînt mult solicitate paltoanele din 
stofă cu gulere din urson, costumele, 
canadienele din relon ș. a. Pentru zi
lele ploioase se găsesc mantale din 
PVC de diferite mărimi și talii.

Se remarcă articole noi și în secto
rul tricotajelor : jachete și pulovere 
din fire sintetice și din amestec cu 
lină, costume tricotate din lină și bum
bac etc. Magazinul este aprovizionat 
și cu un bogat sortiment de stofe și 
țesături groase.

O zi cu preș©
Hn lipsa gazdei, te îmbie par

că la vorbă zecile de diplo- 
înrămate ce acoperă pereții 

într-o expoziție. Sînt „cărțile 
vizită" ale colectiviștilor din 

adevărate ferestre des-

me 
ca 
de 
Sîntana, 
chise spre viața acestei gospodării 
colective, spre hărnicia oameni
lor.

Pe micul birou, hîrtiile sînt rîn- 
duite cu grijă. Deasupra dosarelor 
și situațiilor operative, o revistă 
cu paginile subliniate cu creionul 
roșu. Titlul articolului îți explică 
limpede una dintre preocupările 
actuale ale președintelui : „Munca 
cultural-educativă în satul colec
tivizat“. Intre timp, acum, la cea
surile inserării, un om intră, altul 
iese din încăperea de la etaj. Și 
toți întreabă de tovarășul Goina. 
Bănuiești că trebuie să fie un
deva, prin sectoarele gospodăriei, 
așa cum îi este obiceiul. Te lămu
rește însă contabilul : „Intre două 
drumuri de la cîmp la magazie 
a dat o fugă pînă la gară. Au 
sosit niște garnituri noi de mobilă 
de bucătărie cumpărate de colec
tiviști și vrea să vadă pe semne 
cum le transportă. Să nu se zgî- 
rie..."

Din camera de alături se aude 
zvon de glasuri. O femeie vorbe
ște răstit : „De ce să-mi spuie mie 
că-s bătrînă și nu mă mai scrie 
la cursul zootehnic ? O să-mi facă

dreptate tovarășul președinte, n-ai 
grijă. Iacă, îl aștept și gata...“ Ci
neva de la raion anunță telefonic : 
„nu cumva să lipsească de la șe
dință“, iar poștașul tocmai aduce 
un plic de la redacția ziarului re-

o conduce, tot timpul și-l petrece 
în mijlocul oamenilor, în diferite
le sectoare de activitate. Ce a fă
cut bunăoară astăzi, din zori și 
pînă în cumpăna nopții ?
IRï e cînd cu zecile de aparate 
BOr de radio și cu cele peste 

de difuzoare ale stației 
prea 

; în Sîntana 
„bună dimi- 
Dar nici nu 

dintîi sem- 
de radio și

esteprin care președintele 
să scrie o corespondență 
mersul lucrărilor de toam-

Laminatorul Ilie Berar, de Ia „In
dustria Sîrmei“ din Cîmpia Turzii, 
a' ieșit nu de mult la pensie. Iată-1 
în uzină, înconjurat de cei patru fii 
și de fiica sa, vrednici urmași în 
meserie. (Foto : M. CIOC)
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Munca să fie mai bine organizată
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“).— 

In regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară, gospodăriile agricole de 
stat au însămînțat pînă acum 87 la 
sută din suprafețele planificate. Me
canizatorii din aceste unități lucrea
ză intens să termine semănatul în 
următoarele 2—3 zile. Peste tot unde 
munca s-a organizat temeinic, gos
podăriile colective au obținut și ele 
rezultate bune la semănatul griului. 
De pildă gospodăriile colective din 
Frumoasa-Ciuc, Lăzarea și Suseni 
din raionul Gheorghieni au terminat 
însămînțările. In ultimele zile colec
tiviștii din raionul Luduș au însă
mînțat peste 5 000 de hectare.

Am trecut în aceste zile prin 
multe gospodării colective din raio
nul Reghin. îndrumat de consiliul 
agricol raional, consiliul de condu
cere al gospodăriei colective din co
muna Pepelea a organizat recolta
rea rapidă a culturilor de pe supra
fețele unde urma să se însămînțeze 
grîul și secara. întreaga cantitate 
de semințe, asigurată din loturile 
semincere proprii, a fost condițio-

Lucrări de termoficare

gional 
rugat 
despre 
nă.

Poți să-l aștepți mult și bine pe 
tovarășul Goina în biroul său de 
la sediul gospodăriei „Viață Nouă“. 
Căci în aceste zile de toamnă, cînd 
sînt atîtea treburi într-o colecti
vă așa de mare ca aceea pe care

1 200
de radioficare, cocoșii nu 
mai sînt la modă 
pentru a spune , 
neața" oamenilor, j 
răsunase încă cel 
nai în aparatele 
președintele, împreună cu ingi
nerul zootehnist, au și apărut 
în mijlocul îngrijitorilor de ani
male. Zestrea gospodăriei e boga
tă : 1 084 de taurine, aproape 
2 000 de porcine, cîteva mii de oi. 
Cei doi se interesează și contro
lează îndeaproape calitatea și 
cantitatea rațiilor de furaje, dau 
o raită și pe la viței. Intîlnindu-i 
pe soții Ion și Carolina Cornea, 
mulgători fruntași, despre care s-a 
dus vestea pînă dincolo de hotarul 
colectivei, președintele îi întrea
bă de una, de alta și, aducînd vor
ba despre apropiata deschidere a 
învățământului agrozootehnic, spu
ne :

— Anul trecut ai fost fruntea, 
nană Carolină... Ce spui, iei pre
miul și acum ?

Femeia ztmbește, ridică din »-

meri, dar cînd îl vede pe președin
te plecînd nu uită să-i spună : 
„Apoi premiul cel mai mare îi a- 
tunci cînd dau vacile lapte mult, 
dacă le îngrijești așa cum ai învă
țat din cărți...“

De altfel, Carolina 
una dintre eroinele 
brigăzii artistice de 
Sîntana. Vorbind despre hărnicia 
ei, textul brigăzii glăsuia referin- 
du-se la una din vacile cu produc
ții mari de lapte : „Cum să nu dea, 
bat-o vina, dac-o mulge Carolina"...

Tot aici, la sectorul zootehnic, 
președintele i-a adunat la un mic 
sfat pe îngrijitorii de animale de 
la tineretul taurin :

— Aveți grijă, măi ficiori, c-a 
dat bruma. Să nu teșiți cu anima
lele la pășunat în lucernieră îna
inte de ora 10, că-i bai...

De la grajduri, președintele și 
zootehnicianul s-au dus la secto
rul avicol. Nu prea-i dezvoltat, cu 
toate că posibilități există — și 
tocmai de aceea se pune accentul 
acum pe sporirea numărului de 
păsări.matcă. Se scot din efectiv 
găinile care nu corespund întrutotul 
cerințelor pentru a fi păstrate ca 
matcă. Acestea vor fi valorificate.

înt întinse pămînturile colec- 
tivi'știlor din Sîntana. De pe 

ogoarele lucrate cu grijă ei au scos 
și în acest an secetos o recoltă de 
grîu și de porumb mult mai mare 
decît a vecinilor. „Taina" nu-i 
greu de dezlegat : grija pe care o 
acordă consiliul de conducere 
gospodăriei calității lucrărilor

Cornea este 
programului 
agitație din

(Continuare în pag. III-a)

nată și tratată, iar colectiviștii re
partizați pe mașini au fost temeinic 
instruiți. Inginera gospodăriei, Maria 
Rus Popa, s-a ocupat personal de 
toate aceste probleme. Organizați în 
două schimburi, tractoriștii au lu
crat noaptea la arături, iar ziua la 
pregătirea terenului și semănat, 
terminînd aceste lucrări la timpul 
optim.

Insămînțările de toamnă sînt pe 
terminate și la gospodăriile colective 
din Băla, Dedrad și altele. în raio
nul Reghin sînt însă și gospodării 
care au rămas în urmă la semănat. 
La G.A.C. din comuna Cozma s-au 
însămînțat doar 130 hectare din cele 
660 prevăzute. Această situație 
se datorește faptului că s-a întîrziat 
eliberarea terenurilor. Situații ase
mănătoare sînt și în alte gospo
dării agricole colective din raion, 
cum ar fi cele din Șerbeni și Beica.

Insămînțările sînt rămase în urmă 
și în raioanele Tg. Mureș, Toplița și 
Odorhei. în aceste raioane, deși în 
ultimele zile a crescut ritmul zilnic al 
însămînțărilor, nu s-a atins totuși 
viteza stabilită. Din această cauză, 
pe întreaga regiune, s-a realizat abia 
60 la sută din planul de însămînțări.

în vederea terminării grabnice a 
însămînțărilor se impun unele mă
suri organizatorice ca : trimiterea u- 
nor tractoare de la unitățile care au 
terminat semănatul sau sînt avan
sate la cele rămase în urmă, folosi
rea într-o măsură mai mare a ate- \ 
lajelor gospodăriilor colective, orga
nizarea mai bună a muncii în brigă
zile de tractoare și în gospodăriile 
colective.

Macaraua își rotește 
brațul și o- conductă de 
cîteva tone se „plimbă" 
prin aer cu ușurință de 
fulg. Plimbarea nu du
rează mult — brațul co
boară spre un tunel be
tonat și țeava uriașă este 
culcată binișor. La cape
tele ei apar sudorii, a- 
paratele revarsă seîntei 
și conducta se „leagă" 
de celelalte surori. Bucu- 
reștenii privesc curioși, 
iar cei inițiați explică 
totul cu un cuvînt : ter
moficare. Noțiunea a- 
ceasta, apărută de cîțiva 
ani, înseamnă în limbaj 
casnic căldură. Căldură 
în apartamente, apă 
fierbinte la baie și bu
cătărie — deci o părti
cică a confortului cita
din.

Giurgiului, Olteniței,
Vitan. -,

MEREU... VARĂ

Pe sub pavaje și 
cartiere se resfiră a- 
proape 40 km de rețea 
prin ale cărei conducte 
circulă neîntrerupt apa. 
E o apă termală, care 
nu izvorăște din adîncu- 
rile pămîntului, ci din... 
centralele de termofi
care. Arterele de oțel 
urcă prin case, se rami
fică, iar apa trece prin 
radiatoare, aducînd loca
tarilor căldură. Iarna 
trecută peste 10 000 de 
apartamente au fost în
călzite după noul pro
cedeu. La acest număr 
se adaugă, în actualul 
sezon, încă 5 000 de a- 
partamente. Cei „racor
dați“ la rețeaua de ter
moficare îi cunosc de 
acum avantajele. In pri- 
.....l rînd se asigură omul rînd se asigură o 
încălzire continuă și uni
formă. Indiferent cit 
de ger este afară, înă
untru e întotdeauna... 
vară, mercurul termome-

ins-

în 
noi.

trului oscilînd între 
-23—-25 grade. La baie 

și bucătărie curge zi și 
noapte apă fierbinte. Re
glarea temperaturii în 
încăperi se face cu aju
torul obișnuitelor robi
nete de la calorifere. 
Prin noul sistem se îm
bunătățește și atmosfe
ra orașului, deoarece în 
aer nu se mai răspîn- 
desc reziduurile arderi
lor de la obișnuitele 
talații de încălzire.

In prezent sînt 
construcție „artere"
Dintre ele amintim 
conducta magistrală 3, 
care pornește de la U- 
zina Grozăvești pe tra
seul : Calea Griviței, 
Piața Victoriei, șoseaua 
Ștefan cel Mare, Mihai 
Bravu, pînă în Bd. Mun
cii. în curînd va intra 
în funcțiune porțiunea 
dintre Bd. Muncii —• 
Piața Obor, care va în
călzi noile locuințe de 
pe șos. Mihai Bravu. Se 
mai lucrează la conduc
tele care vor alimenta 
cu căldură noile car
tiere Jiului-Scînteia, 
Drumul Taberei (3000 
de apartamente în acest 
an), Balta Albă (1000 de 
apartamente) etc.

Rețeaua de termofi
care se va extinde con
siderabil în anii urmă
tori. în 1964 se racor
dează la rețea încă 6000 
de apartamente din Bal. 
ta Albă, peste 5000 în 
Drumul Taberei, aproa
pe 2300 în cartierul Ar
mata Poporului, 2500 de 
apartamente în 
Scînteia etc. Va 
nua construcția 
tralei 3 și va 
construcția magistralei 
5, cu traseul Grozăvești 
— Drumul Taberei, 
Pieptănari, Șoseaua

Jiului- 
conti- 

magis- 
începe

Punctul de termoficare ce distribuie căldura în complexul studențesc nr. 2, de pe Splaiul 
Dîmboviței.

POPAS
LA „IZVOARE"

Izvoarele acestei urla, 
șe cantități de apă care, 
circulînd prin conducte, 
sosește în radiatoare cu 
o temperatură de 150 
grade; le formează trei 
centrale electrice de ter
moficare (C.E.T.) —
Grozăvești, Grivița Ro
șie și 23 August. Ultima 
este o construcție nouă, 
care urmează să intre în 
funcțiune zilele acestea. 
Cum se realizează, de 
fapt, termoficarea ? Îna
inte vreme, aburul care 
antrenează generatorul 
pentru producerea ener- 
giei electriceâsra duș la 
„turnul de răcire" spre 
a fi din nou trans
format în apă. Căldura 
lui se pierdea în atmos
feră. Energia aceasta'ca
lorică este pusă acum la 
lucru. Aburul nu 
merge la „turn", 
instalații speciale unde 
încălzește continuu o 
mare cantitate de apă. 
Totodată, el se și con
densează, intrînd mai 
departe în circuitul de 
producție. Deci cu a- 
celași combustibil se 
produce și aburul încăl- 
zindu-se și apa pentru 
termoficare. In acest fel 
se realizează importante 
economii de combusti
bil, iar la noile locuințe 
nu mai trebuie făcute 
instalații-sursă (cdzane 
etc) de încălzire. Vechi
lor centrale de calorifer 
le iau locul punctele ter
mice, prin intermediul 
cărora se transmite căl
dura în apartamente. 
Un punct termic deser
vește mai multe blocuri; 
în Drumul Taberei, de 
pildă.

mai 
ci in

un asemenea 
punct dirijează 
ra în 1800 de 
mente.

Din centralele 
ce de termoficare apa 
supraîncălzită este pom
pată sub presiune în re. 
țea. Pentru menținerea 
temperaturii apei con
ductele sînt îmbrăcate în 
„saltele" de vată mine
rală termo-izolantă. Du
pă ce încălzește locuin
țele ori întreprinderile 
industriale, apa răcită 
se întoarce din nou, pe 
conducte paralele, la iz. 
voare, spre a deveni ia
răși termală. Circuitul 
este continuu și tempe
ratura din apartamente 
constantă.

Pentru 15 000 de fa
milii de bucureșteni, apa 
va constitui, în iarna 
care bate la ușă, un 
neprețuit izvor de căl
dură.

căldu- 
aparta-

electri- 
apa

V. TINCU
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Pentru
ei curea de transmisie...

la I.R.A.
Autobuzul

C £ e.
nr. I din 

nr. 65 n-a

Ă A

in n
u Am cumpărat cu cîteva luni în 

urmă o mașină de spălat „Alba- 
Lux“, pe care acum n-o mai pot 
folosi. Din cauza uzurii, s-a rupt 
cureaua de transmisie a motoru
lui centrifugei. In zadar am cău
tat la magazinele de specialitate 
din Capitală să cumpăr altă cu
rea. Oare fabrica în care se pro
duc mașinile nu livrează magazi
nelor piese de schimb? Sau poate 
organele comerțului nu se îngri
jesc de cantractarea lor? (De la 
Maria Dobre, muncitoare din 
București).

Calitatea reparațiilor 
lasă de dorit

rate recent 
București.
putut să parcurgă după repara
ție nici măcar distanța de la 
București la Qraiova. Pe drum i 
s-a rupt o bielă. Autobuzul nr. 6 
n-a funcționat decît o singură zi. 
După vreo 200 de km, 4 siguranțe 
de la b.olțurile pistoanelor au ieșit 
din locașul lor, deteriorînd cilin
drii motorului. Deși a fost sesi
zată de aceste neajunsuri, condu
cerea Întreprinderii de reparații 
auto nr. 1 București n-a luat mă
suri eficiente care să asigure ri
dicarea nivelului calitativ al re
parațiilor efectuate. (De la Alex. 
Augustin, muncitor).

Oprește sau nu ?

Z£AZÂ-------
noastră, sînt atît de aglomerate 
îneît este imposibil să te urci. 
Nu s-ar putea ca I.R.T.A. să ia 
măsuri ca să putem beneficia și 
noi de transportul cu autobuzul ? 
(De la un grup de locuitori din 
comuna Laza).

De ce în magazia C.F.R.
și nu pe ogoare ?

a.c. 
fost 

i de

la
deColectivul întreprinderii 

transporturi în comun din Cra
iova se străduiește să îmbunătă
țească calitatea serviciilor de 
transport public. Dar unele auto
buze se defectează la scurt timp 
după ce au fost reparate. Așa s-a 
întîmplat cu cîteva mașini repa-

Prin comuna Laza, situată 
circa 14 km de Vaslui, trec auto
buzele I.R.T.A. care circulă spre 
Bacău. La stabilirea traseului 
s-au înființat și în comuna noas
tră două stații de oprire a auto
buzelor. De cîtva timp insă șo
ferii nu mai opresc. Cînd totuși 
mașinile fac popas în comuna

La sfîrșitul lunii august 
în stația C.F.R. Brăila a : 
descărcat la rampa magaziei 
mărfuri un vagon cu amenda
mente (carbonat de calciu) pen
tru gospodăriile colective din co 
muna Traian, satul Izvoarele, și 
comuna Văcăreni, raionul Măcin. 
Numai cei de la G.A.C. Văcăreni 
au ridicat cantitatea care li se 
cuvenea. Restul de carbonat de 
calciu, în loc să fie răspîndit pe 
ogoare, zace în magazia stației ■ 
C.F.R. Pentru spațiul blocat, cele 
două gospodării colective suportă 
penalizări. (De la Petrache Anu- 
țoiu, magaziner C.F.R.):

în regiunea București
Din primele zile de la 

deschiderea anului de 
învățămînt, în organiza, 
țiile de partid se desfă- 
---- x _ activitate 

propagan-
șoară o vie 
pe tărîmul 
dei marxism-leninismu- 
lui, al studierii politicii 
partidului.

Eforturile principale 
sînt îndreptate, înainte de 
toate, spre asigurarea u- 
nui înalt nivel calitativ 
al învățămîntului, spre 
legarea lui strînsă de via
ță. Tocmai în acest scop 
la cabinetele de partid 
planurile de ; 
expunerile, sînt 
zate cu regularitate 
cadrul colectivelor 
catedră. Iată-i pe mem
brii catedrei de econo
mie politică de la Cabi
netul raional de partid 
„V. I. Lenin" din Capi
tală discutînd planurile 
de seminar la temele 
Trăsăturile fundamen- 

tre- 
la 
de

! a

seminar, 
î anali- 

în 
de

» 
tale ale perioadei de 
cere de la capitalism 
socialism" și „Modul 
producție — unitate 
forțelor de producție 
a relațiilor de produc- 
țien (fotografia nr. 1).

în ajutorul membrilor 
de partid și al celor din 
activul fără partid, în
scriși în cercuri și 
cursuri, funcționează în 
numeroase uzine pune-

te de consultații. La Uzi
nele „Republica" punc
tul de consultații, înzes
trat cu un număr mare 
de cărți si cu material in
tuitiv — grafice, plan
șe, tabele — are un pro
gram bogat. Miercurea, 
joia și vinerea au loc a- 
ici consultații colective 
pentru propagandiștii și 
cursanții de la cercurile 
de studiere a Statutului 
P.M.R., Istoriei P.M.R., 
Economiei politice și E- 
conomiei concrete. In al
te zile din cursul săptă- 
mînii sînt 
consultații 
In vederea 
propagandiștilor, au loc 
cu regularitate schim
buri de experiență, 
tiviști de partid și de 
stat, specialiști fac 
puneri pe teme 
importante din progra
mele de studiu. Temele 
și datele la care sînt pro
gramate se anunță 
vreme. Iată cîteva 
cele programate în luna 
octombrie: „Despre nece
sitatea partidului de tip 
nou“, „Aplicarea de că
tre Partidul Muncito
resc Romîn a învățăturii 
marxist-leniniste privi
toare la industrializarea 
socialistă", „Fondurile 
fixe ale întreprinderilor" 
etc. Colectivul de condu
cere al punctului de con
sultații organizează tot-

organizate 
individuale, 

sprijinirii

Ac.

ex- 
mai

din 
din

este 
rea

nevoie, la clarifica' 
unor probleme in
dent înțelese. To- 
sul Constantin Co

odată vizite în diferite 
locuri din Capitală le
gate de trecutul de luptă 
al partidului, informea
ză pe propagandiști și 
cursanți despre noută
țile bibliografice etc. la- 
tă-l pe tovarășul Ion 
Martin notîndu-și ac
țiunile mai importante 
din programul punctului 
de consultații (fotografia 
nr. 2).

Membri ai birourilor 
comitetelor orășenesc și 
raionale de partid par
ticipă nemijlocit la în
drumarea activității în 
diferitele forme de stu
diu, țin expuneri în fața 
propagandiștilor, asistă 
la dezbaterile din semi,
narii și ajută, acolo unde Fotografiile: R. COSTIN

varășul 
tovelea, secretar al 
mitetului raional 1 
din Capitală, a vorbit în 
fața propagandiștilor de 
la Țesătoria „Suveica" 
despre creșterea rolului 
conducător al partidu. 
lui în perioada desă
vârșirii construcției so
cialiste în țara noastră 
(fotografia nr. 3). Expu
nerea — clară, bogată în 
exemplificări din viața 
organizațiilor . de partid, 
— a fost ascultată cu in
teres.
Text : I. SPĂLAȚELU

Co- 
Mai

Ne scriu corespondenții voluntari

Studiul —
In toate organi
zațiile de bază de 
la uzinele „Inde

pendența“ s-a deschis învățămîntul 
de partid. Anul acesta, cercurile și 
cursurile vor fi urmate de aproape 
1 500 de cursanți. învățămîntul eco
nomic a luat o mare extindere în 
întreprindere : numărul cercurilor 
de economie concretă a crescut de 
la 3, cîte au fost anul trecut, la 11. 
In uzină funcționează 67 de cercuri. 

Pentru obținerea unor rezultate

SIBIU

strîns legat 
cît mai bune în îmbunătățirea con
ținutului învățămîntului de partid, 
în legarea lui de problemele con
crete ale producției, comitetul de 
partid a format un colectiv din to
varăși bine pregătiți din punct de 
vedere politic, ideologic și profesio
nal, care-i ajută pe propagandiști și 
cursanți. (De la Liviu Bera, membru 
al comitetului de partid).
---- ------------ -—Biroul organiza

ției de bază a 
combinatului fo

restier Fălticeni a luat din timp

acest

FĂLTICENI

de viață
măsurile necesare ca în 
an învățămîntul de partid să se
desfășoare în bune condiții. In- 
trucît în anul precedent din unele 
cercuri făceau parte cursanți din 
toate secțiile, ceea ce crea greutăți 
participării lor la învățămînt, în a- 
nul acesta cercurile de învățămînt 
au fost organizate pe secții și schinț- 
buri. Pînă în prezent au fost deschi
se cercurile de studiere a statutului 
P.M.R. la secțiile binale, lăzi, ad
ministrativ. (De la Gh. Corneanu).

sale ultimelor culegeriComuna Alimpești, raionul Gilort. 
Era prin vară. In fața unei porți 
6tătea un car, plin vîrf cu fîn. Dea
supra finului, o fetiță de șase ani 
cînta. își ținea mîinile lipite de o- 
braji, se legăna ca o crenguță și 
cînta : „De-o veni ca să mă fure / 
Eu mi-1 voi hrăni cu mure...“.

De cîteva zile poposise în Alim
pești uri colectiv de cercetători de 
la Institutul de Etnografie și Fol
clor al Academiei. Trecînd pe ulița 
satului, întîmplător, au auzit-o pe 
fetiță doinind. S-au oprit și, fără ca 
aceasta să observe, au pornit mag
netofonul. După înregistrare, l-au 
pus din nou în funcțiune și iat-o pe 
fetiță -ascultînd uimită propriul ei 
glas țîșnit dintr-o cutie pe care ci
neva necunoscut o ținea agățată pe 
umăr. Pe prispa casei în fața căreia 
se afla carul stătea o bătrînă. Pri
vise amuzată scena pentru ca mai 
apoi, poftindu-i pe cercetători în 
bătătură, să le spună cu mîndrie : 
„E nepoțica mea“.

— Dar dumneata, bunico, știi să 
ne cînți ceva ?

— Nu prea multe, că ținerea de 
minte a început să mă cam lase. De, 
la optzeci de ani... Din ce mai știu 
îi învăț p-ăi tineri : să nu se piardă.

Cu glas tremurat, dar nu lipsit de 
muzicalitate, bătrîna cîntă : „Mîn
dră, ochii tăi cei dulci, după uliță 
mă duci...“ Se oprește și, după cî
teva clipe, zice cu necaz : „Of, îl 
pierdui*'...

In schimb lui Gheorghe Ioanițes- 
cu, zis Codiță, nu i-a slăbit memo
ria. E drept, nu are decît... șaizeci 
și cinci de ani. Cercetătorii l-au gă
sit în cîmp prășind la porumb ală
turi de ceilalți colectiviști. Nu s-a 
lăsat rugat. A cîntat acolo, pe ogor, 
rezemat în coada sapei. Banda de 
magnetofon ne dezvăluie o voce 
care trebuie să fi fost nespus de fru
moasă cu ani în urmă. Cît priveș
te versurile, să le ascultăm. Iată o 
doină : „Ș-alelei codre, fîrtate, / 
Totdeauna mi-al fost frate, / Și de 
bine m-ai vorbit, ' Și de dor m-ai 
lecuit / Dacă vrei să-mi faci un 
bine /Chiamă mîndra după mine./ 
Ca să-i cînte florile / Florile, su
rorile / Și mîndruța să le-ascul- 
te / Zile-ntregi șl nopți mai mul
te / Pîn-oi face-o să-nțeleagă, / 
Cît mi-a fost mie de dragă /...“ 
Iată și un alt cîntec : „Cît trăii pe 
lumea asta, / Nu m-a păcălit ne-

vasta. / Dar tu, mîndră făr’de preț, / 
Mi-ai păcălit un județ /...“

Adunați în jurul magnetofonului, 
colectiviștii se îndemnau care mai 
de care să arate ce știu. Printre ei 
Victoria Popescu, o nevestică în 
vîrstă de optsprezece ani, dă glas 
unui cîntec din folclorul 
spirat din realizările 
tului : „Bate vîntu’ 
duie tractoarele, / 
Gheorghilaș / Că-n 
fruntaș, / Mult aș

nou, în
de azi ale sa- 
frunzele, 1 Du-' 
Ș-am auzit 
colectiv ești 

vrea să fiu cu 
tine, /'să trăim neicuță bine, / Să 
mă fac și eu fruntașă, / Să-ți fiu 
ție drăgălașă /“.

Colectivul de cercetători de care 
aminteam, alcătuit din specialiști 
în muzică, literatură și coregrafie, 
condus de tovarășul Mihai Pop, di
rector științific adjunct al institutu
lui, a stat cîteva săptămîni în Alim- 
pești și comunele din jur, munca a- 
ceasta asemuindu-se într-un fel cu 
a geologilor și arheologilor. Numai 
la Alimpești, de pildă, pe lîngă cîn
tece de o mare valoare artistică atît 
în ceea ce privește melodia, cît și 
textul, cercetătorii au întîlnit un tip 
de doină cu hăulituri care nu exista 
încă în bogata colecție a institutului.

In satul Bîrzeiul de Pădure, care 
ține tot de Alimpești, au dat peste 
un instrument străvechi : vuvă, un 
fel de tamburină cu clopoțel. Pe su
prafața de piele unsă cu sacîz „vu- 
varul“ își plimbă degetul mare, în 
timp ce cu celelalte bate tactul. Din 
instrument se obțin niște sunete a- 
semănătoare întrucîtva cu cele ale 
contrabasului, deși mai primitive și 
mai stranii. Singurul „vuvar“, nu 
numai din sat, ci, pe cît se pare, din 
toată această parte a regiunii, este 
Alexandru Bălțoi, în vîrstă de șap
tezeci și cinci de ani, un adevărat 
„depozit“ de cîntece. Parte din ele 
sînt închinate bătrîneții, cu nelipsi
ta nostalgie după anii tineri : „Lele, 
lele mărgărit, / Pricep c-am îmbă- 
trînit, I C-am un preget la suit / Și 
două la coborît /“ sau : „Fire-ai nai- 
bului de deal, / Ce mai voinicel ie- 
ram ! / Cînd pe tine te suiam, / Nici 
o hodină nu-mi dam. / Dar de la un 
rînd de vreme ! Mi te sui cu hodi- 
nele. / Nu știu, dealul s-a lungit / 
Or neică a-mbătrînit, I Nu mai • 
bun de iubit /“.

Ascultîndu-1 pe „vuvar", mă gîn- 
deam cît de folositor ar fi dacă Ra
diodifuziunea ar închina una din

emisiunile 
folclorice.

Bătrînul 
Polovragi, 
cinci zile spre sfîrșitul lui iulie, a 
fost pentru specialiștii institutului o 
adevărată mană cerească. De altfel 
acest tîrg a stîrnit și interesul cer
cetătorilor de la Institutul de Isto
ria Artei, precum și al studenților de 
la Arte Plastice. Și e firesc deoarece, 
pe lîngă importanța sa economică, 
tîrgul înfățișează o mare varietate 
de costume, cîntece, dansuri și obi
ceiuri. Aci își dau întîlnire țăranii

și tradiționalul tîrg de la 
care s-a ținut timp de

din numeroasele cîntece populare 
ardeleni veniți de peste munți cu cel 
olteni. Chiar și în mărfurile care se 
vînd la tîrg un ochi atent observă 
elemente interesante de studiu în 
ceea ce privește evoluția gusturilor, 
precum și posibilitățile economice 
mereu crescînde ale colectiviștilor. 
Bunăoară, alături de mărfurile tra
diționale, cum ar fi oale de la Ho
rezu, fluiere de la Hodac, raionul 
Reghin, brîie, pălării de la Săliște 
sau unelte simple de fierărie, în tîrg 
se mai găseau spre vînzare și pi- 
kup-uri, discuri, piese de schimb 
pentru motociclete, foarte multe a- 
parate de radio cu șl fără tranzis
tor!, mașini electrice de călcat etc.

Pregătiri pentru iarnă în căminele culturale
La căminele cultu

rale din satele regiu
nii București sînt a- 
proape terminate lu
crările de reparații și 
întreținere și a fost 
asigurat combustibi
lul necesar pe timpul 
iernii. Din fondurile 
alocate acestor insti
tuții de cultură s-au 
procurat : mobilier,
cărți, televizoare, a- 
parate de radio, dife
rite jocuri distractive, 
costume naționale etc.

Unele cămine cul-

r b o r e I e
(Urmare din pag. I-a)

T1EÆTR1E
turale își vor desfă
șura activitatea în lo
caluri noi. Așa, de 
exemplu, colectiviștii 
din comuna Curcani, 
raionul Oltenița, au 
inaugurat recent loca
lul noului cămin cul
tural. Aici stau la dis
poziția sătenilor o sală 
de festivități cu 400 de 
locuri, o bibliotecă 
și o sală de lectură.

De curînd, au mai 
fost date în folosință 
noi cămine culturale și 
în comunele Răsvani și

Tămădău din raionul 
Lehliu, Crovu din raio
nul Drăgănești-Vlașca 
etc. în prezent în re
giunea București func
ționează 789 cămine 
culturale. Aici își 
desfășoară activitatea 
peste 1 200 brigăzi ar
tistice de agitație și 
echipe de dansatori, 
aproape 400 de for
mații corale, 170 or
chestre și fanfare, 
mai mult de 900 echi
pe de teatru.

(Agerpres)

loroasă sau de o metodă înaintată în 
muncă . Ne putem întreba, bunăoa
ră : cum au reacționat oamenii cu 
răspundere de la întreprinderea tex
tilă din Pucioasa la experiența, cu 
adevărat valoroasă, a textiliștilor de 
la Teba-Arad, care au atins unul din 
cei mai ridicați indici de folosire a 
utilajelor? In nici un fel. La Pu
cioasa e liniște. Liniște și, poate, o 
oarecare indiferență. Bine era dacă 
măcar ministerul de resort ar fi îm
plinit acest gol în transmiterea ope
rativă a experienței. Priviți cum stau 
lucrurile în sectorul chimie. Există 
aici o bună înțelegere în ce privește 
creșterea cadrelor, specializarea. Și 
meseria de operator chimist — de 
chimist la mașini, în general — nu-i 
deloc prea veche, ea a apărut și s-a 
consolidat ca atare abia în ultimul 
deceniu și jumătate, cînd s-au ivit 

une tovarășii de la Uzina mecanică pe harta țării marile combinate ale 
industriei chimice. Nu-i îngăduit ca 
în sectorul textil, industrie cu ve
chime la noi, unde noțiunile de spa- 
tă, suveică și urzeală erau primele 
cuvinte ale abecedarului aproape în 
fiecare casă țărănească, să se cons
tate lipsă de operativitate în răs- 
pîndirea experienței pozitive, bu
năoară în ce privește folosirea 
războaielor mecanice și automate. 
Una din întrebările mereu la ordi
nea zilei este ce și cum facem să a- 
sigurăm muncitori tot mai calificați 
pentru noile întreprinderi, pentru 
șantierele care împînzesc țara, por
nind de la experiența în meserie și 
de la nivelul actual al tehnicii.

Pe linia aceasta se înscrie și o ob-

care multe sînt depășite de nivelul 
de pregătire al cursanților. Nu în
totdeauna se pune accentul pe teh
nica nouă, prezentă deja în uzine 
prin utilaje și tehnologii moderne. 
La Uzina de rulmenți din Brașov 
majoritatea muncitorilor lucrează la 
mașini automate și electronice. Co
lectivul își realizează statornic sar
cinile lunare de plan. Nu-i întîm- 
plător. La o cercetare mai atentă se 
va vedea că organizația de partid a 
determinat conducerea administra
tivă și comitetul sindicatului să facă 
din specializarea muncitorilor o pre
ocupare practică și de durată. Ingi
neri dintre cei mai buni predau lec
ții despre automatică și procese teh
nologice noi. Pe cîtă vreme felul 
cum s-au ocupat de această chesti

din Roman constituie, cum s-ar 
spune, reversul medaliei. Ei au 
făcut abstracție de metodele teh
nologice moderne care se aplică 
azi în țară ; la cursurile de speciali
zare au vorbit muncitorilor numai 
de tehnologia aplicată în uzină. Nu-i 
deloc un punct de vedere just, dacă 
ținem seama de ceea ce am arătat 
mai înainte, anume că oricînd și ori
unde la noi trebuie să formăm mun
citori bine pregătiți profesional, cu 
o largă viziune asupra meseriei, ca
pabili nu numai să se achite conș
tiincios de sarcini, dar și să creeze 
ceva nou în profesie, s-o dezvolte.

Nu lipsesc exemplele cînd reacția 
este tîrzie față de o experiență va-

servație privind lectorii care trec 
pragul școlilor profesionale. Este 
bine că mulți ingineri și tehnicieni 
din întreprinderi au și preocupări di
dactice. însă destul de rar vin în mij
locul elevilor personalități din lumea 
meseriilor, muncitorii de înaltă clasă, 
inițiatori ai unei metode proprii. Adi
că practica însăși. Conducerile între
prinderilor trebuie să aibă aici ini
țiativa. Folositor este să ajungem a- 

colo îneît toate organizațiile de partid 
să orienteze permanent comitetele 
sindicatelor și conducerile secțiilor 
în a repartiza pe tinerii începători 
în meserie lîngă muncitori cu un 
înalt nivel de cunoștințe profesiona
le, cu un 
înaintați, 
meni de 
denie de
în toți acești ani de prefaceri socia
liste s-au dăruit cu pasiune muncii. 
Sărbătorirea lor, organizată în în
treprinderi cu prilejul împlinirii u- 
nui sfert de veac în uzină ori cu 
prilejul ieșirii la pensie, ridică în 
ochii călorlalți prestigiul înaintași
lor care au îngrijit ani de-a rîndul, 
ca bunul gospodar, de arborele me
seriei.

Să formăm pentru uzinele de-a- 
cum și pentru cele aflate în construc
ție muncitori cu înaltă pregătire pro
fesională care, în condițiile tehnicii 
noi, să poată să amplifice tradiția 
meserie, să construiască mașini și 
tilaje tot mai valoroase, demne 
marca fabricii socialiste.

Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Ro
mîne : Tosca — (orele 19,30). Teatrul de 
stat de operetă ; Sărutul Clanitel — (o- 
rele 19,30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : Neveste.Ie ve
sele din Windsor — (orele 19.30). (Sala 
Studio) ; Nora — (orele 19,30). Teatrul 
,,C. I. Nottara" (Sala Magheru) : Frații 
Karamazov — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : Patru sub un acoperiș — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(bd. Schitu Măgureanu nr. I) : Război 
și pace — (orele 19,30). (Sala Studio — 
str. Alex. Sahla nr. 76 A) : Tache, Ianke 
și Cadîr — (orele 19,30). Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala C. Miile) : Chirița 
in provincie — (orele 20). Teatrul Mun
citoresc C.F.R.-Giuleștl ; Băiat bun,
dar... cu lipsuri — (orele 19,30). 
trul evreiesc de stat ;
— (orele 20). Ansamblul 
dansuri al C.C.S. ;
— (orele 20). Teatrul satiric muzical ,,C. 
Tănase" (Sala Savoy) : Ca la revistă — 
(orele 20). (Sala din Calea Victoriei 174) : 
Palatul melodiilor — (orele 20). Teatrul 
Țăndărică (Sala Academiei) : Umor pe 
sfori — (orele 9) , Cartea cu Apolodor
— (orele 16). Circul de stat : Stelele Bu
dapestei — (orele 20).

bun, 
Tea- 

Lozul cel mare 
de cîntece șl 
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profil moral de oameni 
adevărați maeștri, oa- 
inimă. Avem o sume- 
muncitori vîrstnici care

în 
u- 
de

ȘTEFAN ZIDĂRIȚĂ

Fiecare sat din jurul Polovragilor, 
participant la tîrg, a venit cu lău
tarii săi. Erau nouă locuri de joc și, 
bineînțeles, un adevărat mozaic de 
cîntece și dansuri. E ușor de închi
puit cît au avut de lucru cercetăto
rii. Numai aci s-au cules vreo pa
truzeci de dansuri și nenumărate 
strigături. Costumele și muzica, stri
găturile și complicatele figuri de joc 
sînt pătrunse de farmec. Semnifica
tive sînt cîntecele și strigăturile care 
reflectă viața de azi a țării : „Crește 
combinatul, crește / Și Oltenia-nflo- 
rește. / Muncitori în salopete / In- 
carcă-n camionete, / Cărămidă, țevi 
de fier, ' Pentru noul șantier. / Cum 
e astăzi mîine nu e / Blocuri mari 
spre soare suie / Construim cu mîini 
dibace ! Pentru viață, pentru pace. /"

„Am trecut cu trenu’ ș-am văzut 
cum se înalță lîngă Craiova combi-

tare. De vreo doi ani colec
tivele de coregrafi se folosesc de a- 
jutorul aparatului de filmat. în felul 
acesta au fost fixate pe peliculă, a- 
proape trei sute de dansuri, cum ar 
fi : variante de jocuri feciorești de 
pe Valea Mureșului, învîrtite, pur
tate etc.

Anul acesta coregrafii și-au extins 
activitatea asupra localităților aflate 
în raionul Sibiu, Țara Bîrsei și Va
lea Mureșului. Mai ales Valea Mu
reșului s-a bucurat de o atenție deo
sebită, întrucît această zonă, din care 
fac parte raioanele Aiud, Turda, Lu
duș, Tîrnăveni, Reghin și Toplița, 
reprezenta înainte o pată albă pe 
harta cercetătorilor. în jurul Aiudu- 
lui a fost studiat valorosul joc „Hai- 
dăul“ care este format dintr-un ci
clu de dansuri. Despre „Haidău“ se 
vorbește într-un

Boten!, raionul Muscel, înregistrind, la sediul institutului, unul 
pe care le știe.

natu’ ș-am acrls“, își explică autoa
rea acestor versuri, tînăra Eugenia 
Țicu din Ionești-Flliași, propria-i 
creație...

Spre deosebire de muzicologi, li- 
terați și etnografi, care se bizuie pe 
o tradiție îndelungată în ce privește 
culegerea și cercetarea, colectivul co
regrafic este cel mai tînăr din ins
titut. Studierea sistematică a fol
clorului coregrafic a început abia cu 
vreo doisprezece ani în urmă. Cu 
toate acestea au fost cercetate patru
zeci de zone, cu o sută de localități, 
culegîndu-se aproximativ 2 000 de 
dansuri. în ultima vreme cercetătorii 
dispun de metode moderne de cerce-

document al curții 
de la Viena încă 
prin anul 1572, cu 
ocazia încoronării 
împăratului Ru
dolf al II-lea. Este 
probabil, la ori
gine, un dans păs
toresc, din care 
s-au desprins cu 
anii, ca dintr-un 
arbore genealo
gic, jocurile fecio
rești.

Noile condiții de 
viață influențează 
fără îndoială mo
dul de exprimare 
al jocului : mișcă
rile sînt mai avîn- 
täte, mai bărbă
tești și pline de 
vigoare. Dar mai 
ales strigăturile 
sînt acelea care 
oglindesc starea 
sufletească a dan

satorului, fie că joacă la nunți, la 
horele duminicale sau cu alte pri
lejuri. Iată ce strigă oșanul în 
timp ce-i scapără picioarele : „Hai 
țurai ! / Zi Văsîi și zi Văsîi / 
De s-ar rupe arcu-n tril / Și gru- 
mazu ceterii / Că sînt fiul Budului 1 
Omu’ colectivului. / Nu dau cinstea 
nimănui“.

Un fenomen interesant observat 
de cercetători este influența pe care 
activitatea artistică de amatori o 
exercită asupra folclorului coregra
fic, îmbogățind formele de exprima
re ale dansului popular și, totodată, 
ajutînd la păstrarea tradiției, 
prilejul diferitelor concursuri de 
artiști amatori au fost reînviata și

Cu

valorificate o serie de vechi dansuri 
pe cale de dispariție.

In plină activitate îi găsim și pe 
tovarășii care lucrează în sectorul 
literar. Numai transcrierea celor 
aproximativ două mii de povestiri 
populare culese începînd din anul 
1950 cîtă muncă cere ! Totodată co
lectivul are în plan depistarea tutu
ror povestirilor populare apărute în 
volume sau diferite publicații între 
anii 1845—1940 în vederea catalogă
rii lor tematice. In colaborare cu ce
lelalte colective de specialiști se lu
crează la alcătuirea unor publicații 
de sinteză, cum este cea închinată 
cîntecului nou de după 23 August. 
In același timp, se mai lucrează la 
cîteva monografii folclorice despre 
cîntecele și jocurile din ținutul Pă- 
durenilor — regiunea Hunedoara, 
din Năsăud și Muscel. Anul viitor 
vor apărea sub îngrijirea sectorului 
literar două volume de basme și 
povestiri. Cele 150 de bucăți vor fi 
tipărite cu pronunția specifică locu
lui de unde au fost culese.

Spre deosebire de trecut, cînd pro
blema cercetării creației populare 
era lăsată în grija inițiativei perso
nale, astăzi statul a creat condițiile 
unei activități științifice bogate. La 
dispoziția cercetătorilor din cadrul 
Institutului de Etnografie și Folclor 
s-au pus mijloace tehnice moderne 
de înregistrare și transcriere ca ; a- 
parate de filmat, magnetofoane, dic- 
tafoane etc, iar la sediul institutului 
s-a amenajat un studio de înregis
trări. In vasta colecție a institutului 
se află înregistrate pe cilindri de 
fonograf, discuri și benzi de mag
netofon circa 60 000 de cîntece, 
jocuri și povestiri, mai mult de ju
mătate fiind culese în cei cincispre
zece ani de la înființarea institu
tului. Pe lîngă documentele sonore 
se găsesc 40 000 de texte poetice, 150 
de filme care au fixat pe peliculă 
dansuri și obiceiuri populare. Nu
mărul localităților unde s-au făcut 
cercetări și culegeri se ridică la 
peste 1 000.

Tovarășul Alexandru Amzulescu, 
secretarul științific, ne informează 
că institutul face schimb de publica
ții și informații cu mai bine de 290 
de centre și specialiști din peste 40 
de țări.

Avînd sarcina de a păstra tezau
rul folcloric, de a valorifica minu
nata creație populară, atît cea veche 
cît și aceea izvorîtă din prefacerile 
înfăptuite de construcția socialistă 
în țara noastră, institutul și cerce
tătorii săi desfășoară o activitate 
bogată și pasionantă.

GH. VLAD

Elcctra : Sala Palatului R. P. Romîne 
(orele 19,30 — seria de bilete 881), Pa
tria — bd. Magheru 12—14 (9,30; 11,45>
14; 16,30; 19; 21.15). La vîrstă dragostei : 
Republica — bd. Magheru 2 (10: 12; 14;
16,30; 18,45; 21). Trei plus două — cine
mascop : Carpați — bd. Magheru 29 (10; 
12; 15; 17; 19. 21), București — bd. 6 Mar
tie 6 (9; 11; 13- 15; 17; 19; 21), Exce’ lor
— bd. 1 Mai 322 (10,45; 13; 15,15; 17.45;
20) , Feroviar — cal. Grivlțel 80 (9,45; 12;
14,15; 16.30- 18,45; 21), Flamura — șos. 
Giurgiului 155 (10; 12; 16; 18; 20). Taxiul 
morții ; Capitol — bd. 6 Martie 16 (10;
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), înfrățirea între 
popoare — bd. Bucureștii-Noi (11; 15,15; 
17,45; 20), Grivița — cal, Grjviței — lingă 
podul Basarab (10; 12,15; 14,15; 10,45; 19; 
21,15), Tomis — cal. Văcărești 21 (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), Melodia — șos. Ștefan 
cei Mare — colț cu str. Lizeanu (10; 12; 
14; 16; 10; 20). Modern — piața G. Colbuc 
1 (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20.30). Valsul ne
muritor : Festival — bd. 6 Martie 14 
(9,45; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 21), Aurora — 
bd. Dimitrov 118 (1Q; 12; 14; 16; 10; 20),
Libertății — str. 11 Iunie 75 (10; 12; 14;
16: 18; 20), Cosmos — bd. 30 Decembrie 89 
(16; 18; 20). Vaporul lui Emil — cine
mascop : Tineretului — cal. Victoriei 48 
(10, 12; 14; 16; 18,15; .20,30), Luceafărul — 
cal. Rahovei 118 (16; 18,15; 20,30). Vară 
șl fum — cinemascop : Victoria — bd. 
6 Martie 7 (9,45; 12; 14,15 16,30; 18,45; 21), 
Ciulești — cal Giuleștl 56 (9.30; 11.45;
14- 16,15; 10,30; 20,45), Miorița — cal. Mo
șilor 127 (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). 
Cain al XVIII-lea : Central — bd. 6 
Martie (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Cucerirea Evereștului : Lumina — bd. 
6 Martie 12 (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 14, după-amia- 
ză, 16; 18,15; 20,30), Bucegi — bd. 1 Măi 
57 (10; 12; 16; 18; 20). Cel mai mare spec
tacol : Union — str. 13 Decembrie 5—7 
(li; 14,15; 17,15; 20,15). Program special 
pentru copii la orele 10 la cinemato
graful Doina — str. Doamnei 9. Ultimul 
tren din Gun Hill : Doina — str. Doam
nei 9 (11; 13; 15; 17; 19; 21). Program do 
filme documentare de la orele 10 pînă 
la orele 21 în continuare la cinemato
graful Timpuri Noi — bd 6 Martie 18. 
Gangsteri și filantropi ; Cultural — pia
ța Ilie Pintilie 2 (16; 18,15; 20,30). Codin : 
Dacia — cal. Griviței 137 (9; 11; 13; 15;
17; 19; 21), Pacea — bd. Libertății 70—72 
(16: 18; 20). Strict secret — cinemascop : 
Buzești — str. Buzești 9—11 (16; 18,15;
20.30) . Floreasca — str. I. S. Bach 2 (16| 
18,15; 20 30). Dintele de aur; Crîngași — 
str. Crîngași 42 (16; 18,15; 20,30). Car
touche — cinemascop : Unirea — bd. 1 
Mai 143 (11; 15; 17; 19; 21). Fortăreața pe 
Rin: Flacăra — cal. Dudești . 22.(16; 
18.15; 20,30). Tintin și misterul „Linei de 
aur“: Vltan — cal. Dudești 97 (15; 17; 
19; 20,45). Pe Donul liniștit — seria 11-a : 
Munca — șos. Mihai Bravu 221 (16; 18,15;
20.30) . Oameni de afaceri : Popular —
str. Mătăsari 31 (16; 18,15; 20,30). Ipocri- 
ții : Arta — cal. Călărași 153 (16; 18.15;
20.30) . Povestea pantofiorulul de aur :
Moșilor — cal. Moșilor 221 (15-, 17'; 19;
21) . Voi fi mamă : Viitorul - str. M. E-
minescu 127 (16; 18.15;' 20.30). Babette
pleacă la război — cinemascop : Colen- 
tina — șos. Colentlna 84 (15; 17; 19; 21), 
Drumul Serii — str. Drumul Serii 30 (16; 
18 15; 20 30). Podul rupt — cinemascop: 
Volga — șos I Pintilie 6| (10; 12; 15;
17; 19. 21). Revista de la miezul nopții
— cinemascop ; Progresul — șos. Giur
giului 3 (15,30. 18; 20,15). Fecioara : Lira
— cal. 13 Septembrie 196 (15; 17; 19; 21). 
Raidul vărgat : Ferentari — cal. Fe
rentari 86 (10;' 15; 18; 21). Fantomele din 
Spessart • Cotroceni — șos. Cotrocenl 
9 (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : în jurul orei 15,40 
transmisiune de la Londra : Intîlnlrea de 
fotbal dintre echipa Angliei și Selec
ționata lumii. In jurul orei 13 transmi
siune de la Sala Sporturilor Floreasca a 
întîlnirii de volei dintre echipele R. P. 
Romîne—R p. Polone, din cadrul cam
pionatelor europene.

CUM VA FI VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

în general frumoasă, cu cerul variabil, 
mal mult senin după-amlaza. Vîntul a 
suflat slab. Temperatura aerului la ora 
14 avea valori cuprinse între 10 grade 
la Toplița șl Intorsura Buzăului șl 
18 grade la Sînnlcolau Mare. RăuțI șl 
Banloc. In București : Vremea s-a men
ținut în general frumoasă, cu cerul va
riabil, mal mult senin după-amlaza. 
Vîntul a suflat slab. Temperatura maxl- 
raă a atins 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 26 octombrie. In țară : Vremea se 
menține relativ călduroasă, cu cerul 
schimbător, temporar noros In nordul 
țării, unde vor cădea ploi locale. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura sta
ționară. Minimele vor fl cuprinse între 
zero șl 10 grade, Iar maximele între 10 
șl 2o grade local mal ridicate. Izolat
— ceață dimineața. In București : Vre
mea se menține relativ călduroasă, cu 
cerul schimbător. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura staționară,
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Pentru mineri și copiii lor

CLUJ (coresp. „Sein- 
teii“). — în centrul mi
nier Baia de Arieș s-a 
inaugurat de curînd 
noul local al școlii medii. 
Este o clădire modernă, 
cu două etaje, cu 16 săli 
de clasă, laboratoare ?i 
tot ce este necesar pen
tru buna desfășurare a 
învățămîntului. Aici în. 
vață peste 800 de elevi, 
fii ai locuitorilor din 
Baia de Arieș și din sa
tele vecine. Vechiul 
local, care pe vremuri 
adăpostea fostul gimna
ziu, găzduiește acum in
ternatul școlii.

Ziua inaugurării școlii 
a constituit un eveni
ment deosebit- pentru 
localnici. Ei au adresat 
cu acest prilej o tele
gramă către C.C. al 
P.M.R., în care se spune 
orintre altele : „Părinții 
elevilor, profesorii și în
vățătorii de la școala 
medie Baia de Arieș, 
raionul Cîmpeni, trans
mit Comitetului Central 
al P.M.R. călduroase 
mulțumiri pentru minu
natul dar făcut copiilor 
noștri — noul local de 
școală construit în Baia 
de Arieș. Totodată, ne 
angajăm să luptăm pen
tru ridicarea procesului 
de învățămînt pe o 
treaptă superioară".

Școala medie din Baia 
de Arieș se adaugă la 
șirul numeroaselor în
făptuiri din acest cen
tru minier, căruia în tre
cut localnicii îi ziceau 
cu tîlc „foame-baia".

Lucrările plenarei Uniunii 
arhitecților din R. P. Romînă
Marți după-amiază, în sala de 

marmură a Combinatului „Casa 
Scînteii“ din Capitală și-a început 
lucrările plenara Uniunii arhitecți
lor din R. P. Romînă, care a luat 
în discuție schița generală 
lui de sistematizare a 
București.

La lucrările plenarei
Ion Cozma, președintele 
popular al Capitalei, Nicolae Bă- 
descu, președintele Comitetului de 
stat pentru construcții, arhitectură 
și sistematizare, acad. Duiliu_Mareu, 
președintele Uniunii arhitecților din

a planu- 
orașului

participă 
Sfatului

G 8 A M E

Acum, minerii lucrează 
In galerii largi, bine ar
mate și aerisite, cu unel
te perfecționate. S-au 
construit instalații mo
derne de preparare a 
minereului. Transportul 
minerilor ce locuiesc în 
satele vecine se face cu 
trenul și autobuzele. Pe 
malul Arieșului s-au 
construit circa 20 de 
blocuri pentru mineri și 
familiile lor. Clubul, bi

blioteca, cinematograful, 
terenul de sport sînt 
locuri dintre cele mai 
frecventate. în curînd 
va începe construirea ți
nui complex comercial, 
care va completa re
țeaua locală de deser
vire.

Baia de Arieș tși 
schimbă din ce în ce 
mai, mult aspectul rural, 
devenind un orășel în
floritor.

Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor a organizat la Galați, în 
colaborare cu secția de transporturi și 
telecomunicații a Consiliului național 
al inginerilor și tehnicienilor și Institu
tul politehnic București, o consfătuire pe 
tema mecanizării operațiilor de încăr
care și descărcare a mijloacelor de 
transport. Delegați din sectorul fero
viar și rutier din întreaga țară au ana
lizat'cu acest prilej felul cum sînt uti
lizate mijloacele mecanizate de încăr
care și descărcare cu care sînt dotate 
unitățile de transport, posibilitățile de 
îmbunătățire a indicelui de folosire a 
acestora. Participanții la consfătuire au 
urmărit apoi, în stația Galați-transbor- 
dare, o exemplificare practică a felului 
cum sînt folosite diferitele mijloace me
canizate din stație, printre care maca- 
rale-portal, macarale-auto și pe șenile, 
macarale cu abur, benzi transportoare, 
șnecuri pentru produse cerealiere și sta
ții de transvasare pentru produsele li
chide transportate în vagoane cisternă 
etc.

O ZI CU PREȘEDINTELE
(Urmare din pag. I-a) aveți

R. P. Romînă, arhitecți din întreaga 
țară, specialiști din domeniul cons
trucțiilor, reprezentanți ai unor ins
tituții centrale, oameni de artă.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de Pompiliu Macovei, vicepre
ședinte al Uniunii arhitecților din 
R. P. Romînă, după care prof. Ho- 
ria Maieu, arhitectul-șef al Capita
lei, a prezentat raportul cu privire 
la schița generală a planului de 
sistematizare a orașului București.

Au luat apoi cuvîntul numeroși 
participant la plenară.

Lucrările plenarei continuă.
(Agerpres)

în cuvîntul de încheiere, rostit de ing. 
Mihai Mihăiță, adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomunicațiilor, s-a 
subliniat necesitatea răspîndirii pe scară 
largă a experienței înaintate privind 
utilizarea cu indici mai înalți a mijloa
celor mecanizate de încărcare-descăr- 
care în transportul feroviar și rutier. O 
însemnată creștere a indicelui de meca
nizare poate fi realizată prin utilizarea 
creditelor bancare de mică mecanizare.

Proteste in legătură cu starea excepțională la Leopoldville
LEOPOLDVILLE 22 (Agerpres). — 

Decretarea stării excepționale la 
Leopoldville a provocat indignare 
în rîndul opiniei publice congoleze. 
Observatorii subliniază că această 
măsură a fost luată pentru a repri
ma forțele patriotice și a împiedica 
declanșarea unei greve generale de 
către sindicatele congoleze, în semn 
de protest împotriva înrăutățirii si
tuației economice și a condițiilor 
grele de trai ale oamenilor muncii.

Cele trei centrale sindicale din 
Congo au dat publicității luni un 
comunicat comun în care condamnă

decretarea stării excepționale. Co
municatul subliniază că situația 
existentă nu justifică cu nimic o 
asemenea măsură și respinge acu
zațiile guvernului împotriva sindi
catelor. Comunicatul califică intro
ducerea stării excepționale drept „o 
măsură premergătoare instaurării 
unui regim dictatorial".

Sindicatele se opun participă
rii lor la lucrările Comisiei însăr
cinate cu elaborarea noii constituții 
a țării, dacă nu va avea loc o schim
bare a guvernului actual. Ele cer 
constituirea unui guvern compus 
„din oameni onești și competenți“.

Continuă demonstrațiile impotriva juntei 
militare din Republica Dominicană

SANTO DOMINGO 22 (Agerpres), 
Agențiile occidentale de presă a- 
nunță că în capitala Republicii Do
minicane, Santo Domingo, au conti
nuat la 21 octombrie puternice de
monstrații antiguvernamentale.

în cursul incidentelor dintre poli
ție și manifestanți. mai multe per-

soane au fost rănite. Poliția a ares
tat peste 80 de demonstranți. Șeful 
poliției dominicane a declarat că 
forțele de poliție din Santo Domingo 
vor fi întărite cu încă 1 500 de oa
meni pentru a putea face față de
monstrațiilor.

Divergente între membrii 
l.A.T.A. în problema tarifelor 
la transporturile de călători

SALZBURG 22 (Agerpres). — La 
Salzburg au început lucrările confe
rinței Asociației internaționale de 
transporturi aeriene (I.A.T.A.), care 
grupează un număr de companii din 
țările occidentale. Potrivit agenției 
France Presse, pe ordinea de zi a 
conferinței figurează problema tari
felor la transporturile de călători, a- 
supra cărora există divergențe între 
membrii l.A.T.A.

După cum se știe, la 20 septembrie 
o conferință l.A.T.A. și-a întrerupt 
lucrările datorită neînțelegerilor 
ivite între societățile de transporturi 
aeriene canadiano-americane, pe de 
o parte, și cele vest-europene, pe de 
altă parte. în timp ce americano-ca- 
nadienii preepnizau o reducere glo
bală a tarifélor la transporturile de 
călători în scopul atragerii unei cli
entele măi numeroase, vest-europe- 
nii s-au pronunțat pentru o majora
re a tarifelor, dat fiind dificultățile 
economice pe care le întîmpină com
paniile aeriene de transport.
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PLANUL DE SALVARE
A UNOR TEMPLE DE PE VREMEA

torii de vehicule să cerceteze mașina 
la centre de. control special create.

NOI LUCRĂRI

gricole, însămînțărilor la timpul 
optim. Colectiva din Sîntana în
sămânțează în această toamnă o 
suprafață de 900 ha cu grîu, 100 ha. 
cu orz și 80 ha. cu secară. Președin
tele se ocupă cu cea mai mare gri
jă de executarea acestei lucrări la 
un nivel calitativ înalt. împreună 
cu inginerul agronom al gospodăriei, 
loan Cocon, a ieșit în cîmp, unde 
mai rămăseseră de însămânțat puți
ne hectare.

— Ia te uită, tovarășe inginer, 
ce lucru au făcut cei din bri
gada a V-a. N-au tras capete și au 
și plecat pe altă tarla. Asta înseam
nă ca semănătoarea să stea... spuse 
președintele. Și trimise degrabă 
după șeful brigăzii 
Duciu. Discuția n-are 
producem. O bănuiți,

Pășind de-a lungul _ . .
ședințele și agronomul controlează 
din cînd în cînd dacă semănătorile 
sînt bine reglate. Privind pe în
tinsul tarlalei, ei văd tractoarele 
lucrînd de zor ca urmare a faptului 
că terenurile destinate însămînțări
lor au fost eliberate din timp, 
creînd astfel posibilitatea ca tracto
riștii să execute bine pregătirea te
renului, iar semănătorile să lucreze 
din plin.

Un mic popas la sectorul legumi
col e binevenit. Acum se recoltea
ză morcovii și pătrunjelul. Produc
ția este bună și poate fi valorificată 
prin unitățile Aprozarului, fiind de 
calitate.

— Iată, morcovii aceștia mărunți 
și netăiați sînt foarte buni pentru 
însilozare. E o hrană prețioasă pen
tru viței șt purcei, remarcă pre-

nimic 
unui

de tractoare, 
rost s.o re- 

desigur. 
ogorului, pre-

ședințele gospodăriei. Așa că 
grijă cum îi 'adunați...

Orice amănunt este prețios, 
nu trebuie să scape atenției 
conducător de gospodărie1 colectivă,
hotărît să lupte pentru continua ei 
dezvoltare și înflorire. Președintele 
își face timp să treacă și pe la ma
gazia unde sînt depozitate semințe
le, intereșîndu-se de modul cum sînt 
păstrate, apoi dă o raită și pe la 
școala de mecanizatori de pe lîngă 
S.M.T-ul din comună la care gospo
dăria a trimis un număr de elevi 
din rîndurile fiilor de colectiviști și 
chiar ale colectiviștilor. „Tot la noi 
vor lucra cînd or termina școala, 
spune tovarășul Goina. Și-or să-și 
dea tot interesul ca lucrările execu
tate de ei să fie de calitate. Altfel 
se fac de rîs în comună.“

Revenit la sediu, s-ar părea că 
ziua de muncă a președintelui co
lectivei se încheie. Doar înserarea 
a coborît de mult peste sat. Lumina 
arde însă pînă tîrziu în biroul de la 
etaj. Iată-l pe responsabilul stației 
de radioficare din comună, Mihai 
Barna. L-a poftit tovarășul Goina 
să-i dea unele vești despre termina
rea însămînțărilor și despre aju
torul tovărășesc acordat de colecti
va din Sîntana gospodăriilor vecine 
cu grîu de sămință. Pe urmă a venit 
agronomul cu situația înscrierilor 
la învățămintul agrozootehnic. 
„Anul trecut au fost 106 colectivis
te... Trebuie ca numărul lor să 
crească. Vedeți pe la sectorul zoo
tehnic, pe la cel legumicol. Sînt 
femei harnice care vor să învețe“ 
completează tovarășul Goina. Și 
poate că ar mai avea încă multe 
alte probleme de rezolvat la sediu, 
dar este așteptat la moară. Curînd 
va începe ședința de alegeri a orga-

nizației de partid și tovarășul Goina 
are sarcină, ca membru al biroului 
Comitetului raional de partid Criș, 
să răspundă de această organizație.

La capătul acestei obișnuite zile 
de muncă, întors acasă, președintele 
din Sîntana își află răgazul necesar 
să aștearnă pe hîrtie gîndurile sale 
pline de căldură părintească. O po- 
vață e totdeauna bine venită chiar 
dacă copiii nu mai sînt de-o șchioa
pă, ci coșcogeamite studenți. Fata e 
la filologie, în anul II, iar băiatul 
la agronomie în anul III. Tatăl aș
teaptă cu nerăbdare vești de la ei. 
Mai sînt oare fruntași la învăță
tură ?

★
Urmărind activitatea de peste zi 

a președintelui colectivei din Sînta
na, preocupările sale gospodărești, 
spiritul său de inițiativă, mi-urn 
reamintit de o scenă emoționantă 
petrecută în primăvara anului tre
cut. Cu prilejul sesiunii extraordi
nare a Marii Adunări Naționale au 
fost acordate titluri și ordine celor 
ce s-au distins în munca pentru 
dezvoltarea agriculturii socialiste. 
Din rîndul acestora, s-a apropiat de 
microfon un bărbat în puterea vîr- 
stei. Pe reverul hainei avea prinsă 
steluța de Erou al Muncii Socialiste. 
Spunea atunci Gheorghe Goina : „In 
numele meu și al gospodăriei colec
tive din Sîntana, pe fruntea căreia 
va străluci „Ordinul Muncii“ 
clasa I, mă angajez în fața parti
dului și a statului, în fața dumnea
voastră personal, scumpe tovarășe 
Gheorghiu-Dej, că voi munci în fie
care zi mai bine pentru ca gospodă
ria noastră să strălucească așa 
cum strălucesc razele acestor dis
tincții".

ION MÄRGINEANU

în 6 orașe 
se desfășoară

Campionatele europene 
de volei «

INFORMAȚII
Marți a părăsit Capitala delegația 

de ziariști austrieci care, timp de 
zece zile, a vizitat țara noastră.

Din delegație au făcut parte Franz 
Bauer de la „Wiener Zeitung“, 
Nitsche Roland de la „Neues Öster
reich", Novak Josef de la „Neue 
Tageszeitung“ și Friedrich Dünner 
de la „Volksstirnme“.

Oaspeții austrieci au vizitat între
prinderi industriale, unități agricole 
socialiste, instituții centrale de stat, 
au avut întrevederi cu conducători 
din întreprinderile economice și in
stituțiile centrale, cu ziariști din Ca
pitală și diferite orașe ale țării.

La plecare oaspeții au fost conduși 
de reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, ai Uniunii Ziariști
lor din R. P.
reprezentanți 
la București.

Romînă, precum și de 
ai Ambasadei Austriei

LUI RAMSES II

în holul hotelului Sheperd din 
Cairo a fost organizată o expoziție în 
care a fost expus planul definitiv pri
vind mutarea și reconstruirea ce
lor două temple de la Abu-Sim- 
bel, care datează de pe vre
mea lui Ramses II. Cu această ocazie, 
subsecretarul de stat al ministerului 
culturii și informațiilor al R.A.U., 
Abdel Alsaivy, a declarat că liotărîrea 
privind deplasarea celor două temple, 
pentru a nu fi inundate de apele Ni
lului ce vor crește în urma construi
rii barajului de la Assuan, a fost luată 
în luna iunie 1963. Începînd de a- 
tunci, Ministerul Culturii și al Infor
mațiilor aj R.A.U., împreună cu

U.N.E.S.Ç.O., au luat măsuri în vede, 
rea ducerii la îndeplinire a acestui 
proiect ce urmează să fie realizat în 
două etape. în prima etapă cele două 
temple vor fi demontate bucată cu 
bucată și vor fi transportate în partea 
de sus a falezei ce domină valea Ni
lului, iar în a doua templele urmea
ză a fi reconstruite. La reconstrucția 
lor se va avea în vedere menținerea 
aspectului lor inițial. Lucrările vor în
cepe la 15 noiembrie.

MĂSURI ÎMPOTRIVA
ZGOMOTELOR

ALE COMPOZITORULUI
DMITRI ȘOSTAKOVICI

(Agerpres)

Uzinele „Independența“ din Sibiu. Controlorul de calitate verifică 
lot de balanțe semiautomate universale construite în întreprindere.

Pentru a se reduce zgomotele 
în aglomerațiile orășenești, Minis
terul lucrărilor publice și al trans
porturilor din Franța a emis o hotă- 
rîre care fixează limite în ce privește 
zgomotele de eșapament ale vehicu
lelor. In acest scop, prefectura din 
Paris a început zilele trecute o cam
panie de luptă împotriva motoarelor 
prea „zgomotoase“, care va dura pînă 
la sfîrșitul lunii. In cursul acestei cam
panii, agenții de circulație vor supra
veghea toate zgomotele „anormale“ ce 
ar putea fi produse de motoare pe 
străzi. De asemenea, tehnicienii pre
fecturii vor determina cu ajutorul unor 
„sonometre“ dacă zgomotele produse 
de eșapamente depășesc limitele per
mise. Ei vor putea obliga pe conducă-

Dmitri Șostakovici, care împreună 
cu un grup de compozitori din Mos
cova a făcut recent o călătorie prin 
Kirghizia, a terminat o nouă lucrare 
— „Uvertură pe teme populare ruse 
și kirghize". Cunoscutul compozitor 
sovietic a relatat că în prezent lu
crează la muzica pentru filmele 
„Hamlet“ și „Karl Marx“.

MĂRTURII DIN EPOCA 
BRONZULUI $1 A FIERULUI

După opt ani de cercetări în re
giunea Capo di Ponte (Italia), un 
grup de arheologi a dat la iveală 
peste 34 000 de gravuri în piatră, 
reprezentînd scene de familie, de 
vînătoare. scene de război, imagini 
din viața religioasă. S-a stabilit că 
aceste inscripții aparțin triburilor 
de camunj care au trăit în aceste 
locuri cu multe milenii în urmă, în 
plină epocă a bronzului și a fie
rului. Arheologii italieni afirmă că 
ceicetînd aceste gravuri vor re
constitui respectiva epocă istorică, 
obiceiurile și îndeletnicirile oame
nilor de atunci.

Șase sute de ani de la înființarea 
Universității Jagellone

BUCUREȘTI. Deschiderea oficia
lă a celei de-a Vl-a ediții a cam
pionatelor europene de volei a 
avut loc ieri după-amiază în sala 
sporturilor Floreasca. Cu această 
ocazie, tov. 
ședințe al
U.C.FS. și președintele comisiei de 
organizare a campionatelor, a sa
lutat pe sportivii participant) și pe 
invitații de peste hotare.

Primul meci din cadrul progra
mului s-a disputat între reprezen
tativele R. P. Polone și Olandei. 
Cum era și de așteptat, polonezii 
au obținut victoria, dar voleibaliștii 
olandezi au opus o dîrză rezistență, 
în special in setul doi, cînd au con
dus cu 14—11. Scorul final al me
ciului 3—0 (15—12; 17-15; 15—9).

In continuare, echipa feminină a 
R. P. Bulgaria a întrecut cu multă 
ușurință selecționata Turciei. Vo
leibalistele bulgare au cîștigat con
secutiv 3 
15—0).

Așteptată cu interes, întîlnirea 
reprezentativei masculine a țării 
noastre cu selecționata Finlandei a 
prilejuit un debut victorios al 
echipei romîne. Meciul a durat 
circa 30 de minute, timp în care 
romînii au avut permanent iniția
tiva, obținînd victoria în 3 seturi 
(15—5 ; 15—0; 15—4). De mențio
nat că în setul doi primele 8 punc
te au fost realizate consecutiv di
rect din serviciu.

Iată programul de azi : ora 15,30 
I Finlanda—Olanda (mase.) ; ora

U.R.S.S.—Bulgaria (fern.) ;

M. Bîrjega, vicepre- 
Consiliului general

seturi (15—4; 15—3;

masculine a țării

16,30
ora 18 Romînia—Polonia (mase).

TG. MUREȘ (Grupa IV mas
culin) : R. P. Bulgaria—Franța 3—0 
(15—8; 15—2; 15—5). Voleibaliștii 
bulgari au cîștigat în mai puțin de

în tot timpul jocului, în e- 
învingătoare nu a fost

o oră. 
chipa 
schimbat nici un jucător. Turcia— 
Danemarca 3—0 (15—5; 15—1;
15—5). Victorie ușoară a jucători
lor turci. Echipa Danemarcei, lip
sită de experiența marilor 
cursuri, a opus o rezistență 
de slabă.

Azi, de la ora 17 : R. F. 
mană—Danemarca și Turcia—Bul
garia.

BRAȘOV (Grupa I masculin) : 
R. S. Cehoslovacă—Belgia 3—0 
(15—9; 15—3; 15—5). în ciuda di
ferenței de valoare, jocul a plăcut 
celor 2 000 de spectatori, datorită 
elanului cu care au acționat în u- 
nele momente voleibaliștii belgieni. 
R. P. Ungară—Italia 3—0 (15 — 11; 
15—7; 15—13). Joc spectaculos și 
echilibrat, mai ales în ultimul set. 
cînd sportivii 1- 
talieni au condus 
la un moment 
dat cu 13—12.

Azi, de la ora 
17 : Belgia—Ita
lia și Cehoslova
cia—Ungaria.

CONSTANȚA 
(grùpele III și IV 
feminin).
Polonă - 
Germană 
(15-1 ; 
15—5).

Partida 
programat echi
pele R. P. Ro
mîne și Austriei. 
Formația romînă 
a reușit încă de 
la început să se 
impună. Repre-

con- 
desțul

Ger-

zentantele noastre au jucat relaxat 
și au cîștigat cu 3—0 (15—0 ; 15—0 ; 
15—3).

Astăzi au loc meciurile R. P. Po
lonă — R.S.F. Iugoslavia și R. P. 
Romînă — R. D. Germană.

CLUJ (grupa III masculin). — 
La Cluj, în fața a aproape 2 000 de 
spectatori, s-au desfășurat ieri sea
ră primele meciuri. Echipa repre
zentativă a U.R.S.S. a învins cu 
3—0 (15—1; 15—5; 15—3), echipa 
Austriei.

în cel de-al doilea meci, echipele 
R. S. F. Iugoslavia și R. D. Germane 
au furnizat un joc palpitant, cu 
faze spectaculoase. Mai tehnici, iu
goslavii au obținut victoria cu 
3—1 (15—13 ; 15—12 ; 11—15 ;
15— 7).

Azi sînt programate meciurile : 
Austria — R. D. Germană și 
U.R.S.S. — Iugoslavia.

CRAIOVA (Grupa II feminin) : 
R. S. Cehoslovacă — Danemar
ca 3—0. (15—6 ; 15—4 ; 15—2). Sco
rul final și mai ales cel din seturi 
indică victoria ușoară a echipei 
cehoslovace. Mai echilibrat a fost 
cel de-al doilea meci — R.P. Unga
ră—Olanda. Prima formație a cîș
tigat cu 3—0, dar în fiecare set 
lupta a fost strînsă (15—11; 15—11;
16— 14).

Azi, de la ora 17 : Danemarca— 
Olanda și Cehoslovacia—Ungaria.

P.

a 2-a a

Cracovia 1963. Soarele molatic de 
toamnă dogorește încă. Piața orașu
lui vechi, recent pardosită cu mo
zaic, pare o imensă pajiște înflo
rită. Pe străzile ce pornesc din 
patrulaterul pieței este o continuă 
forfotă. De pe soclul statuii marele 
poet Adam Mickiewicz ccntemplă 
parcă frumusețea pieței, zborul po
rumbeilor, copiii ce se joacă.

Cracovia a fost cîndva capitala 
Poloniei. Se spune că aici „istoria se 
plimbă printre zidurile cetății“ în 
vechiul oraș aproape nu e stradă, 
nu e casă care să nu evoce momente 
importante ale trecutului. Zeci și 
zeci de monumente istorice stau și 
ele mărturie. Printre acestea se nu
mără și vestita 
Universitate Ja
gellonă, înteme
iată acum 600 de 
ani. Universitatea 
a fost înființată 
în 1364 de Cazi
mir cel Mare. Clădirea în i 
a funcționat în timpul lui 
zimir cel Mare „Academia ( 
coviană“ — cum se numea 
tunci — nu mai există. S-a 
trat însă bine edificiul în 
gotic ridicat după anul 1 400 din ini
țiativa soției lui Wlgdislaw Jagello, 
Jadwiga, fiica lui Cazimir cel Mare. 
Atunci s-a reorganizat universitatea 
din temelii și de atunci ea poartă 
numele familiei Jagello. Clădirea, 
numărind peste cinci secole, cu
noscută sub denumirea de „Col
legium maius“, adăpostește azi un 
interesant muzeu- Pînă în zilele 
noastre s-au păstrat aci aparate 
și dispozitive din epoca Școlii as
tronomice din Cracovia, globul de 
aur al lui Jagello din 1510, pe care 
este însemnată schița noii lumi des
coperite cu puțin înainte de Columb. 
Vizitatorii muzeului privesc cu inte
res cuptoarele, retortele și tabelele 
cu schițe magice ale alchimiștilor 
care, deși n-au reușit să găsească... 
„elixirul tinereții“ și „piatra filozofa
lă“, au adus, în schimb, contribuții 
la nașterea chimiei științifice.

în cei 600 de ani de existență. U 
niversitatea Jagellonă a cunoscut o 
deosebită înflorire. Nici reacțiunea 
obscurantistă din perioada „contra
reformei“ n-a putut-o împiedica 
să se dezvolte, după cum nici 
anii ocupației hitleriste. în anii a- 
ceia atît de grei universitatea a fost 
închisă, au fost prădate mate
rialele și colecțiile științifice. La 
6 noiembrie 1939 cadrele universi
tății au fost invitate la o conferință 
intitulată : „Tradiția și misiunea 
culturii germane“. La intrare aștep
tau însă dubele „S.S.“-ului. Cu a- 
cel prilej au fost arestați 183 de 
profesori, docenți și asistenți uni
versitari. Mulți dintre ei au pierit. 
Cu toată teroarea, însă. în 1942 a luat 
ființă o universitate serală clan
destină, la care se țineau cursuri și 
examene. Multe documente și ma
teriale prețioase au fost ascunse sau 
îngropate spre a nu cădea pradă 
dușmanului. Printre acestea s-a a-

flat și „diploma“ (actul de 
semnată de Cazimir cel 
12 mai 1364. După război, 
gropare, s-a constatat că 
gament rămăsese doar o 
țărînă ; intactă s-a păstrat doar pe
cetea de ceară.

Pe strada Golebia se află clădi
rea mai nouă.‘ denumită „Collegium 
novum“, unde funcționează în pre
zent universitatea. Cursurile facul
tăților de drept, filozofie, istorie, 
filologie, matematică-fizică, chimie 
și biologie sînt frecventate de peste 
6 500 de studenți. Corpul profesoral 
numără 650 de persoane. In cadrul 
catedrei de filologie romanică func
ționează

fundație) 
Mare la 

la dez- 
din per- 
rnînă de

și un lectorat de limba 
romînă la care 
predau profesorii 
Emil Biedrzyski 
din Cracovia 
Ion Tiba de 
niversitatea 
Iași.'

Despre Congresul F. I. R. A.
F.I.R.A să-și precizeze observațiile pînă 
la începutul anului viitor.

In încheierea lucrărilor au lost alese 
forul de conducere și diferitele comisii ale 
F.I.R.A. Dl. Delbert (Franța) a fost re
ales președinte al federației. M. Nicules- 
cu a fost, de asemenea, reales ca vicepre
ședinte. In comisia tehnică au fost aleși și 
antrenorii romîni N. Pădureanu și A. 
Barbu.

—_ In decembrie reprezentativa R. P. 
Roniîne va intîlni naționala Franței. Cum 
çste așteptată această partidă de rugbiștii 
francezi ?

— Nu numai rugbiștii, ci și publicul 
spectator acordă o mare importantă aces
tui meci Se încearcă tot felul de For
mule — uneori și publicul, prin presă, dă 
unele sugestii — pentru ca XV-le fran
cez să obțină neapărat de această dată 
un rezultat favorabil în fata echipei noas
tre. La meci vor fi prezenti și numeroși 
specialiști din diferite țări ale Europei. 
Cu ocazia prezentei noastre la Paris am 
definitivat ultimele amănunte legate de 
această problemă. Meciul va avea loc la 
Toulouse, la 15 decembrie, pe Stadionul 
Municipal cu o capacitate de circa 25 000 
locuri. Biletele de-intrare sînt de pe acum 
epuizate, deși televiziunea a anunțat că va 
transmite partida în întregime. Arbitru) 
jocului va fi galezul Wallters.

— Dar rugbiștii noștri ce pregătiri fac?
— Rugbiștii romîni sînt deopotrivă in

teresați să obțină din nou un rezultat de 
prestigiu, așa cum au reușit s-o facă în 
ultimii trei ani. Ei cunosc bine valoarea 
sportivilor francezi și se pregătesc în con
secință. Lotul format de specialiștii noștri 
cuprinde pe cei mai în formă jucători. 
Pînă la data meciului, ei se vor antrena 
la cluburile lor sau în comun, urmînd a 
susține și cîteva meciuri de verificare, 
printre care unul, probabil, cu naționala 
Italiei.

Zilele trecute s-au desfășurat la Paris 
lucrările Congresului Federației interna
ționale de rugbi amator (F.I.R.A.), la care 
au participat și reprezentanți ai federa
ției romîne de specialitate, lată ce a rela
tat unui redactor al ziarului nostru Iov. 
EMIL DRĂGĂNESCU, președintele 
F.R.R. :

— Actualul Congres F.I.R.A., avînd o 
componentă largă, a dezbătut probleme 
importante privind activitatea rugbistică 
internațională. Este de remarcat dc la bun 
început că și ds această dată rngbiul ro- 
mînesc a fost apreciat, mentionîndu-se în 
special rezultatele reprezentativei noastre 
naționale în „Cupa Păcii“, victoriile rug- 
biștilor romîni în lata echipelor Italiei și 
Franței. S-a propus — și congresul a a- 
probat — ca, anul viitor, |a turneul irț- 
ternational de rugbi ce se va desfășura in 
luna mai la Bruxelles, alături de repre
zentative de tineret ale Franței, Țării 
Galilor, Italiei și Belgiei, să participe și o 
selecționată de tineret din Romînia.

S-a analizat propunerea ca, începînd 
cu sezonul rugbistic viitor, în programul 
internațional să fie introdusă o nouă 
competiție, dotată cu „Cupa F.I.R.A.“, Ia 
care să poată lua parte echipele campioa
ne de țări care au fost eliminate în pri
mele meciuri ale „Cupei campionilor eu
ropeni“.

Discuții serioase a comportat și proble
ma noilor reguli în jocul de rugbi care 
sînt experimentate în ultima vreme în 
Anglia. S-a stabilit ca, în această privință.

De la corespondentul 
nostru la Varșovia Și 

la U- 
din

care
Ca- 

Cra- 
i a- 
păs-
stil

ani-

■

Sala Floreasca din Capitală, în timpul festivității de deschidere a campionatelor

In cite va «"înduri
© Selecționata de hochei pe gheață a 

R.P. Romîne, aflată în turneu în R. S. 
Cehoslovacă, a evoluat în orașul Nitra în 
compania echipei Dukla. Victoria a reve
nit hocheiștilor romîni cu scorul de 5—4 
(2—0 : 1—3 ; 2—1)

0 Ieri, pe stadionul Progresul din Ca
pitală, reprezentativa de rugbi juniori a 
tării noastre a întrecut cu 14—3 (5—3) 
formația Lokomotiv Leipzig.

O Pe stadionul Republicii au continuat 
marți finalele campionatelor republicane 
de box. Iată principalele rezultate : N. 
Puiu b. p. A. Iliescu ; C. Crudu b. p. 
A. Verdeș ; Șt. Popoacă b. p. M. Dumi
trescu ; 1. Mihalik b. p. O. Baciu.

Polonia pppulară consideră 
versarea a 600 de ani de la înfiin
țarea Universității Jagellone ca una 
dintre importantele manifestări din 
cadrul mileniului statului polonez. 
Amploarea manifestărilor privind a- 
niversarea Universității Jagellone se 
desprinde și din faptul că ele vor 
dura timp de un an, începînd din 
această toamnă. Cu acest prilej au 
fost programate 16 sesiuni științifi
ce. numeroase simpozioane, citeva 
congrese cu participarea a nume
roși oameni de știință de peste 
hotare. Sînt în pregătire lucrări 
consacrate istoricului universității, 
un volum ce va evoca istoria fa
cultății de medicină care a funcțio
nat un timp pe lîngă Universitatea 
Jagellonă, iar azi e transformată în 
Academia de medicină, o monogra
fie despre Cazimir cel Mare, alta 
despre istoria Bibliotecii Jagellone, 
lucrări despre Kopernik etc. Cu pri
lejul aniversării, guvernul a alocat 
un fond special pentru renovarea a 
numeroase clădiri, instalații și labo
ratoare, construirea de noi edificii, 
cum sînt clădirea facultății de fizi
că, a facultății de biologie și altele. 
S-a ridicat o nouă aripă a Biblio
tecii Jagellone. în grădina botanică 
se vor construi sere pentru plante 
tropicale ; de asemenea, se va ri
dica un nou observator astronomic. 
Totodată sînt prevăzute construcții 
de interes social — locuințe pentru 
cadrele didactice, cămine pentru 
studenți etc.

Cracovia își primește oaspeții îm
podobită sărbătorește, înnoită. Ală
turi de clădirile cu patina veacu
rilor trecute se înalță altele, proaspăt 
tencuite : așezăminte de cultură, fa
brici. locuințe moderne. Pretutindeni 
în Cracovia de azi se simte su
flul cuptoarelor de la marea între
prindere „Huța Lenin“. Orașul se 
dezvoltă nu numai ca un puternic 
centru cultural, ci și economic al 
Poloniei populare.

GH. GHEORGHIȚA
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Plecarea tovarășului Leontin Sălăjan 
din Indonezia

NEW YORK 22 (Agerpres). — In 
ședința din 22 octombrie a Comite
tului politic al Adunării Generale a 
O.N.U, au continuat dezbaterile pe 
marginea problemei necesității ur
gente a încetării tuturor experien
țelor cu armele nucleare și termo
nucleare. Majoritatea vorbitorilor au 
relevat importanța soluționării cit 
mai grabnice a acestei probleme și 
posibilitatea încheierii unui acord în 
acest sens

După reprezentanții Liberiei, Bul
gariei și Nigeriei a luat cuvîntul 
delegatul R P. Romîne, Ion Datcu, 
care a relevat, printre altele, că pro
blema încetării experiențelor nuclea
re este strîns legată de necesitatea 
eliminării pericolului unui război 
atomic. Vorbitorul a subliniat că gu
vernul romîn, unul din primii sem
natari ai Tratatului cu privire la in
terzicerea parțială a experiențelor 
cu arma nucleară, a apreciat acest 
Tratat ca pe o expresie a politicii 
de coexistență pașnică între state cu 
orînduiri social-politice diferite, ca 
o dovadă a faptului că problemele 
internaționale se pot rezolva pe ca
lea pașnică. El și-a exprimat tot
odată speranța că încheierea acestui 
acord va crea condiții favorabile și 
pentru interzicerea experiențelor 
subterane nucleare.

Delegația romînă, a spus vorbito
rul, consideră că pentru a feri ome
nirea de catastrofa unui război pus
tiitor, pentru a asigura securitatea 
tuturor statelor trebuie să fie puse 
în afara legii armele nucleare, să 
fie interzise producerea și folosirea 
lor și să1 fie lichidate stocurile exis
tente.

în încheiere, delegatul romîn a 
arătat că securitatea statelor se rea
lizează prin dezarmare, prin măsuri 
care se integrează în procesul aces
teia, prin măsuri parțiale tranzitorii 
menite să înlesnească destinderea în 
relațiile internaționale, să creeze 
condiții favorabile înfăptuirii dezar
mării generale și totale. In acest 
sens trebuie, după părerea delega
ției romîne. să se dea dovadă de spi
rit realist, de bunăvoință, înaintînd 
pas cu pas în direcția înlăturării

obstacolelor ce se mai ridică în ca
lea spre apărarea și consolidarea 
păcii.

*
NEW YORK 22 (Agerpres). — La 

22 octombrie, I. Broz Tito, președin
tele R.S.F Iugoslavia, a rostit o cu
vîntare în fața delegaților la cea 
de-a 18-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U.

★

NEW YORK 22 (Agerpres). — în 
după-amiaza zilei de 21 octombrie, 
Consiliul de Securitate și Adunarea 
Generală a O.N.U. au luat în discu
ție problema alegerii a 5 judecători 
ai Curții Internaționale de Justiție 
de la Haga, ca urmare a expirării 
mandatelor reprezentanților Repu
blicii Panama, Franței, Argentinei, 
Mexicului și Marii Britanii.

La sfîrșitul dezbaterilor, care con
form procedurii ș-au desfășurat si
multan în Consiliul de Securitate și 
în Adunarea Generală, au fost aleși 
pe o perioadă de 9 ani următorii ju
decători : Mohammed Zafrulla Khan 
(Pakistan), Isaac Forster (Senegal), 
Luis Padilla Nervo (Mexic), Gerald 
Fitzmaurice (Marea Britanie) și An
dré Gros (Franța).

★

NEW YORK 22 (Agerpres). — Co
mitetul O.N.U. pentru aplicarea De
clarației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor co
loniale a adoptat la 21 octombrie un 
amplu raport asupra activității sale 
care urmează să fie remis Adunării 
Generale. în raport se menționează 
problemele care au fost dezbătute 
de Comitet și soluțiile găsite și se 
cere ca Adunarea Generală să hotă
rască asupra continuării activității 
Comitetului în viitor.

Comitetul a împlinit, zilele acestea, 
doi ani de activitate. El a fost consti
tuit în toamna anului 1961, după a- 
doptarea de către Adunarea Gene
rală a Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și po
poarelor coloniale. Inițial, Comitetul 
a fost constituit din 17 membri. Anul 
trecut, Adunarea Generală a extins 
componența Comitetului la 24.

Ședința noului guvern al Angliei
22 
a 

noului cabinet de miniștri al An
gliei prezidată de primul ministru, 
lordul Home. După cum relatează 
agențiile de presă, la ședință au fost 
examinate, pe scurt, orientarea ge
nerală a politicii noului guvern și 
mai ales hotărîrea privind amîna- 
rea noii sesiuni a Parlamentului 
pînă ce lordul Home va fi ales în 
Camera Comunelor. După cum s-a 
anunțat, lordul Home, intenționează 
sărși prezinte candidatura în alege
rile parțiale pentru Camera Comu
nelor în circumscripția electorală 
Kinross din Scoția, unde alegerile 
vor avea loc la 7 noiembrie anul 
curent. Agențiile de presă anunță 
că la 23 octombrie premierul Home 
va renunța oficial la titlul său de

LONDRA 22 (Agerpres). — La 
octombrie a avut loc o ședință

lord pentru- a putea candida în ale
gerile pentru Camera Comunelor.

La Londra s-a anunțat oficial 
că a fost aprobată de către Cabine
tul englez propunerea lordului Home 
privind amînarea pînă la 12 noiem
brie a noii sesiuni a Parlamentului, 
care urma să 
tombrie.

se deschidă la 29 oc-

întrevederea ministrului afacerilor externe al R. P. Romine 
cu secretarul Departamentului de Stat al S. U. A.

WASHINGTON 22 — Trimisul 
special Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite : Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe al R. P. Ro
mîne, a avut la 21 octombrie, la De
partamentul de Stat al S.U.A., o în
trevedere cu secretarul Departamen
tului de Stat al Statelor Unite, Dean 
Rusk.

La întrevedere au mai participai 
Mircea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Petre Bălă
ceanu, trimis extraordinar și minis
tru plenipotențiar al R. P. Romîne la 
Washington, precum și Richard Da
vis, secretar de stat adjunct, și Ha
rold Vedeler, director al Direcției 
de relații cu țările Europei răsă
ritene din Departamentul de Stat.

Cu acest prilej au fost discutate o 
serie de probleme internaționale, 
precum și probleme interesînd rela
țiile dintre cele două țări. întreve
derea s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială.

întrebat de trimisul special al A- 
gerpres care este părerea sa despre 
întrevederea care a avut loc, Dean

Rusk a răspuns : „Am avut cu dl. 
Mănescu o discuție foarte utilă în
tr-o serie de probleme internaționale 
și ale relațiilor dintre Romînia și 
Statele Unite. După cum v-am mai 
declarat anterior, consider încuraja
toare perspectivele acestor relații“.

în același timp, Corneliu Mănescu 
a acordat un scurt interviu cores
pondenților agențiilor de presă U.P.I., 
A.P., A.F.P. și Reuter în legătură cu 
această întrevedere, în care a arătat 
că a avut cu Dean Rusk o convor
bire interesantă și deschisă asupra 
problemelor sus-mentio'nate.

Răspunzînd la o întrebare în legă
tură cu dezvoltarea relațiilor econo
mice și comerciale, Corneliu Mănes
cu a spus : „Considerăm că relațiile 
comerciale sînt o pîrghie importantă 
în destinderea încordării internațio
nale. Cu cît comerțul va fi mai li
ber, cu cît mai repede se vor înlătura 
obstrucțiile din calea sa, cu atît vor 
exista premise mai bune pentru îm
bunătățirea relațiilor internaționale, 
respectiv între Statele Unite și R. P. 
Romînă“.

Masă oferită de Legația R. P. Romme 
la Washington

WASHINGTON 22 (Agerpres). 
Cu ocazia vizitei la Washington 
ministrului afacerilor externe 
R. P. Romîne, Corneliu Mănescu, în 
seara zilei de 21 octombrie Legația 
R. P. Romîne a oferit o masă la care 
au participat E. Warren, președintele 
Curții Supreme a S.U.A., cu soția, 
Ph. Graham, director al ziarului 
„Washington Post“, și ziaristul Drew 
Pearson cu soția.

a 
al

Oaspeții americani la această 
masă, care au vizitat Romînia în 
luna august, au vorbit cu multă plă
cere despre această vizită. Masa s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească. Au fost prezenți, de aseme
nea, Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și Petre 
Bălăceanu, ministrul R. P. Romîne 
la Washington.

Activitate diplomatică 
pentru reglementarea 

conflictului algero-marocan

Declarațiile 
premierului Italiei
ROMA 22 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la un prînz oferit în cinstea 
sa de Asociația ziariștilor străini din 
Roma, președintele Consiliului de 
Miniștri al Italiei, Leone, a declarat 
că peste cîteva zile, în orice caz nu 
mai tîrziu de 1 noiembrie, guvernul 
condus de el va demisiona. ,

Leone a relatat că tratativele cu 
privire la componența și programul 
noului cabinet au și început în mod 
practic și vor fi continuate oficial 
după ce președintele republicii va fi 
înștiințat despre demisia actualului 
guvern. Primul ministru a arătat că 
își va considera misiunea îndeplinită 
îndată ce parlamentul va aproba 
bugetul de stat pe noul exercițiu fi
nanciar.

ALGER 22 (Agerpres). — Activi
tatea diplomatică îndreptată spre 
reglementarea conflictului de fron
tieră algero-marocan continuă în ca
pitalele celor două țări; la sediul Or
ganizației Națiunilor Unite și în alte 
capitale africane. După cum anunță 
agenția France Presse, în dimineața 
zilei de 22 octombrie, la Alger a avut 
loc o a doua întrevedere între pre
ședintele Ben Bella și împăratul 
Etiopiei, Haile Selassie, consacrată 
găsirii unor căi pașnice pentru so
luționarea conflictului.

La New York, reprezentanții Al
geriei și Marocului au avut întreve
deri cu șefi ai unor delegații și cu 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant. Reprezentantul președintelui 
Republicii Algeriene, Yazid, a decla
rat la o conferință de presă că Al
geria este gata să înceteze focul la 
granița cu Marocul, cu condiția ca 
forțele armate să 
zițiile din ajunul 
tului.

într-un discurs 
tombrie, președintele Nasser s-a de
clarat gata să contribuie la rezol
varea pe cale pașnică a conflictului, 
sugerînd totodată organizarea unei 
întîlniri a șefilor de stat ai Alge
riei, Marocului, Tunisiei și Libiei.

Agențiile de presă au transmis, Ia 
22 octombrie, că în regiunea de fron
tieră dintre Algeria și Maroc, cu
prinsă între posturile Hassi Beida și 
Tindjoub, continuă ostilitățile. Ope
rațiunile s-au desfășurat îndeosebi 
în apropiere de Taouz, localitate si
tuată în sud-vestul centrului Co
lomb Bechar, și la Oussada, localita
te situată la nord de Tindjoub.

O puternică ciocnire militară a a- 
vut loc la postul de frontieră Hassi 
Taghoucht

DJAKARTA 22 (Agerpres). — 
Luni dimineața au părăsit Djakarta, 
îndreptîndu-se spre țară, generalul 
de armată Leontin Sălăjan, minis
trul Forțelor Armate ale R. P. Ro
mîne, și soția sa, precum și generalii
și ofițerii superiori romîni care au 
făcut o vizită în Indonezia.

La plecare, pe aerodromul Kema- 
joran, generalul de armată Leontin 
Sălăjan a fost condus de generalul 
maior Achmad Jani, ministrul ar
matei de uscat, generalul Umăr, co-

mandantul militar al regiunii Dja
karta, generali și ofițeri superiori 
din armata indoneziană, atașați rni- 
litari străini și membri ai corpului 
diplomatic. Au fost de față Pavel 
Silard, ambasadorul R. P. Romîne la 
Djakarta, și membri ai Ambasadei. 
Generalul de armată Leontin Sălă- 
jan însoțit de generalul maior 
Achmad Jani au trecut în revistă 
garda de onoare aliniată pe aero
port.

Vizitele parlamentarilor romîni in Bdfiia

se retragă pe po- 
izbucnirii conflic-

rostit la 22 oc-

BRUXELLES 22 Trimisul spe
cial Agerpres. Mircea Ionescu, trans
mite : în continuarea călătoriei 
prin Belgia delegația grupului par
lamentar romîn pentru relații de 
prietenie Romînia-Belgia a vizitat 
în cursul zilei de marți orașul 
Gând, important centru industrial 
și cultural. Deputății romîni au 
fost întîmpinați de guvernatorul 
provinciei Flandra Orientală, A. 
Marien, și de primarul orașului 
Gand, E. Claeys. Delegația romînă 
a făcut o vizită la primăria orașului 
Gând.

In cuvîntarea sa rostită cu acest 
prilej, primarul orașului, E. Claeys, 
a subliniat că schimburile econo
mice, comerciale și culturale dintre 
R. P. Romînă și Belgia pot și tre-

buie să fie lărgite în interesul am
belor părți. El a arătat că între 
Gând și unele orașe din R. P. Ro
mînă există o tradiție în ce privește 
relațiile culturale și și-a exprimat 
dorința de a contribui la stabilirea 
de contacte directe între orașul 
Gând și orașe din țara noastră.

Răspunzînd, acad. Ștefan Milcu 
a subliniat că R. P. Romînă este 
gata să dezvolte multilateral rela
țiile cu Belgia.

Primarul orașului Gand a oferit 
apoi un dejun în cinstea parlamen
tarilor romîni.

După-amiază, deputății 
au vizitat uzinele de fibre 
„Fabelta“ din Gând.

Seara, deputății romîni 
tors la Bruxelles.

romîni 
sintetice

s-au în-

Cu prilejul Zilei forțelor armate 
ale R. P. Romîne

Poporul cuban va lichida cu 
pagubele pricinuite de uraganul 

Cuvîntarea rostită de Fidel Castro
HAVANA 22 (Agerpres). —- După 

cum anunță agenția Prensa Latina, 
la 21 octombrie, Fidel Castro, primul 
ministru al Cubei, a rostit o amplă 
cuvântare la posturile de radio și te
leviziune în legătură cu pagubele 
pricinuite țării de uraganul „Flora“. 
După cum a arătat primul ministru 
al Cubei, uraganul a cauzat moartea 
a mii de persoane și a distrus în 
provincia Oriente între 30 și 50 la 
sută din recolta de cafea. Fidel 
Castro a elogiat eroismul oamenilor 
muncii în lupta împotriva uraganu
lui, a subliniat rolul hotărîtor al or
ganelor de partid locale în organi
zarea lucrărilor pentru salvarea oa-

succes
„Flora“

de ajutor si-menilor și acordarea 
nistraților. Primul ministru a men
ționat, de asemenea, marele rol pe 
care l-au avut în aceste operațiuni 
forțele armate și lucrătorii din siste
mul de ocrotire a sănătății din Cuba.

In acest moment dificil, a spus 
Fidel Castro, întreaga țară a venit în 
ajutorul sinistraților. Toate țărilg din 
lume, îndeosebi statele socialiste, au 
acordat, de asemenea, Cubei un mare 
ajutor.

Primul ministru al Cubei s-a ocu
pat de măsurile în vederea lichidă
rii urmărilor uraganului. El a men
ționat ca o măsură principală pre
ventivă pentru cazul repetării unor 
fenomene- de acest, fel în viitor ne
cesitatea construirii unui sistem hi
drotehnic în provincia Oriente, care 
va da posibilitatea să se pună ca
păt inundațiilor și să se obțină în 
mod sistematic recolte bogate.

în încheiere, Fidel Castro a cerut 
să fie folosite în mod rațional mij
loacele de dezvoltare a economiei 
țării și și-a exprimat convingerea 
fermă că poporul cuban va lichida 
cu succes greutățile de o amploare 
fără precedent provocate de calami
tățile naturale.

SOFIA 22 Corespondentul Ager
pres transmite : Marți după-amiază, 
în sala Casei centrale a armatei 
populare din Sofia a avut loc o adu
nare festivă cu prilejul sărbătoririi 
Zilei forțelor armate ale R. P. Romî
ne. In prezidiul adunării se aflau : 
general colonel Dobri Djurov, minis
trul apărării populare, miniștrii ad- 
juncți Zdravko Gheorghiev și Av
gust Kabakciev, șeful statului major 
Atanas Semerghiev, ofițeri și ostași 
ai armatei populare.

In sală erau prezenți atașații mi-
*

Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 
Zilei forțelor armate ale R.P. Romî
ne, în diferite țări socialiste au avut 
loc manifestări organizate de atașa
ții militari ai țării noastre. La Mos
cova, colonelul Ion Trofin, atașat 
militar al R. P. Romîne, a organizat 
la 21 octombrie o. întîlnire la care 
au participat reprezentanți ai Minis
terului Apărării al U.R.S.S. și ata
șați militari ai forțelor maritime 
militare și aeriene militare ai unor 
țări străine. Participanții la întîlni
re au vizionat filmul romînesc „Va
lurile Dunării“.

litari acreditați la Sofia, generali și 
ofițeri superiori, ostași, reprezen
tanți ai armatei, cetățeni din Sofia.

Despre Ziua forțelor armate ale 
R. P. Romîne au vorbit viceamiralul 
Branimir Ormanov și lt. colonelul 
Nicolae Pleșa, atașat militar al R. P. 
Romîne la Sofia.

In încheierea adunării festive a 
avut loc un program artistic prezen
tat de formații artistice militare din 
R.P. Bulgaria, precum și un film de 
scurt metraj cu aspecte din viața 
militarilor romîni.

*

Locotenent-colonel Dumitru Apos
tol, atașat militar al R. P. Romîne în 
Polonia, a organizat la 21 octombrie 
la Varșovia o conferință de presă 
urmată de prezentarea unor filme 
documentare despre viața oamenilor 
muncii din R. P. Romînă.

La Praga colonelul Gheorghe Con- 
stantinescu, atașatul militar al R. P. 
Romîne, a vorbit în cadrul unei con
ferințe de presă despre contribuția 
armatei romîne la înfrîngerea fascis
mului.

(Agerpres)

Distîncție rominească acordată 
unui om de știință francez

PARIS 22 (Agerpres). — La 21 
octombrie, în saloanele Legației R.P. 
Romîne din Paris a avut loc înmî- 
narea diplomei de membru de onoa
re al Societății romîne de stomato
logie, acordată de Uniunea Societă
ților de științe medicale din R. P.
Romînă, profesorului Michel De- 

chaume, directorul Institutului de 
stomatologie din Paris. Din partea 
Societății romîne de stomatologie a 
vorbit prof. Valerian Popescu, care 
a înfățișat personalitatea omului de 
știință francez. în răspunsul său, 

prof. Michel Dechaume a mulțumit

pentru onoarea ce i s-a făcut, sub
liniind totodată valoarea științei 
medicale romîne și existența unor 
relații fructuoase între oamenii de 
știință din cele două țări.

Cu acest prilej, dr. Victor Dimi- 
triu, ministrul R. P. Romîne la Pa
ris, a oferit un cocteil care s-a des
fășurat într-o atmosferă prieteneas
că. La festivitate și la cocteil au 
participat personalități ale vieții me
dicale, specialiști în stomatologie 
din Franța și din alte țări, prezenți 
la Congresul francez de stomatolo
gie.

PARIS 22 (Agerpres).

Fără orhidee

Primul ministru Mavro- comun printre care parti-

A dispărut încă un ziar

MOSCOVA. La 22 octombrie, N. S. 
Hnișciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a avut o convor
bire cu Sirimavo Bandaranaike, pri
mul ministru al Ceylonului.

Aspect de la o recentă demon
strație a oamenilor muncii din To
kio pentru revendicări economice.

Aflată într-un lung voiaj politic prin 
citeva capitale occidentale, d-na Uhu — 
supranumită fi „Lucrefia Borgia din 
Saigon“ — sofia șefului siguranței sud- 
vietnameze, fratele lui Ngo Dinh 
Diem, încearcă pe cit poate să 
atenueze oprobriul opiniei publice față 
de represiunile dezlănțuite de regimul 
diemist împotriva populației.

La Roma, d-na Nhu a fost întimpi- 
nată cu ouă și cu roșii. Același lucru s-a 
întîmplat și la Paris. Studenții și alte 
categorii ale populației din aceste ca
pitale și-au manifestat astfel deschis 
sentimentele față de regimul terorist, 
antipopular din Vietnamul de sud. 
Presa din țările respective a avut accen
te ironice față de străduințele acestei 
„ambasadoare particulare“.

D-na Nhu a ajuns în cele din urmă 
în S.U.A. După cum anunță din Prin-

tsx'-
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NOTE
cetown (New Jersey) agenția U.P.I. „un 
grup de manifestanți a aruncat cu pie
tre și ouă în mașina în care se afla d-na 
Nhu, care se îndrepta zilele trecute spre 
universitatea Princeton, unde urma să 
vorbească studenților".

Mai tîrziu, în cadrul unei emisiuni 
televizate, d-na Nhu a declarat că ră
ceala primirii pe care i-au făcut-o ofi
cialitățile americane a «rănit-o»“.

Culmea este însă că nici tatăl ei, care, 
rupînd legăturile cu clanul Diem, și-a 
dat demisia din postul de ambasador al 
Vietnamului de sud la Washington, n-a 
vrut s-o primească. După cum relatează 
agenția mai sus citată, sosind la Was
hington, „d na Nhu a găsit poarta ca
sei închisă la domiciliul tatălui ei, Tran 
Van Chuong. D-na Nhu s-a înapoiat 
la ambasadă după ce a bătut de mai 
multe ori în zadar la ușă. Secretarul lui 
Chuong a anunțat că fostul ambasador 
refuză să-și vadă fiica în timpul călăto
riei ei în S.U.A.“.

Peripețiile voiajului d-nei Nhu sînt 
semnificative pentru starea de spirit ce 
domnește nu numai în rîndul populației 
din Vietnamul de sud, ci și în cercuri 
largi ale opiniei publice din țările occi
dentale — față de regimul diemist.

E. MIRONESCU

După cum s-a anunțat, zilele trecute ziarul newyorkez „Daily Mir
ror“ și-a încetat apariția după 39 de ani de existență. Ziarul apar
ținea trustului Hearst. în legătură cu dispariția sa, corespondentul 
din S.U.A. al ziarului „Le Monde“ a relatat :
„New York, orașul 

cu veste 8 milioane de 
locuitori, va avea de 
azi înainte numai șase 
cotidiene, adică mai 
puțin decît Parisul.

Proprietarii ziarului 
„Daily Mirror", care 
au anunțat hotărîrea 
celor 1 400 de salariați 
ai lor marți seara (15 
oct. — n.r.), cu puțin 
înainte ca prima ediție 
să iasă din rotativă, 
arată ca motiv al ho- 
tărîrii lor deficitul pe 
care ziarul l-a acumu
lat de cîtva timp — 
deficit care s-a agra
vat în urma grevei 
ziarelor newyorkeze 
de anul trecut care a 
durat 114 zile.

Acest deficit persis
ta. în ciuda unui tiraj 
cotidian care depă
șea 800 000 exemplare 
(peste 1 000 000 dumi
nica), și care făcea 
din ..Daily Mirror" cel 
de-al doilea cotidian 
din Statele Unite. Con-

curentul său, „Daily 
News“ — care l-a 
cumpărat — scoate a- 
oroaoe 2 000 000 de e- 
xemplare.

Dispariția lui „Daily 
Mirror", cotidian de 
senzație, nu poate fi 
considerată în sine ca

Răsfoînd 
presa străină

o pierdere intelectuală. 
La începutul secolului, 
New Yorkul avea 16 
cotidiene, printre care 
multe de un nivel 
foarte înalt ; în pre
zent. el nu mai are de
cît două pe care un 
cititor ceva mai exi
gent se simte îndemnat 
să le ia în mînă. Un alt 
fapt pentru care dis
pariția lui „Daily Mi
rror" apare simptoma
tică este dezintegrarea 
imperiului Hearst ca-

re, încă acum cîțiva 
ani, poseda 30 de ziare, 
si care nu mai are de 
azi înainte decît zece.

Vicepreședintele a- 
sociației ziarelor new
yorkeze, Thomas Mur
phy. a cerut lui Robert 
Kennedy, ministrul 
justiției, să deschidă o 
anchetă asupra a ceea 
ce el a numit «asasi
narea» ziarului „Daily 
Mirror“ de către riva
lul său „Daily News“, 
care „constituie o vio
lare a legilor antitrust 
cu scopul deliberat de 
a crea un monopol“. 
După părerea lui Tho
mas Murphy, ziarul 
„Daily News", împo- 
trivindu-se oricărei 
majorări a prețului de 
vînzare a ziarelor, „a 
împins „Daily Mirror" 
spre faliment, apoi l-a 
cumpărat nu pentru 
a continua publicarea 
sa, ci pentru a uci
de si a elimina princi
palul său conçurent".

Componența noului guvern 
iranian

TEHERAN 22 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Iranului, Assadol- 
lah Alam, a prezentat marți șahului 
componența noului guvern. Cu aceas
tă ocazie, Alam a declarat că pro
gramul noului guvern, care în esen
ță nu se deosebește de cel anterior, 
„se bazează pe ducerea la îndeplini
re a planului de reforme al șahului“.

Din noul guvern fac parte, printre 
alții : Abbas Aram (ministru de ex
terne), Seyed Mehdi Pirasteh (minis
tru de interne), Mohammed Baheri 
(ministru al justiției), Aii Naghi Aii 
Khani (ministru al economiei), gene
ralul Assadollah Sânii (ministru de 
război).

Emisiuni televizate in culori pot fi 
recepționate și de aparate obișnuite

PARIS. La Salonul internațional 
pentru Radio și Televiziune, scrie 
ziarul „Les Echos“, s-a reușit pen
tru prima dată să se transmită o 
emisiune televizată în culori între 
Paris și Marsilia. Semnalele, care 
au parcurs aproximativ 1 500 km, 
au fost emise de la Issy-les-Mouli- 
neaux spre Marsilia și de aici, din 
nou, spre Paris. Transmisia are a- 
vantajul că semnalele pot fi captate 
și de aparate de televiziune obiș
nuite.

ATENA.
mihalis a dispus inițierea unei anchete 
în legătură cu incidentele care au a- 
vut loc joia trecută la Atena, cînd 
foițele polițienești au atacat pe par
ticipanții la o întrunire a partidului 
E.D.A. Ziarele grecești scriu că procu- 
rorul-șef al Atenei, care cîtva timp 
s-a aflat la locul incidentelor, a îna
intat un raport din care reiese că po
liția nu a primit ordin din partea 
autorităților să-i împrăștie cu forța pe 
participanții la întrunire. „Constatarea 
neliniștitoare după incidentele de joi, 
scrie în legătură cu aceasta ziarul 
„To Vima“, este că organele de con
ducere ale poliției șe amestecă des
chis în lupta dintre partide, fără nici 
un control din partea guvernului“.

WASHINGTON. Cu prilejul cen
tenarului Academiei Naționale de 
Științe a Statelor Unite, la Washing
ton au fost organizate sesiuni științi
fice și 
care au 
academii 
tinentele. 
participă 
președintele Academiei R. P. 
mîne. In ziua de 21 octombrie, 
acad. Ilie Murgulescu a prezentat 
președintelui Academiei Naționale de 
Științe a Statelor Unite, Fraderick 
Seitz, salutul și medalia de aur a 
Academiei R. P. Romîne acordată cu 
ocazia centenarului. în cadrul festivi
tăților, acad. Ilie Murgulescu va par
ticipa la sesiunile științifice și la ce
lelalte manifestări organizate cu acest 
prilej, va vjzita diferite instituții 
științifice și culturale, precum și Uni
versitatea din statul Pennsylvania, 
Universitatea Princeton și Universi
tatea din New York.

ROMA. Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Consiliului Cinematografiei 
din Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă al R. P. Romîne, a fost primit 
de ministrul Turismului și Spectacole
lor al Italiei, Alberto Folchi. Au fost 
discutate probleme în legătura cu co
laborarea romîno-italiană în domeniul 
cinematografiei. Marți, primarul ora
șului Bergamo a oferit un prînz în 
cinstea delegației de cineaști romîni.

manifestări speciale la 
luat parte președinți de 
sosiți aci din toate con- 
Din partea R. P. Romîne 
acad. Ilie Murgulescu, 
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OTTAWA. Paul Martin, ministrul 
afacerilor externe al Canadei, a anun
țat în Camera Comunelor că guvernul 
canadian, conform rezoluției Consiliu
lui de Securitate al O.N.U., a interzis 
vînzarea și transportul de echipament 
militar către Republica Sud-Africană.

DJAKARTA. După cum anunță a- 
genția Antara, un purtător de cuvînt 
al forțelor armate aeriene indoneziene 
a anunțat că începînd de la 22 oc
tombrie „orice avion militar străin 
care va viola spațiul indonezian, în
câlcind astfel securitatea teritoriului 
Indoneziei, va fi doborît“. Purtătorul 
de cuvînt a menționat că pînă acum 
„avioanele străine suspecte erau doar 
interceptate și silite să părăsească 
spațiul aerian indonezian“.

MOSCOVA. în holul cinematografu
lui „Forum" din Moscova, în fața 
unui numeros public, s-a deschis o 
expoziție de fotografii pe tema „Romî
nia pe drumul dezvoltării socialiste". 
La deschiderea expoziției a luat cu
vîntul A. N. Țucanova, vicepreședinta 
Asociației de prietenie sovieto-romînă, 
care a vorbit despre realizările po
porului romîn în construcția socialis
mului. Participanții la festivitate au 
vizionat apoi filmul romînesc „Dar
dée“.

NEW YORK. Agenția Reuter anun
ță că Curtea supremă a S.U.A. a 
grațiat pe cei 373 de studenți negri 
arestați în urma participării la o de
monstrație de protest împotriva dis
criminării rasiale care a avut loc în 
orașul Orangeburg în statul Carolina 
de sud.

PARIS. Ministrul afacerilor externe 
al Pakistanului, Zulfikar Aii Bhutto, 
care întreprinde o vizită oficială în 
Franța, s-a întîlnit cu ministrul aface
rilor externe al Franței, Couve de 
Murville. După cum subliniază A.F.P. 
cei doi miniștri au discutat probleme

de interes
ciparea Franței la unele proiecte pri
vind exploatarea petrolului pakistanez.

BONN. Ludwig Erhard, noul can
celar al R.F. Germane, a anunțat la 
22 octombrie că la invitațiile preșe
dintelui Franței, de Gaulle, și preșe
dintelui S.U.A., Kennedy, va face în 
luna noiembrie o vizită la Paris și la 
Washington. Agenția Associated Press 
subliniază că este posibil ca, după 
Paris și Washington, cancelarul Er
hard să viziteze și Londra.

BUENOS AIRES. în rezoluția a- 
doptată la recentul congres național 
al studenților argentinieni se cere, 
printre altele, anularea contractelor 
încheiate cu companiile străine, na
ționalizarea unor ramuri industriale 
și promovarea unei politici externe 
independente. Aceste deziderate se 
bazează pe unele puncte din pro
gramul enunțat de noul președinte 
al Argentinei, A. Illia.

BAGDAD. După cum anunță 
France Presse, citind agenția de in
formații irakiană, cu prilejul funera
liilor a patru țăranj din provincia ira
kiană Diwanye, care au fost uciși de 
feudalii din regiune, 50 000 de țărani 
au luat parte la manifestațiile care 
s-au desfășurat în diferite centre în 
semn de protest împotriva acestui 
asasinat.

SANTIAGO DE CHILE. Ziarul 
chilian „El Siglo" a lansat în rîndul 
ziariștilor din Chile apelul de a orga
niza o mișcare de solidaritate cu 
ziariștii întemnițați în închisorile 
din Venezuela. în editorialul care 
lansează această chemare, ziarul chi
lian amintește că în închisorile din Ve
nezuela se află ziariști de la ziarele 
„El Venezolano“ și „Clari“ care au 
exprimat în ziarele lor păreri împotri
va guvernului.

B°NN. Agenția France Presse 
anunță că Erich Mende, vicecancelar 
și ministru pentru problemele întregii 
Germanii, și-a prezentat marți demisia 
din funcția de președinte al Partidului 
liber-democrat. Alegerile pentru noul 
președinte al partidului au fost fixate 
pentru ziua de 5 noiembrie.
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