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CU PLANUL
PE 9 LUNI 
ÎNDEPLINIT
Secția lia furnale 
de la Hunedoara
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Mersul lucrărilor agricole
Recoltarea culturilor tîrzii este în 

plină desfășurare pe întreg cuprinsul 
țării ; se fac ultimele pregătiri pentru 
începerea însămînțărilor de toamnă. 
Datele centralizate la Consiliul Supe
rior al Agriculturii arată că pînă la 17 
septembrie s-au recoltat floarea-soarelui 
de pe 70 la sută din suprafața culti
vată. sfecla de zahăr de pe 25 la sută, 
porumbul pentru siloz de pe 75 la sută, 
iar porumbul pentru boabe și cartofii 
de pe 10 la sută.

Unitățile agricole socialiste recoltează 
în primul rînd culturile de pe terenu
rile ce urmează să fie însămînțate în 
toamna aceasta și fac imediat arături. 
Au fost efectuate lucrări de pregătire a 
terenurilor pentru însămînțare pe 
1 700 000 hectare, ceea ce reprezintă 50 
la sută din suprafața prevăzută. Cele 
mai bune rezultate au fost obținute în 
regiunile Dobrogea, București, Galați 
și Suceava.

în gospodăriile de stat pregătirea te
renului s-a făcut pe 80 la sută din su
prafața planificată.

Așa cum informează Consiliul Supe
rior al Agriculturii în unele regiuni, 
printre care Oltenia, Banat, Argeș, Cluj, 
Mureș Autonomă-Maghiară, Maramu-

reș și Hunedoara, sînt unități în care 
nu se folosesc din plin tractoarele la 
efectuarea arăturilor și celorlalte lu
crări de pregătire a terenului pentru 
semănat.

Pentru toamna aceasta sînt asigurate 
semințe din soiuri valoroase, cea mai 
mare parte fiind condiționată. Acum 
continuă tratarea contra bolilor a semin
țelor și schimbul celor necorespunză
toare cu altele de calitate.

In săptămîna viitoare însămînțările 
vor începe îndeosebi în regiunile din 
nordul țării. Buna pregătire a terenului 
și însămînțarea în perioada optimă fi
ind hotărâtoare pentru asigurarea unor 
producții sporite în anul viitor, este 
necesar ca în următoarele zile să fie 
mult intensificate arăturile, grăpatul, 
discuitul și celelalte lucrări. Consiliile 
agricole și conducerile unităților tre
buie să organizeze în așa fel muncile 
de toamnă, incit acestea să se desfășoa
re la vreme și în bune condiții. O aten
ție deosebită trebuie acordată în a- 
ceastă perioadă culesului strugurilor, 
recoltării și valorificării legumelor, pre
cum și asigurării semințelor necesare în 
anul viitor.

(Agerpres)
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Colectivul secției II de furnale 
de la Combinatul siderurgic Hu
nedoara a anunțat îndeplinirea 
planului de producție pe primele 
trei trimestre. Utilizînd mai pro
ductiv capacitatea de producție a 
agregatelor, furnaliștii din a- 
ceastă secție au elaborat peste 
prevederi în primele 8 luni ale 
anului o cantitate de fontă echi
valentă cu metalul necesar pen
tru fabricarea a peste 6 360 trac
toare. Concomitent cu sporirea 
producției de fontă, de la începu
tul anului furnaliștii secției a II-a 
au realizat economii suplimentare 
în valoare de peste 11 milioane 
lei. Planul producției pe 9 luni a 
fost îndeplinit și de colectivul 
oțelăriei electrice al marelui com
binat hunedorean.

.. fierte.»
Deschiderea unei expoziții de fotografii sosite la

începe „stagiunea de toamnă“

„Scînteii“ pentru
cea mai bună fotografie

Trustul minier
Dobrogea

Colectivele exploatărilor Trus
tului minier Dobrogea au înde
plinit planul producției globale și 
marfă pe primele 9 luni ale anu
lui. în această perioadă, au fost 
realizate peste plan 9 400 tone pi
rită concasată, 4 600 tone concen
trat de barită, 1 200 tone cretă 
măcinată, 6 800 tone argilă caoli- 
noasă și alte produse, 
nea, productivitatea 
crescut cu 5,2 la sută 
cinile de plan.

întreprinderile 
forestiere 
din reginnea Argeș

De aseme- 
muncii a 
peste sar

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Colectivele întreprinderilor fores
tiere din regiunea Argeș au în
deplinit înainte de vreme planul 
producției globale pe 9 luni. De 
la începutul anului muncitorii 
forestieri au realizat în plus, față 
de prevederi, 10 000 m c lemn 
pentru construcții rurale, 5 000 
m c bușteni de rășinoase și alte 
produse în valoare de aproape 
10 milioane lei.’

Pe baza introducerii în produc
ție a noi procedee tehnologice, a 
perfecționării metodelor de mun
că existente, productivitatea 
muncii a crescut cu 1,7 la sută ; 
totodată, angajamentul anual de 
economii la prețul de cost a fost 
depășit cu 365 000 lei și cu 4 mi
lioane lei la beneficii.

ȘAPTE
PE 450

Oamenii aceștia n-au fost desco- 
periți de reporterul ce iscălește rîn- 
durile pe care le aveți. sub ochi. 
Despre ei s-a scris adeseori. Frații 
Rusu sînt foarte populari în raio
nul Agnita, regiunea Brașov. Un lo
cuitor de pe aici care îți face elo
giul cuvenit al locurilor, nu uită să-ți 
spună : „Și, tot la noi, muncesc și 
cei șapte frați tractoriști... poate ați 
auzit de ei 1...".

L-am vizitat pe directorul S.M.T.- 
Agnita, tovarășul Iosif Pop.

— Stațiunea noastră a fost înfiin
țată în iulie 1956; prima zestre — 36 
de tractoare. Azi : 183 de tractoare, 
aproape 80 semănători, 76 combine 
de cereale, 62 grape cu discuri, 13 
combine pentru recoltat siloz etc.

— O relatare foarte concisă dar și 
convingătoare 1

— S.M.T Agnita servește 20 de 
gospodării colective, adică pe toate 
cite sînt în raion. O satisfacție a 
noastră recentă ; producția medie 
de cereale la hectar a anului a- 
cestuia în gospodăriile raionului a 
fost cu 150 kilograme mai mare de
cît cea planificată. După evaluări, 
așteptăm să fie depășită și produc
ția la hectar de porumb, sfeclă de 
zahăr, cartofi. Aici e și meritul lu
crătorilor din stațiune, care au exe
cutat lucrările mecanizate cu înaltă 
conștiinciozitate și răspundere.

— A venit deci momentul să vor
bim și despre frații Rusu.

— Sînt șapte : Ion, Gheorghe, Io
sif, Cornel, Niculaie, Mihai (mezinul) 
și Virgil... L-am pus la urmă pe Vir
gil, el e acum șeful brigăzii a 19-a. 
Ceilalți sînt în brigada a 12-a, con
dusă de Ion. Pînă anul trecut Virgil

Soarele de septembrie a învăluit Del
ta Dunării. Stuful a crescut înalt. Măciu
liile vîrfurilor se apleacă la cea mai mică 
adiere. Unduitul lor seamănă cu cel al 
valurilor mării apropiate.- In Deltă e încă 
liniște, dar mii de brațe, sute de mașini 
se pregătesc pentru noua recoltă a Del
tei. De opt ani încoace, în fiecare toam
nă, cînd toate campaniile de recoltare 
s-au terminat, aici recoltarea abia începe.

O statistică a Trustului de amenajare 
și valorificare a stufului din Tulcea arată 
că în 1957 s-au recoltat 7 000 tone de 
stuf. In campania 1963—1964 această ci
fră a ajuns la 230 000 tone, iar în acest 
an va crește la 325 000 tone. Un spor 
de aproape 50 de ori în opt ani. Della 
mai are însă rezerve, in planul de pers
pectivă se prevăd noi lucrări care să per
mită exploatarea unor zone deocamdată 
inaccesibile.

La ordinea zilei se află punerea la 
punct a agregatelor, definitivarea zone
lor de recoltare, organizarea lucrului. 
Lungimea canalelor de exploatare a 
ajuns la 800 km. Suprafața spațiilor de 
depozitare a stufului — la 150 ha. Cel 
mai important canal dat acum în folo
sință este cel care leagă Dunărea de 
zona Dovnica, pe o lungime de 10 km. 
Acesta creează posibilitatea exploatării 
stufului înir-o zonă foarte bogată. La Par
dina s-au terminat lucrările de îndiguire 
care vor scoate de sub efectul inunda
țiilor 24 000 ha cu stuf. Numai la această 
unitate digurile se întind pe o lungime 
de 100 km.

Lucrările de amenajare continuă. La 
lacubova se va da în folosință o mare 
ecluză -care va. permite transportul con
tinuu al stufului, eliminîndu-se transbor- 
daréa' în ceamuri'. La Carasuhat și Obre- 
tinse construiesc, stăvilare pentru intro
ducerea și evacuarea apei, cu ajutorul 
cărora se vor pune în valoare aproape 
5 000 ha de stufărișuri, iar în zona Litcov 
vor începe lucrările de îndiguire a unei 
mari unități stuficole. Prin lucrările de a-

FRAȚI
DE CAI
a fost , la un loc cu ceilalți dar a- 
veam nevoie de un șef destoinic la 
19; așa că i-am despărțit 1

Mă aflu aici;, din 1959, continuă 
directorul. „Brigada, fraților" am gă- 
sit-o in frunte și tot așa o știu și 
acum. (Pînă în . primăvara lui.’59 a 
mai lucrat la noi.și bătrînul Pante- 
limon Rusu, pohtator. Acum are vreo 
șaptezeci și patru de .ani, dar se ține 
zdravăn).

— Și cum se împacă ei acolo în
tre ei ?
- Ei, 

știți că 
stațiune 
Rusu — sau cum îi spun ei „Ha" —e 
un bun organizator și-i ține în mină 
pe toți. E nostim să-i auzi pe Gheor
ghe sau pe Iosif zicînd : „Așa mi-a 
spus șeful... Vorbiți cu șeful...". Și în 
casă „Ila" este tot „șeful".

De altfel toți frații îl iubesc și-l 
respectă pe Ion din alt motiv : el a 
fost primul 1 El l-a tras după sine, 
rînd pe rînd, t-a făcut să se îndră
gostească de meseria de Jrac.torist, 
le-a transmis-o din mers.

uite, așa frați cum sînt, să 
în nici o altă brigadă din 
nu e atîta disciplină. Ion

M-am dus la Ion acasă. Locuiește 
în Agnita, pe o stradă nouă, plină 
de flori. Conform arhitecturii din 
partea locului, casa este masivă, 
înaltă,, cu un cat (3 camere sus, iar 
jos o bucătărie de vară și o pivni
ță), cu o scară exterioară, impună
toare.

Ceea ce m-a emoționat în inte
rior era prezența muncii lui, mai 
bine zis, continuarea preocupărilor

® De la 7 000 la 325 000 ione stuf © Un grad 
înalt de mecanizare la toate operațiile © Noi 
construcții și amenajări

menajare, în Deliă vor fi supuse în aces* 
an exploatării stuficole alte peste 60 000 
hectare. Pe lîngă extinderea suprafețelor, 
se fac amenajări pentru o mai bună valo
rificare a acestora. In zonele de recoltare 
de la Pardina și Șontea, 10 pompe pluti
toare scot acum în fiecare secundă. cite 
50 metri cubi de apă introdusă în pri
măvară. Același lucru îl fac alte 40 de 
pompe mobile și o stație fixă-de pom
pare la întreprinderea Rusca. Prin îmbu
nătățirea regimului hidrologic se creează 
posibilitatea de a se spori recolta de 
stuf la hectar cu peste 20 la sută.

La întreprinderea Sulina, birourile 
sînt instalate pe un ponton. Și aici, toată 
lumea e cuprinsă de febra pregătirilor. 
Pe malul apei stau aliniate, gata de ple
care, agregatele unei coloane. Cu cîteva 
zile înainte, în adunarea generală a or
ganizației de partid din întreprindere, au 
fost dezbătute cele trei probleme prin
cipale de care depinde reușita campa
niei : terminarea la timp a reparației uti
lajelor, stabilirea parcelelor și zonelor de 
recoltare și amplasarea coloanelor pentru 
începerea recoltării. Comuniștii au pro
pus ca pentru fiecare coloană în parte 
să se asigure un stoc de piese de schimb 
mai mare decît anul trecut și să se alcă
tuiască echipe de lăcătuși care să inter
vină operativ atunci cînd se produc de
fecțiuni. Comitetul de partid al trustului 
a sprijinit birourile organizațiilor de bază 
de la fiecare întreprindere să aplice pro
punerile celor de la Sulina. In prezen1, 
pregătirea utilajelor este pe terminate. 
250 de recoltatoare, aproape 600 trac
toare și 1 000 remorci sînt gata de in
trare în lan.

Gradul de mecanizare a operațiilor de 
recoltare va fi în această campanie de 
peste 90 la sută. Pentru a îmbunătăfi in
dicii de utilizare a mașinilor au fost pre
gătiți 350 de seigiști și tractoriști care 
să asigure schimbul doi la un mare nu
măr de agregate. Spre deosebire de anii 
trecuji, anul acesta, la întreprinderile 
Rusca, Șontea și Pardina se aplică me
toda de recoltare șl balotate? simultană 
a stufului.

Stafia de radio-emisie-recep(ie a trus
tului e în permanentă legătură cu între
prinderile stuficole — iar acestea, la rîn- 
dul lor, cu coloanele, in fiecare seară se 
recepționează situațiile cu privire la sta
diul pregătirilor. O atenție deosebită se 
acordă asigurării unor condiții bune de 
muncă și trai muncitorilor stuficoli. S-au 
adus noi haine de protecție pentru me
canici și manipulanji și s-au prețjăfit 10 
vase dormitor cu o capacitate de 400 de 
locuri. La Pardina au fost construite două 
blocuri cuprinzînd 54 de apartamente. 
Aci se pun bazele unui' nou orășel stu- 
ficol. La Maliuc s-a dat în folosință un 
nou hotel. Toate cele 93 de vase-dormi- 
tor au fost dofafe cu aparate de radio, 
biblioteci. Caravana cinematografică a 
întreprinderii regionale va prezenta filme 
în toate unitățile. O alfa caravană — cea 
sanitară — va asigura asistența medicală.

In curînd, în Deltă, va începe o nouă 
campanie spre a se obține cantități spo
rite de materie primă pentru mai multă 
celuloză, hîrtie, mătase.

După cum se știe, în întîmpinarea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării Romîniei de sub jugul fascist, 
„Scînteia" a organizat, între 10 iulie 
și 15 august a.c., un concurs de fo
tografii la care au fost invitați să 
participe corespondenți voluntari și 
cititori ai ziarului, fotografi amatori. 
După încheierea concursului, redac
ția ziarului nostru a organizat o ex
poziție care cuprinde un mare nu
măr din fotografiile participanților la 
concurs. Expoziția a fost deschisă 
ieri la „Casa Scînteii" cu prilejul 
împlinirii a 20 de ani de la apariția 
primului număr al „Scînteii" legale. 
Au fost de față numeroși fotografi 
amatori participanți la concurs. Din 
partea redacției, tov. I. Cumpănașu, 
redactor șef adjunct al ziarului „Scîn
teia", a felicitat pe cîștigătorii con
cursului și le-a înmînat premiile și 
mențiunile.

Expoziția „Concursul Scînteii pen-

5 000 numere de telefon
schimbate in Capitală

Mihai VASILE 
coresp. „Scînteii“

în vederea extinderii capacității unor 
centrale telefonice, a creșterii număru
lui de posturi se vor modifica în Capi
tală numerele de telefoane a 5 000 de 
abonați din raionul Grivița Roșie și o 
parte din raioanele 30 Decembrie și 16 
Februarie deserviți de centrala automată 
București-Nord (bd. Banu Manta). Azi 
încep să funcționeze posturile cu noile 
numere de telefon. Modificările s-au fă
cut la numerele de apel ce încep ou 
grupa 18. Se schimbă numai a treia 
cifră din numărul telefonic, restul ci
frelor rămînînd același. Numerele care 
încep cu 180 nu se modifică ; cele care 
încep cu 181 
182... în 
modifică 
în 183; 
exemplu, 
transforma în 18 33 41. Direcția P.T.T.R. 
a Capitalei și regiunii București a îri- 
cunoștiințat în scris pe fiecare- abonat 
de modificările survenite. Serviciul de 
informații 03 a operat în listele telefo
nice ale abonaților din București toate 
schimbările survenite.

tru cea mai bună fotografie’ este 
deschisă în sala „Flacăra" din ca
drul „Casei Scînteii" (Corpul CI) și 
poate fi vizitată zilnic între orele 
10—19, pînă la 10 octombrie.

in pagina 
cursului de

lll-a : Rezultatele con- 
fotografll al „Scinteii".

în birourile din sala Dalles și din 
Biserica Amzei nr. 5—7, numeroși 
meni ai muncii din Capitală depun 
reri de înscriere la Universitatea popu
lară a orașului București organizată de 
Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă. 
In acest an de învăjămînt se vor preda 
21 de cursuri din domenii variate ale 
științei, ariei și culturii. Cei ce doresc 
să-și îmbogățească cunoștințele de isto
rie a poporului nostru și să fie la curent 
cu înfăptuirile construcției socialiste pot 
urma cursurile „Momente din istoria pa
triei noastre" și „Romînia socialistă".

Cu privire la noile cuceriri ale științei 
și tehnicii, se vor preda cursurile : „Pro
bleme actuale ale fizicii și chimiei", 
„Tehnica secolului XX", „Cunoștințe me
dicale". Istoria filozofiei, geografia eco
nomică și politică a lumii, istoria diplo
mației, probleme de drept internațional 
vor fi predate în cadrul unor cicluri de 
lecții. Iubitorii de literatură pot audia 
prelegeri în cadrul cursurilor „Pagini de 
literatură universală” și „Din istoria lite
raturii romîne". Prietenii arfelor vor găsi 
deschise cursuri de arte . plastice, artă 
teatrală, aria filmului și cultură muzicală. 
Anul acesta vor fi inaugurale cîteva 
cursuri noi : „Cibernetica", „Din istoricul 
marilor descoperiri", „Probleme actuale 
în științele naturii", „Cum vorbim, cum 
scriem”, „Părinții și educația copiilor". 
Se organizează și cursuri de limbi străi
ne. Prelegerile vor fi ilustrate cu mate
riale intuitive, diafilme, filme documen
tare și artistice, vor fi prezentate frag
mente din lucrări muzicale, din specta
cole, cu concursul unor formații și artiști. 
Se prevede de asemenea vizitarea unor 
obiective industriale, monumente istorice 
și de artă, precum și întîlniri cu creatorii.

- -J
înscrieri la Universitatea populară

CONFERIREA ORDINULUI „STEAUA REPUBLICII 
POPULARE ROMINE“ CLASA I ACADEMICIANULUI 

ATHANASE JOJA
Prin decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romîne a fost 
conferit Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romine“ clasa I academi-

cianului Athanase Joja pentru acti
vitate îndelungată în mișcarea mun
citorească și merite deosebite în ac
tivitatea științifică. (Agerpres)

se modifică în 188.1. ;
181.. . ; 183 în 189 ; 184... se 
parțial ; 185... în 186... ; 186...
187.. . rămîne neschimbat. De 
vechiul număr 18 63 41 se va

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Prim-secretar al Comitetului, Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului.de Stat al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

■’ ’• " • : bțs • București
Dragi tovarăși, vă mulțumim din toată ' inirna pentru felicitările și 

bunele urări pe' care ni le-ați adresat cu oçazia celéi de-a XlX-a ani
versări a proclămării Republicii Democrate Vietnam.

Cu acest prilej noi ținem Să mulțumim poporului și guvernului Re
publicii Populare Romîne pentru sentimentele lor de solidaritate și de 
sprijinire a poporului vietnamez în lupta sa împotriva imperialiștilor 
americani, pentru reunificarea pașnică națională.

Dorim poporului frate romîn ca sub conducerea Partidului Muncito
resc Romîn și a'guvernului Republicii Populare Romîne să obțină noi și 
numeroase succese în construirea socialismului și ca prietenia și Colabo
rarea frățbască dintre cele , două țări să se consolideze și să se dezvolte 
pe zi ce trece. ' * ' ’ ’ . :...

HO ȘI MIN 
Președintele Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc 

din Vietnam 
Președintele Republicii Democrate 

Vietnam
FAM VAN DONG 

Primul ministru al Republicii 
Democrate Vietnam

16 septembrie 1964

Jumătate din marea familie a celor șapte tractoriștifrați Se știe 
cipală a

Scrisori către „Scînteia"

lui de muncă 
mișcător să vezi pe 
reți un mic steag 
gadă evidențiată în întrecerea socia
listă", ori, de cealaltă parte, înră
mată ca un prețios tablou de fami
lie, o diplomă „acordată brigăzii 
conduse de Ion Rusu, fruntașă pe 
1963". Și, în sfîrșit, un ultim semn, 
în acest sipet în care se țin actele 
și micile lucruri special îndrăgite, 
steluța de „Fruntaș în producție". 
Totul, frumos și firesc.

Am petrecut multe ore din noapte 
cu Ion, sofia sa și cei doi copii, Ionel 
și Lavinia. Ionel (5 ani) și Lavinia (2 
ani) dormeau zdravăn. Noi vorbeam 
tare. „N-aveți nici o grijă" — m-a 
liniștit soția șefului de brigadă, nu 
se trezesc ei cu una cu două.

— îi invidiez, am suspinat 1... Va- 
săzică, 18 1: cu Ionel și surioara lui, 
numărul nepoților ajunge la 18 1

— Cam puțin, spune Ion. De la 12 
copii, bătrînii noștri merită mai 
mulți nepoți 1

— Vin ei ! Dar, vorbește-mi despre 
cei 12 frați.

Pînă la aproape 30 de ani tata a

MAI BINE SA PRISOSEASCĂ...V

aici, familie. E 
unul din pe- 
roșu de „Bri-

s-afost un celibatar înrăit. Totuși, 
însurat. Atunci am început să venim 
noi pe lume. Fără grabă : unul la 
doi ani 1 Cînd s-a născut Mihai, ul
timul, tata împlinise 55 de ani.

— Veselă succesiune 1
— Cit despre veselie... Uneori stau, 

stau și mă gîndesc cum or fi scos-o 
la capăt bătrînii cu atîția copii și 
atîta prisos de sărăcie. Pămînt nu 
prea aveau, munceau mai mult pe 
la bogătanii de prin împrejurimi.

Cînd s-a înființat în Agnita gospo
dărie colectivă, bătrînul a fost al 
treilea între cei înscriși 1

— Cînd s-a produs întîlniiea du- 
mitale cu tractoarele ?....

— în 1952. Aveam pe atunci 16 
ani.

— A cui a fost ideea ?
— A lui Aurel, cumnatul meu. El 

lucra la G.A.S. „Axente Sever", lîn
gă Mediaș. Duceau lipsă de tracto
riști. Aurel i-a spus 
Ion e acum flăcău, 
el tractorist".

Așa am ajuns la 
de tractoriști de un 
lucrat la Axente Sever. Da' vezi că

soră-mii : „Uite, 
Ia să facem din

Dej, la o școală 
an. Pe urmă am

mie îmi era gîndul acasă, la Agni
ta. Tînăra noastră gospodărie co
lectivă avea nevoie de mine. Pe’ a- 
tunci S.M.T. Sighișoara lucra și la 
noi. M-am dus la S.M.T.-uI de acolo, 
mi-au dat un tractor și am început 
să muncesc într-o brigadă deplasată 
la Agnita.

— Presupun că din clipa cînd te-ai 
arătat pe tractor, ceilalți frați au fost 
gata cuceriți și tînjeau după mese
ria asta.

— Așa este. Mă învîrteam toată 
ziua cu tractorul pe hotarele gospo
dăriei. Ei — după mine. Cînd făceam 
ungerea, erau cu ochii în patru : 
uite, asta vine aici... asta se înșu
rubează dincoace. Era prin 1955.

Primii care prinseseră din zbor 
meseria de la mine au fost Iosif și 
Gheorghe.

Inginerul șef de la Sighișoara ve
nea uneori pe la noi și ne zicea : 
„Dați-i înainte, băieți. La vară o să 
aveți S.M.T. în Agnita : Iosife și

llie CONSTANTIN

mate- 
între- 

cadrul 
ale

că o condiție prin- 
indeplinirii planului 

de producție o constituie apro
vizionarea ritmică cu 
rialele specifice fiecărei 
prinderi. Colectivele din
serviciilor de aprovizionare 
întreprinderilor brăilene se stră
duiesc să asigure materialele ne
cesare desfășurării normale a 
procesului de producție. Sînt însă 
cazuri cînd asigurarea materia
lelor necesare producției într-o 
uzină nu depinde numai de stră
duința celor de la aprovizionare. 
Așa se face că, în timp ce in u- 
nele întreprinderi se simte lipsa 
unor materiale strict necesare, 
în altele există stocuri supranor
mative nefolosite luni de zile. 
Zilnic delegații serviciilor de a- 
provizionare bat drumul pe la 
celelalte întreprinderi, uneori 
pentru cantități neînsemnate de 
materiale sau piese. Nu întot
deauna, însă, aceste investigații 
sînt fructuoase, și uneori delega
ții se aleg doar cu timpul pierdut. 
Acolo unde există asemenea 
stocuri se cultivă zicala : „mai

. .j

bine să prisosească decît să nu se 
găsească“. ( ■ ■

Această situație, care nu mi se 
pare deloc normală, mă determi
nă să fac unele propuneri a 
căror aplicare, după părerea mea, 
ar duce la îmbunătățirea aprovi
zionării cu materiale a tuturor 
întreprinderilor din oraș. Mai in- 
th, socot. că ar fi foarte util un 
schimb de experiență între colec
tivele serviciilor de aproviziona
re ale întreprinderilor din oraș, 
la care să participe și reprezen
tanți ai forurilor tutelare. Consi
der de asemenea că ar da. 
rezultate bune găsirea unui 
mijloc de informare operativă în
tre serviciile de aprovizionare în 
ce privește stocurile existente în 
depozite. Dintr-o discuție pe a- 
ceast.ă temă, cu cei interesați, ar '. 
reieși desigur și alte propuneri a 
căror aplicare ar contribui la îm
bunătățirea aprovizionării între
prinderilor din oraș.

(Continuare în pag. Il-a)

Ion TOADER
șeful serviciului aprovizionare 
Șantierul naval Brăila

Consiliului.de
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și „Floarea de

CONCURSUL SI FESTIVALUL „GEORGE ENESCU

în Piața Iancului din Capitală s-a terminat recent construcția unui nou complex 
adăposti un restaurant, o secție „gospodina", ............................

comercial. Clădirea va 
o bucătărie de bloc și un magazin alimentar cu autoservire.

CĂMINUL NOSTRU

Deservirea la domiciliu își găsește un 
teren tot mai larg în cadrul activității 
comerciale. Popularizarea unităților ast
fel profilate necesită, firește, și o publi
citate corespunzătoare. O astfel de uni
tate este și noua Casă de comenzi 
„Mercur“ din Capitală. Pe ecranul te
levizoarelor, pe calea undelor, prin pre
să etc. cetățenii au fost informați că 
în urma unui simplu apel telefonic la 
numerele 14 09 75 sau 16 73 40 pot 
avea în cel mult patru ore la domiciliu 
produsele alimentare comandate. Deci, 
pentru cumpărători, o economie de 
timp în privința aprovizionării.

Inițiativa deschiderii acestei unități 
comerciale este, fără îndoială, bineve
nită. Ea se înscrie pe linia eforturilor 
de a se introduce procedee moderne în 
toate domeniile legate de deservirea 
cetățenilor.

Cum este organizată activitatea Ca
sei de comenzi „Mercur“ ? Corespunde 
ea cerințelor ?

...în biroul dispecerului sună telefo
nul. Este vorba de o comandă la do
miciliu. Desigur, te aștepți ca, într-un 
asemenea caz, articolele cerute să fie 
rapid notate și tot astfel trimise solici
tantului. Dar funcționara șovăie și ex
plică stînjenită că, pentru moment, 
„Casa“ nu are la îndemînă produsele 
comandate. De altfel — ca un făcut — 
tot „pentru moment“ lipsesc și mijloa
cele de transport.

Curios. Puțin înainte de a vizita Casa 
de comenzi „Mercur“, șeful serviciului 
comercial al O.C.L.-N. Bălcescu, care 
răspunde direct de activitatea acestei 
unități, ne informase. că la înființarea 
ei, cei care au organizat-o s-au gîndit 
la toate : și la dotarea cu mijloacele de 
transport necesare, și la furnizori, și la 
sortimente. După cum se vede însă, lu
crurile nu stau chiar așa. Unitatea a 
lăsat de mult în urmă perioada „roda
jului“. A trecut, deci, timp destul ; se 
putea găsi pricina deficiențelor ivite în 
organizare pentru a se lua măsurile 
necesare. Dar conducerea O.C.L.-ului 
n-a întreprins ceea ce era de așteptat în

de

această direcție. Pentru a-și cîștiga un 
bun renume, Casa de comenzi ar ri tre
buit să-și creeze largi relații comerciale, 
să stabilească o înțelegere cu cît mai 
mulți furnizori, care să-i pună operativ 
la îndemînă un bogat sortiment de pro
duse de bună calitate, să studieze prin 
diferite forme cererea de consum, să 
se consulte — în cadrul unor consfă
tuiri — cu cumpărătorii, să le solicite 
păreri și sugestii. In fapt însă, pentru 
aprovizionarea clienților, șeful Casei de 
comenzi se limitează doar la cele cîteva 
magazine alimentare din vecinătate, de 
la parterul blocului-turn din Piața Spla
iului. Ce se întîmplă cînd unității îi 
sînt solicitate articole care nu se găsesc 
aici ? începe o aprovizionare improvi
zată prin piețe și magazine, se irosesc 
bani și timp. Și, atunci, lipsa unei în
țelegeri prealabile cu diferiți furnizori 
își spune cuvîntul : multe comenzi nu 
pot fi satisfăcute.

La Casa de comenzi „Mercur“ nu se 
simte încă o mînă de bun gospodar nici 
în organizarea transportului la domici
liu. Este firesc ca la serviciile avanta
joase oferite de această unitate să ape
leze un marș număr de consumatori. 
Dar conducerea O.C.L. N. Bălcescu a 
repartizat Casei de comenzi doar două 
mașini. Aceasta înseamnă lipsă de pre
vedere. !am;

Incontestabil, inițiativa de a deschide 
o asemenea unitate, menită să asigure 
cumpărătorilor o aprovizionare rapidă 
și comodă,, este lăudabilă. Dar, după 
cum se constată, organizatorii ei s-au 
depărtat de ideea inițială. Unitatea se 
aprovizionează la întîmplare, iar mij
loacele de transport cu care este înzes
trată nu pot face față cerințelor.

Spre a corespunde într-adevăr scopu
lui în care a fost creată și anunțului a- 
mintit, Casa de comenzi j, Mercur“ tre
buie să beneficieze în mai mare măsură 
de atenția O.C.L. N. Bălcescu, a Direc
ției comerciale a Capitalei, care sînt 
chemate să ia măsurile cuvenite pen
tru îmbunătățirea activității ei.

La articolul publicat în „Scînteia“ 
nr. 6287, sub titlul „La telefon Metalo- 
casnica“, Uniunea cooperativelor mește
șugărești din orașul și regiunea Bucu
rești a trimis redacției o scrisoare de 
răspuns în care, printre altele, se spu
ne : „în urma cercetărilor între
prinse a rezultat că semnalările au. 
fost întemeiate. în cadrul unor ședințe 
de producție s-a pus în discuție com
portarea acelor cooperatori care, 
în mod abuziv, au majorat tarifele. Toți 
cooperatorii cu muncă de teren vor pur
ta cu ei tarifele respective. în ce pri
vește lipsa de piese de schimb pentru 
diferite aparate de uz casnic, cooperati
vei i s-a pus în vedere să le solicite fa
bricilor furnizoare“.

Gheorghe GRAURE

(Urmare din pag. I-a)

și prin ale 
ceva exa- 
și marea

Actuala ediție a Festivalului 
nescu a fost bogată în evenimente 
muzicale de o ținută demnă de re- 
numele crescînd al acestei manifes
tări; pe cele mai de seamă, croni
carii le-au denumit cu îndreptățire 
culmi. Recitalul pianistului Arthur 
Rubinstein este una dintre culmi — 
și încă dintre cele mai înalte.

De peste o jumătate de secol, iu
bitorii de muzică din întreaga lume 
ascultă cu înfiorare mesajul artistic 
al unuia dintre cei mai mari inter
pret ai zilelor noastre. Neobosit, 
Rubinstein este acolo unde se face 
muzică — și unde se află Rubin
stein, acolo este totdeauna muzica. 
Vastul său repertoriu cuprinde atît 
marile concerte pentru pian cît și 
sonatele, piesele de diverse facturi, 
îndeosebi ale compozitorilor ro
mantici. Rubinstein are un mare nu
măr de prestigioase înregistrări pe 
discuri ca solist sau în colaborare 
cu alți muzicieni de talia sa. Pia
nistul american a mai fost oaspetele 
publicului romînesc înainte de 
război.

Recitalul de ieri după-amiază 
cuprins 
marele 
Chopin, 
Polonia
temperamentală, subliniată de toți 
comentatorii artei sale interpretati
ve. Chopin este, fără îndoială, unul 
dintre compozitorii cei mai iubiți de 
public; lucrările sale, abundînd 
sentimente sincere și profunde, 
cea mai pură esență umană,
deopotrivă, spectaculoase ca scrii
tură instrumentală. Aceste trăsături 
ale muzicii lui Chopin au fost exage
rate, într-un sens sau altul, de către 
unii pianiști care le-au răpit no
blețea expresiei dimpotrivă,

a 
lucrări de Chopin. Pentru 
său compatriot — ca și. 

Rubinstein este născut în 
— pianistul are o afinitate

în 
de 

sînt

le-au transformat, în prilejuri de de
monstrații tehnice. Un pianist cu a- 
devărat mare se dezvăluie în Cho
pin; numai el va reuși să păstreze 
acel echilibru propriu muzicii mare
lui romantic al pianului, ale cărui 
lucrări sînt de o inefabilă poezie dar 
și de o strălucitoare eleganță. Este 
cazul lui Rubinstein.

Rubinstein pășește pe podium cu o 
vigoare juvenilă, care dezminte cei 
.75 de ani ai săi. Dar mai mult decît 
aparențele, tinerețea acestui senior 
al pianului răzbate în cîntul său, în 
suflul interior, în capacitatea de a 
susține în permanență linia tensiu
nii dramatice sau lirice a muzicii.

Concepția lui Rubinstein despre 
muzica lui Chopin este complexă ; 
aceasta s-a văzut din însăși alcătui
rea programului, care a cuprins lu
crări dintre cele mai variate: două 
Poloneze (în fa diez minor, op. 44 și 
în la bemol major, op. 53), Im
promptu (în sol bemol major, op. 51), 
Nocturna în re bemol major (op. 27 
nr. 2), Sonata în si bemol minor (op. 
85), Balada în sol minor (op. 23), trei 
Studii, Vals în do diez minor (op. 
64 nr. 2). Sînt piese a căror alătura
re permite cunoașterea, sub un
ghiuri multiple a artei compozito
rului polonez. De Ia avîntul eroic al 
polonezelor și dramatismul sonatei 
la eleganta valsului și reveria poe
tică a nocturnei — toată gama de 
sentimente turnate în aceste nepie
ritoare giuvaere muzicale a reieșit 
cu acea pregnanță proprie actului 
interpretativ autentic.

Pentru Rubinstein nu există pro
bleme de ordin tehnic ; acorduri 
masive sau seînteietoare broderii, 
vijelioase curgeri sonore sau ample

desfășurări melodice se realizează 
la el firesc, cu acea seninătate care 
te face să uiți dificultățile execu
ției ; ești atent dincolo de ea, la mu
zică. Te cuprind total momentele de 
încordare, atît de bine pregătite, te 
abandonezi în lirismul unei melodii 
suave, descoperi întreaga subtilitate 
a unor acorduri de mult cunoscute, 
te îneînți de accente pe care parcă 
nu le-ai mai auzit. Rubinstein te 
stăpînește nu prin spectaculos — 
care de multe ori este străin adevă
ratei arte — ci prin interiorizare, 
prin adînca intuire și redare a ex
presiei voite de compozitor.

Din acest punct de vedere, cîntul 
lui Rubinstein se poate încadra în 
conceptul de clasic ; el își drămu
iește efuziunile, nu își permite, față 
de indicațiile partiturii, libertăți și 
fluctuații în ritmică sau intensități, 
are acea așezare a expresiei care 
tinde spre monumental evitînd însă 
cu desăvîrșire constructivismul și ră
ceala. Acest „clasicism" al său nu 
este, desigur, lipsit de comunicati
vitate ci, dimpotrivă, absoarbe 
treaga atenție a ascultătorului, 
care îl poartă în mirifica lume 
muzicii. Aplaudat cu căldură și 

în supli- 
Debussy, 
dezinvol
tei.

în- 
pe 
a 

en-

Gheorghe, mai uitați-vă 
cărții, că o să dați și 
men 1". Cîștigam frumos 
noastră familie mai gusta și ea din 
bine.

în 1956 s-a înființat S.M.T. aici la 
noi. Inginerul șef de la Sighișoara 
s-a mutat la noi. în iarna lui 56—57, 
în stațiune s-a deschis o școală de 
tractoriști : . Virgil și Cornel, atîta 
așteptau. Cum mai 
ochiul la noi, le-a fost ușor. în pri
măvara 
toare.

— Pînă acum, cinci.
— în 1958 a venit Niculaie. Abia 

terminase șapte clase. El a învățat 
meserie mai mult de la Gheorghe și 
Virgil : „Ia, le-am zis eu, învățați-11". 
Eu nu mai aveam timp : mă făcuseră 
șef de brigadă, muncă de 
lergătură. Țin minte că

. avea doar cinci ani cînd 
cu tractorul în Agnita.

— A mai rămas Mihai.
— Și el a venit în brigada noas

tră tot după terminarea celor șapte 
clase, în 1960. în revistele de pe a- 
tunci au apărut fotoreportaje des
pre noi : „6-j-l tractoriști", cu Mihai 
proaspăt sosit între noi.

— Iar ceva mai înainte de veni
rea lui, am citit undeva, un alt ma
terial despre frații Rusu : „6 frați pe 
250 de cai 1"

— Acum sînt cam 450 de cai ! Tre
buie să vă spun că biografia noastră 
merge alături cu a tractorului romî
nesc. Noi am lucrat pe I.A.R. 22 șl 
23, mai tîrziu pe K.D, pe urmă pe 
U.T.O.S. 2, U.T.O.S. 26 și 27, iar acum 
pe U 650 și U 651 1 Cum ne mai 
bucurăm noi cu fiecare nou tip de 
tractor de-al nostru. Tractorul romî
nesc actual e puternic, de încrede
re, ca un frate Vedeți, aici la noi 
sînt dealuri multe : U 651 este idea
lul nostru de tractor. Idealul de a- 
c-.’m pentru că de fiecare dată con
structorii brașoveni ne întrec aștep
tările, ne ușurează munca. Anul tre
cut vreo sută de tractoriști de la noi 
au vizitat uzina „Tractorul" din 
Brașov. O întîlnire care ne-a rămas 
la inimă.

trăseseră cu

lui 1957 au și luat trac-

mare a-
Niculaie 

am venit

TV

hțdesd cîîorva 
întîmpiări

— Cam cît ară un tractorist într-o 
zi obișnuită’de lucru?

— Cam 5 hectare. Dacă brazdele 
ar fi puse la cap, ar ieși un val de 
brazde de șaizeci de kilometri 1

— O întrebare dificila: dintre frați, 
care vă place mai mult ? în ceea ce 
privește munca, desigur...

— Gheorghe e grozav de rezis
tent: l-ați cunoscut — cel despre 
care afirmați că seamănă cu un ac
tor de film.

— Virgil, șeful de la 19, e la fel 
ca Gheorghe și, cum s-a văzut, știe 
să organizeze bine munca. 
Iosif pot 
„gingaș" 
ghe. Rar 
Iosif.

— Am 
nuare la 
zultate mai deosebite a obținut bri
gada a 12-a în campania de vară?

— Să vedem: vasăzică, am lucrat 
la recoltat, cosit, prășit, arături de 
vară. Am îndeplinit planul de pro
ducție în proporție de 127 la sută. 
De la începutul anului și pînă a- 
cum am făcut economii la carbu
ranți și piese de schimb în valoare 
de 53 000 lei. Pînă la „vacanța de 
iarnă" vom trece de 100 000 1

— Ce faceți iarna ?
— Reparații... instructaje pe ma

șini noi... Patru dintre noi, Gheor
ghe, Iosif, eu și Pantelimon, mergem 
la vînătoare.

— Pantelimon ?
— E al 8-lea dintre băieți (deși 

mai mare ca mine ca ani). E secre
tarul filialei de vînătoare de aici. 
Acum doi ani a încercat să vină 
în mijlocul nostru, tractorist, dar nu 
l-au lăsat de acolo, că n-au pe alt
cineva în loc.

— In încheiere, vreau să te mai 
întreb un lucru. Spune-mi, după pă
rerea d-tale, Ila, care este înțelesul 
întîmplărilor voastre, șapte frați 
tractoriști, despre care se simt ten
tați să scrie atîția reporteri ?

„Ila", Ion Rusu, rămîne cîteva cli
pe lungi pe gînduri.

— Important în toată povestea 
noastră cred că este altceva, din
colo de cifra șapte care te poate 
impresiona. Puteam fi mai puțini. 
Puteam să nici nu fim frați, ci ve
cini ori colegi de școală. Important 
este că povestea noastră e la fel cu 
altele, multe, că aici la noi sau în 
alte locuri din țară copiii de țărani 
lipsiți altădată pînă și de vise mai 
bune, învață meserie. Cred că ăsta 
e înțelesul, acest lanț viu spre mese
rie, spre tehnică, care leagă agri
cultura noastră prin chiar fiii ei de 
mecanizare, de știință. înțelesul e că 
se simte nevoia de noi, că ridicarea 
se poate, e firească. înțelesul e, la 
urma urmelor, că ne maturizăm în 
socialism !

Despre 
să vă spun că lucrează 
și la fel de tare ca Gheor- 
defeefiuni la mașina lui

văzut că sînteți în conti- 
panoul de onoare. Ce re-

SPECTACOLELE BALERINILOR 
SOVIETICI LA IAȘI. Ansamblul de 
balet al Teatrului Mare Academic 
de Stat din Moscova a prezentat vi
neri și sîmbătă la Iași spectacolele 
„Lacul lebedelor“ și „Floarea de 
piatră“.

PATRICIA JOHNSON ȘI KIM 
BORG LA TIMIȘOARA. Sîmbătă 
seara, Opera de stat din Timișoara 
a prezentat un spectacol cu opera 
„Nunta lui Figaro“, sub conducerea 
muzicală a dirijorului Nicolae Bo
boc. Și-au dat concursul cîntăreții 
Patricia Johnson din Anglia și ba
sul Kim Borg din Finlanda.

CONCERT LI MIN CEAN CU OR
CHESTRA FILARMONICĂ DIN 
CLUJ. Sîmbătă seara, în sala Casei 
Universitarilor din Cluj; Filarmoni
ca de stat din localitate a prezen
tat, sub bagheta dirijorului Mircea 
Cristescu, un concert simfonic la 
care și-a dat concursul pianistul Li 
Min Cean din R. P. Chineză.

CONCERT AL ORCHESTREI 
SIMFONICE A CINEMATOGRA
FIEI. Sala de concerte a Radior 
televiziunii a găzduit ieri sea
ra concertul orchestrei simfonice 
a cinematografiei, condusă de di
rijorul Paul Popescu, avînd ca 
soliști pe violonistul Ștefan Ruha, 
cîntăreții Emilia Petrescu, Mar
tha Kessler, Anton Schlezack, Va
sile Micu. Și-au dat concursul co
rul de cameră „Madrigal“ al Con
servatorului „Ciprian Porumbescu“ 
dirijat de Marin Constantin și orga
nisai Helmuth Plattner. Programul 
a cuprins : Simfonia de cameră de 
Enescu, Concertul pentru vioară și 
orchestră de Haciaturian și oratoriul 
„Magnificat“ de Bach.

I

Pelre CODREANU

Rubinstein în recitalul de ieri Foto : Gh. Vințilă

tuziasm, Rubinstein oferă 
ment muzică de Chopin, 
Villa Lobos, De Falla, cu o 
tură și o eleganță proprie

Recitalul Chopin susținut de Ru
binstein va rămîne una din manifes
tările memoriale ale Festivalului E- 
nescu, o reîntîlnire cu muzica veș
nic proaspătă a lui Chopin, cunoaș
terea unuia dintre marii interpreți ai 
lumii. Rubinstein ne-a dăruit muzica 
așa cum o făcea Enescu, cu pasiune 
și căldură umană. îi mulțumim.

discursului muzical, în care 
au apărut distinct, bine con-

• Noi garnituri de fețe de masă și 
șervețele din olandină — cu desene im
primate, în culori pastelate ; din olandă 
— cu broderie de mînă.

© Dintre articolele din mase plastice 
amintim pompa de curățat sticlă, dife
rite modele noi de palete și clești pen
tru servit, spălătorul de vase etc.

® Fabricile de sticlărie și porțelan au 
creat noi modele de servicii de masă, 
pahare din sticlă și cristal, bibelouri, 
vaze, scrumiere cu o linie modernă.

„Șapte variațiuni pentru vio- 
și pian", în care Beethoven

o Fabrica „Emailul roșu“ a realizat 
trusa de vase emailate „gospodina“, 
care cuprinde 32 de piese.

în

în

eu

m-au întrebat : e

Micuță TĂNASE

pinguinului 
birocratism.

A- 
de

frig.
să capăt o

nu răcești... 
din 

le

somat cu pis- 
de port pistol 
dezbrăcat. A 

de
o

a început să dea

să 
blocurile 
vagonului,

— orele 20), In- 
(11,30; 15,30; 18;

(Bd. Dimitrov 
Aripi negre — 
(10; 12; 14; 16;
15; 17; 19; 21).

Excelsior (10; 12; 14.15; 
Tomis (10; 12; 14; 16; 

grădină orele 19), Flo- 
18,15; 20,30), Modern (10;

ăștia, mi-a

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Pélléas și Melisande 
(orele 20). Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" : (sala Comedia) : Maria Stuart 
(orele 10), Eminescu (orele 19,30) ; (sala 
Studio) : O femeie cu bani (orele 10). 
Moartea unui artist (orele 19,30). Teatrul 
Satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy): 
Pagini alese din revista de altădată (orele 
11), Carnaval la Tănase (orele 20). Tea
trul evreiesc de stat : Finita la Comme
dia (orele 20). Circul' de stat : Păcală și 
Tîndală (orele 16 și orele 20).

Cu ce ne putem face mai plăcut in
teriorul ? Ce lucruri utile în gospodărie 
ne putem procura ? La magazinul 
„Victoria“ din Capitală, ca și în alte 
unități, au fost puse în vînzare recent 
o serie de articole despre care vă in
formăm în cele ce urmează :

o Mai menționăm : oalele de fiert 
sub presiune (în diferite culori), storcă
torul de usturoi, dozatorul de zahăr, 
coșurile din material inoxidabil pentru 
pîine, tăietorul de roșii, cuțitele pentru 
pîine și carne.

Pentru mine, numele violoncelistu
lui Gaspar Cassado, artist de seamă 
al zilelor noastre, a stat încă de la în
ceputul studiilor, alături de cele mai 
proeminente personalități interpreta
tive ale muzicii — Kreisler, Thibaud, 
Casals, Enescu, Piatigorski, Feuer- 
mann și încă alții. L-am urmărit ani 
de-a rîndul căutînd să-i adîncesc 
ar(g, să-i descopăr, și să-i... smulg, 
dacă mă pot exprima astfel, „secre
tele". Și iată, la Festivalul Enescu 
am avut prilejul, ca atîți alți iubitori 
ai muzicii, să iau un contact apror 
piat, direct, cu marea sa artă.

Cassado e de o modestie exem
plară cațe cucerește pe oricine și, 
cîntînd, el se dăruiește pe de-a-ntre- 
gul muzicii. De la prima trăsătură de 
arcuș, impresionează tonul său cald, 
pur, de o rară frumusețe. Frazarea 
sa are o deosebită distincție și acea 
pecete personală care -oglindește, în 
fond, o sensibilitate și o gîndire ar
tistică proprie.

în „Toccata" de Frescobaldi am 
prețuit seninătatea și noblețea .cu 
care a redat această valoroasă pie
să preclasică. Ritmica precis mar
cată a susținut cu eficiență frumu
sețea 
vocile 
turate.

Cele 
loncel 
prezintă cu fantezie înaripată cu
noscuta temă mozartiană din „Flau-

tul fermecat", s-au bucurat de o stră
lucită interpretare. Violoncelul și 
pianul și-au trecut pe rînd cu mult 
lirism și cu gingășie tema de o can
tabilitate desăvîrșită. Pianul, care 
are o participare atît de importantă, 
a fost ținut de către Cheko Hara cu 
fermitate și sensibilitate, cu o reală 
măiestrie artistică. în Sonata a 2-a 
în re major de Mendelssohn-Barthol
dy, am admirat bravura execuției și, 
într-o egală măsură, interiorizarea 
interpretului cu deosebire în adagio, 
unde violoncelul părea că deapănă 
o poveste.

Recitatei a culminat cu celebra 
Sonată a Il-a în fa major de Brahms. 
Capodoperă a literaturii violoncelis- 
tice, ea a fost cîntată cu pasiune și 
dramatism, cu senină afecțiune și 
spiritualitate.

în tot recitatei m-a impresionat, 
alături de rigoarea execuției, și a- 
cele libertăți (rubato-uri) pe care și 
le ia artistul, realizate totdeauna cu 
multă artă, cu cel mai bun gust.

Acest recital, ca și cunoașterea mai 
apropiată nu numai a eminentului 
violoncelist ci și a profundei umani
tăți care îl însuflețește, s-au înscris 
ca un eveniment de marcă în cadrul 
manifestărilor cetei de-al treilea 
Concurs și Festival internațional 
„George Enescu".

Vladimir ORLOV
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O formidabilă, o nemaipome
nită aventură petrecută printre 
niște blocuri de gheață artificia
lă. Răpirea celor două persoane. 
Aproape congelarea celor doi. Un 
pinguin care pune întrebări. Un 
foiletonist care răspunde între
bărilor pinguinului. Intr-un cu- 
vînt, o. poveste care nu va fi cre
zută nici de mutul de la, Manu
tanța, dar spre surprinderea tu
turor este adevărată.

★
Prima dată am răpit un sala

riat al M.I.A. Al doilea și ultimul 
răpit a fost un alt salariat dar 
al M.C.I. Cum i-am răpit ? Uite 
că nu sînt obligat să dau amă
nunte și nici n-am să dau.

Răpindu-i, i-am urcat într-o 
mașină și i-am transportat la 
Craiova.

— De ce ne-ai adus la Craio
va, m-au întrebat „ostatecii“.

— Aveți răbdare, a răspuns 
locul meu pinguinul.

Pinguinul care-a răspuns
locul meu este o pasăre de a mea 
credincioasă. Am adus-o încă de 
cînd era ou din mările septem- 
trionale. Eu l-am crescut (într-un 
frigider „Fram"). Eu l-am învățat 
să vorbească, așa că vine pingui
nul la mine și mă întreabă :

— Nu zău, de ce ai adus oa
menii ăștia aici, la Craiova ?

— Pentru a face împreună cu 
noi o plimbare pînă la Curtici. 
Vom călători într-un vagon în
cărcat cu gheață artificială.

Fără să știe organele C.F.R.-u
lui, ne-am introdus într-unul din 
vagoanele care transporta gheață 
din Craiova spre Curtici.

— Știi unde mergem ? l-am 
întrebat pe funcționarul răpit 
din Ministerul Industriei Alimen
tare.

— Sigur că știu, mi-a răspuns 
el. La Curtici. Eu am semnat re
partiția. Curticiul are nevoie de 
gheață.

— Foarte bine. Mă bucur ca 
recunoști... Fii drăguț și scoate-ți 
haina

— Nu scot nici o haină, mi-e 
frig. E un vagon încărcat cu 
gheață, știi asta.

— Tocmai d-aia.
N-a vrut. L-am 

toiul (am permis 
cu ventuză). S-a 
început să dîrdîie

— O să răcesc, 
dublă pneumonie.

— Am eu grijă 
Uite ce faci. Iei 
partea stingă a 
muți în partea dreaptă și vice
versa. Funcționarul, mai de tea
ma dublei pneumonii, mai de tea
ma pistolului meu, a început fără 
a zice cir „munca“.

— Stăpîne, nu înțeleg 
îrn’i zice pinguinul. Pui 
facă o muncă inutilă.

nimic — 
omul să 
Și încă 

ceva. De ce numai pe unul dintre 
prizonieri îl pui la „treabă", 
vem doi, ai uitat ? Al doilea 
ce să șomeze ?

— Ai răbdare, i-am spus 
pinguinului.

Pînă la Curtici) cale de aproa
pe 500 de kilometri, funcționarul 
sus-amintit a cărat la nesfîrșit 
dintr-o parte într-alta a vagonu
lui blocuri de gheață. Celălalt 
„prizonier“ era nemulțumit.

— Pe mine de ce m-ai adus 
aici ? Ce-ai de gînd să faci cu 
mine ?

— Ai răbdare, a răspuns în lo
cul meu pinguinul, care nici el nu 
știa ce-o să urmeze.

La Curtici s-au descărcat 
blocurile de gheață. Eu, pingui
nul și „prizonierii" am pornit 
spre Arad. Pe jos. Curtici—Arad 
(notați). Sînt 18 kilometri. Ajunși 
la Arad, pinguinul și cei doi „pri
zonieri"

— Ai de gînd să ne duci pe 
jos pînă la Craiova ?

— Nu. O să călătorim pină la 
Craiova într-un vagon cu gheață.

Pinguinul 
bucuros din aripile lui scurte și- 
să strige :

— Ura ! și deodată : Cum adi
că ? Am dus gheață de la Cra
iova la Curtici, care e la o arun
cătură de băț de Arad, și acum ne 
ducem cu gheață de la Arad la 
Craiova ? Explică-mi și mie cum 
vine asta ?

— Ai răbdare.
Deci la Arad ne-am urcat, tot 

fără știrea C.F.R.-ului, într-unul 
din vagoanele care duceau gheață 
la Craiova.

— Știi unde merge gheața 
asta ? l-am întrebat acum pe 
funcționarul din Ministerul Co
merțului Interior. Adică pe celă
lalt „prizonier“.

— Sigur că știu, eu am semnat 
repartiția. Craiova are nevoie de 
gheață. Așa că am contractat cu 
Aradul să furnizeze cîteva vagoa
ne cu gheață Craiovei.

— îmi pare bine că recunoști... 
Scoate-ți haina și mută blocurile 
din stînga în dreapta vagonului 
și invers. Să vedeți și voi ce în
seamnă o muncă inutilă.

S-a conformat și el.
Pinguinul :
— Să mor eu în luna lui cup

tor dacă acești doi „prizonieri" ai 
dumitale nu sînt birocrați. Unul 
semnează repartiția pentru zeci 
de mii de blocuri de gheață care 
merg în direcția Arad, iar altul 
semnează altă repartiție care tri
mite gheață din Arad spre Cra
iova. Cite vagoane care puteau 
transporta marfă necesară regiu
nilor ! Cite cheltuieli ! Bine le-ai 
făcut birocraților 
spus pinguinul.

E la mintea 
(n-avem cocoș) că

magnific : Bucegi (10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30 — la grădină orele 19,15), Cotroceni 
(11; 14; 16,15; 18,30; 20,45). M-am îndră
gostit la Copenhaga : Vitan (16; 18; 20), 
Lira (10,30; 15,30; 18 — la grădină orele 
20,30). Frații corsicani — cinemascop : 
Popular (10,30; 15; 17; 19; 21). Cei șapte 
magnifici — cinemascop : Arta (12,45; 
15,30; 17,30; 21,15 — la grădină orele 19), 
Volga (9,30; 12,15; 15; 18; 20,45). Pagini 
de istorie — Rominia, orizont 64 : Auro
ra (10; 16,45; 20). Inspectorul și noaptea : 
Viitorul (11,30; 16; 18,15; 20,30). Ocolul
pămîntului în 80 de zile — cinemascop 
(ambele serii) : Progresul (11; 15,30; 19). 
Cei trei mușchetari — cinemascop (am
bele serii) : Ferentari (10; 16; 19,30).

TELEVIZIUNE : Ora 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiunea pentru copii și tineretul șco
lar : Telejurnalul pionierilor; Din secre
tele sportului hipic. Poșta copiilor. 10,30
— Rețeta gospodinei. 11,00 — Emisiunea 
pentru sate. 19,00 — Jurnalul televiziu
nii. 19,10 — filmul : Sîrme vesele. 19,30
— Agenda celui de-al III-lea Concurs șl 
Festival internațional „George Enescu“. 
19,45 — Aspecte de la întîlnirea de bas
chet dintre echipele R. P. Romine șl 
Greciei din cadrul Campionatului balca
nic de baschet masculin. 20,30 — Filmul 
artistic „Bancnota de 1 000 000 lire ster
line“. 22,00 — Armonii noi în operetă. 
In încheiere : buletin de știri, sport, b'u- 
letin meteorologic.

Cum e VREMEA

CINEMATOGRAFE : Ciociara : Patria 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Capitol (9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18,15; 20,45 — la grădină 
orele 19), Feroviar (10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) . Dragoste la zero grade : Republica
(8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,45; 21,15), 
Luceafărul (9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Grivița (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21), Melodia (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Grădina „Doina" (Str. Doamnei nr.
9 — orele 19,30), Stadionul Dinamo (Șos. 
Ștefan cel Mare — orele 19,45). Pășesc 
prin Moscova : București (9.30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21). Banda de lași : Carpațl 
(10; 12: 14; 16), Flacăra (10,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Grădina „Progresul" (Str. 
Ion Vidu nr. 5 — orele 20). Brațul ne
drept al legii : 
16,30; 13,45; 21),
18,15; 20,30 — la 
reasca (12,15; 16;
12; 15; 17; 19; 21). Arenele Libertății (Str. 
11 Iunie — orele 20), Grădina „Vitan" 
(Calea Dudești orele 19,30). Falsificatorul: 
Miorița (10; 12;. 14; 16; 18,15; 20,30), Dru
mul Sării (11; 15; 17,30: 20,30). Moral 63 : 
Glulești (10; 12,30: 15; 17,30; 20), Flamura 
(10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Cosmos (16; 18: 
20). Aventura de la miezul nopții : Fes
tival (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21 - la gră
dină — Pasajul Eforie 
frățirea între popoare 
20,30), Grădina „Aurora" 
nr. 118 — orele 19 30). 
cinemascop : Victoria 
18,15; 20,30), Munca (12;
îndrăgostitul : Central (10,30; 12,30: 14,30, 
16,30; 18,30; 20,30). împușcături în ceață : 
Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Co- 
lentina (15,30; 17,45; 20 — la grădină orele 
19). Kozara : Union (11; 16,15; 18; 20,45). 
Program pentru copii : Doina (orele 10 
dimineața). Dragoste neîmplinită : Doina 
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20.30), Unirea (11; 
16; 18 — la grădină orele 20). Galapagos
— Scrisori de dragoste : Timpuri Noi (10;
12; 14,15; 16,30; 18,30, 21). Sechestratul 
din Altona : Cultural (15: 17; 19; 21),
Pacea (16; 18; 20). Galapagos : Dacia (9; 
11; 13; 15; 17; 19: 21), Rahova (11; 16; 18,15;
— la grădină orele 19,45). Singurătatea 
alergătorului de cursă lungă : Buzești : 
(11; 15,30: 17,30 — la grădină orele 20.30), 
Adesgo (10,30; 15: 18; 20.30). Comoara din 
lacul de argint — cinemascop : Cringași 
(14,30; 16,45; 19; 21,15), Moșilor (11; 15,30: 
18; 20,30 — la grădină orele 19,15). Rebelul

Iert in țară : In cursul zilei de ieri vre
mea a fost umedă, cu cer variabil, mai 
mult noros în Jumătatea de sud-est a ță
rii. Au căzut ploi temporare șl sub for
mă de averse, mai frecvente în Jumăta
tea de sud. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit, din sectorul nordic. Temperatu
ra aerului a scăzut și la orele 14 era 
cuprinsă între 25 grade la Băilești, și 14 
grade la Boița și Odorhei. In București : 
vremea a fost instabilă, eu cer variabil, 
mai mult noros dimineața. Au căzut ci- 
verse de ploaie. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit din nord-est. Temperatura 
maximă a fost de 21 grade. Timpul pro
babil pentru zilele de 21, 22 și 23 sep
tembrie. In țară : vreme în general fru
moasă, cu cer variabil, mai mult senin 
noaptea și dimineața. Vor cădea ploi izo
late și sub formă de averse mai ales la 
începutul intervalului. Vînt slab. Tem
peratura Staționară la început, apoi în 
creștere ușoară. Minimele vor fi cuprin
se între 3 și 13 grade, iar maximele în
tre 15 ș’i 25 grade : dimineața ceață lo
cală, far în Jumătatea de nord a țării, 
local, va cădea brumă. In București : 
vreme în ameliorare la început, apoi în 
general frumoasă, cu cer variabil. Vînt 
slab. Temperatura în creștere ușoară.
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REZULTATELE CONCURSULUI „SCÎNTEII“ 

„Pentru cea mai bună fotografie"

în cadrul concursului au sosit la redacție peste 3 200 de fotografii de la aproape 600 de parti
cipant din întreaga țară. în vederea stabilirii premiilor și mențiunilor a fost constituit un juriu 
alcătuit din reprezentanți ai „Asociației artiștilor fotografi din R. P. Romînă", fotografi profesioniști, 
artiști plastici și reprezentanți ai redacției. Ținînd seama de valoarea multora din fotografiile pri
mite, redacția Ziarului a hotărît să acorde un număr mai mare de premii și mențiuni decît cel prevă
zut inițial.

Publicăm mai jos numele cîștigătorilor concursului și titlurile fotografiilor care au primit pre
mii și mențiuni.

PREMIUL I
Virait FLORESCU — București („ACARUL") ; 

Petru MINEA — Brașov („LINII") ; Jozsef TROMBI- 
TAS — Tg. Mureș („LEGĂNATĂ DE VISE"); Vasile 
POLIZACHE — București („FIERARI BETONIȘT1").

PREMIUL II
IOSIF BOCȘA—Lupeni („ORTACII") : Alexandru 

" GARAI — Oradea („PROCESUL MILIMETRI
LOR") ; Corneliu IONESCU-SÎSESTI — București 
(„PASTORALĂ") ; Abro KOZANLIAN — Cluj 
(„TREI GENERAȚII") ; luliu POP- Baia Mare („CA
PETE DE EXPRESIE") ; Adalbert ULESAN — Cluj 
(„CEAȚA ZORILOR").

PREMIUL III
Nicolae ANGHELIDE — București („FLORI") ; 

Ion FIRU — Craiova („BUNICA SI NEPOATA"); 
Euaen GHEȚEA — București („ÎNCEPUT DE 
DRUM"); Constantin MIHĂESCU — Cîmpulung 
Muscel („LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI") ; Vasiie 
SAHLEANU — Suceava („CETATEA DE SCAUN A 
SUCEVEI") ; Iosif TELLMANN — Lupeni („IEȘIREA 
DIN ȘUT") ; Petru VOINESCU — București („PRE
GĂTIRE") ; Valeriu BOGDÄNET-Bacău („MAREA 
BICAZULUI") ; Gyula IANCSO — Tg; Mureș („ÎN

OGLINDĂ") ; Nicolae NEGRUTIU — Oțelul Roșu 
(„DOUĂ CETĂȚI").

MENȚIUNI
Corne! CIUGUDEANU — Tg. Mureș („SPRE 

SOARE"); Nicolae CRISTOVEANU — București 
(„FOTOGRAFI AMATORI"); Liviu DIOJDESCU — 
București („VINE, VINE PRIMĂVARA 1") ; Aram 
HASHASIAN - București („NATURĂ ȘI ARTĂ") ; 
Tiberiu KISS KOVER — Reșița („CEASORNICA
RUL") ; lan LIÏARCZEK - București („DE CE 
NU-MI VII, DE CE NU-MI VII ?“) ; Aurel MER- 
CHEA — București („PRINTRE PLOPI") ; Con
stantin MARES — București („INDISCREȚIE PE 
STADION"); Sorin MU$AT — Constanța („MAMAIA, 
MAMAIA“); Maxim POP — Cluj („BASM SUBPĂ- 
MÎNTEAN") ; Mircea PATRICH! — București („PE 
RAMPA DE LANSARE") ; Constantin SAVULES- 
CU — București („MUNCITORUL") ; Georoe 
STOICA — Craiova („BRÎNCUȘI“) ; Mircea FO
DOR — Cluj („ÎNĂLȚIMI") ; Constanta CARAN- 
FÎL — București („BRAD ALB LA SĂVINEȘTI") ; 
Dumitru CAZAN — Tg. Jiu („PE ȘANTIERUL FA
BRICII DE CIMENT BÎRSEȘTI“); Hie MATORNEI— 
București („PROFILURI") ; Georce TEODORII — 
București („GEOMETRIE ÎN SPAȚIU"); Alexan
dru BABIC — București („SE NASC NOI BLOCURI“); 
Francise BALOGH — Cluj („CU TOATE FOR
ȚELE").

nostru va continua să publice fotografii sosite înPe lingă fotografiile apărute pînă acum, ziarul 
cadrul concursului.

Redacția „Scînteii" mulțumește tuturor partie ipanților la concurs și invită, pe ei și pe toți, cititorii 
ziarului, fotografi amatori, să trimită în continuare pe adresa redacției fotografii înfățișînd marile reali
zări obținute în dezvoltarea economică și social-cul turală a patriei, profundele transformări înnoitoare 
petrecute în toate regiunile, aspecte din activitatea creatoare a oamenilor muncii, imagini caracteristice 
ale vieții noi.

„Romînii sint pe bună dreptate mindri 
de realizările lor“
Declarațiile parlamentarilor francezi 
care ne-au vizitat țara

Membri ai delegației Comisiei de 
producție și schimburi din Aduna
rea Rațională franceză, care ne-au 
vizitat țara la invitația Comisiei e- 
conomico-financiare a Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne, și-au 
împărtășit impresiile lor unor redac
tori ai presei și radiodifuziunii.

Am sosit în Romînia, a spus dl. 
Jean Risbourg, conducătorul delega- 

, tiei, cu intenția dé a studia proble- 
. ne economice care interesează cele 
două țări. Am vizitat numeroase re
giuni și am fost plăcut surprinși de 
realizările pe care le-am putut apre
cia în timpul acestei lungi călătorii. 
Ne-am convins că Romînia dorește 
cu tărie să-și continue în ritm ra
pid dezvoltarea industriei. Ro
mînii sînt, și pe bună dreptate,

mîndri de realizările lor. în do
meniul construcțiilor ați realizat, 
de asemenea, într-un timp foarte 
scurt lucruri deosebit de interesante. 
Nu vom uita niciodată, această mi
nunată călătorie. Lăsăm o părticică 
din inima- noastră în această țară; 
vom fi cu siguranță propagatori ai 
ideii colaborării celei mai cordiale 
între cele două țări.

Dl. Robert Morlevat, membru al 
delegației, a declarat, printre altele : 
Aveam totdeauna intenția să vin în 
Romînia. Credeam că vom găsi o 
țară în evoluție. Am constatat însă 
că este vorba despre o adevărată 
revoluție economică și socială care 
se înfăptuiește rapid, în ordine, cu 
participarea tuturor.

în continuaré, oaspetele s-a refe

rit în amănunt la obiectivele vizita
te. La Galați, a subliniat el, se 
ridică o întreprindere impunătoare. 
Am putut deduce că această reali
zare va constitui unul dintre pilonii 
economiei romînești. Rafinăria de la 
Brazi este, de asemenea, o realizare 
importantă, care se dezvoltă într-un 
ritm excepțional. Am vizitat stațiu
nea experimentală viticolă de la 
Murfatlar. întrucît sînt născut în 
provincia Bourgogne, mi-am permis 
să apreciez vinurile : un vin de o 
înaltă calitate. Apoi am vizitat o 
gospodărie agricolă de stat, un com
binat avicol. Se poate ăfirma că a- 
ceste exploatări au rezultate foarte 
bune. Am fost apoi pe litoral. Ceea 
■ce am văzut la Mamaia, m-a impre
sionat. Toate construcțiile de aici 
concretizează gustul și spiritul prac
tic al arhitecților romîni, un simț al 
frumuseții și măreției.

Voi lua cu mine, din această vizită, 
o amintire excelentă. Cu aceste sen
timente de prietenie doresc poporu
lui romîn tot succesul pe care-I me
rită și doresc, de asemenea, ca con
tactele dintre noi să fie tot mai frec
vente.

(Agerpres)

Campionatul balcanic 
de baschet masculin

Aseară, în penultima zi a campio
natului balcanic masculin de bas
chet, echipa Iugoslaviei a învins cu 
scorul de 94—68 (55—37) echipa R. P. 
Romîne. Turcia a întrecut cu 74—65 
(41—29) echipa secundă a R. P. Ro
mîne, iar Grecia a terminat învin
gătoare cu 71—63 (35—35) în fața 
echipei R. P. Bulgaria. Astăzi, de la 
ora 16, în sala Floreasca, au loc 
ultimele jocuri.

Europenele de atletism 
pentru juniori

La Varșovia au continuat sîmbătă 
campionatele europene de atletism 
rezervate juniorilor. Polonezul Ko- 
■busewski a cîștigat proba de săritu
ră în lungime cu 7,43 m. Bădini 
(R.P.R.) s-a clasat pe locul 4 cu 
7,03 m. Blomquist (Suedia) s-a clasat 
pe primul loc la săritura cu prăjina cu 
4,40 m. Reprezentantul R.P.R., Pi- 
ștalu, a ocupat locul 4 cu 4,10 m. 
Rozalia Moțiu (R.P.R.) a ocupat lo
cul 4 la aruncarea discului cu 42,61 
m. Proba a fost cîștigată de Țikova 
(U.R.S.S.) — 45,86 m.

Și în meciul de ieri

Dinamo București a întrecut 
pe Sliema Wanderers: 5-0 (2-0)

Conferința națională 
de radiologie 
șba încheiat lucrările

Sîmbătă s-a încheiat Conferința 
națională de radiologie. Timp de trei 
zile, cît au durat lucrările conferin
ței, au fost prezentate circa 100 de 
rapoarte și comunicări care au dez
bătut realizările de pînă acum în a- 
cest domeniu, perspectivele și căile 
de dezvoltare a radiologiei. în a- 
fara delegaților romîni, au făcut co
municări și au participat la discuții 
personalități ale vieții medicale din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. F. Germană, R.S.F. 
Iugoslavia, Japonia, R. P. Polonă, 
R. P. Ungară și Uniunea Sovietică.

Cuvîntul de închidere ă fost ros
tit de prof. dr. Gh. Schmitzer, pre
ședintele Comitetului de organizare 
a conferinței, care a subliniat va
loarea științifică a lucrărilor prezen
tate, contribuția specialiștilor romîni 
și străini la elucidarea unor proble
me în legătură cu tema care a con
stituit obiectul conferinței. Partici
parea și aportul adus de o serie de 
radiologi romîni la buna reușită a 
conferinței — a spus vorbitorul — 
constituie o garanție că tradiția șco
lii de radiologie romînească va fi 
dezvoltată cu succes. Bucurîndu-se 
și de participarea unor oaspeți de 
peste hotare, a căror colaborare 
fructuoasă a contribuit la succesul 
lucrărilor, conferința a dezbătut 
teme actuale, strjns legate de prac
tică, de obiectivele majore ale să
nătății publice, a permis o mai bună 
cunoaștere a ultimelor realizări ob
ținute în domeniul radiologiei în 
Romînia și în alte țări.

(Agerpres)

încheierea plenarelor 
consiliilor agricole 
raionale și regionale

Zilele acestea s-au terminat în în
treaga țară ședințele . plenare ale 
consiliilor agricole raionale și regio
nale consacrate dezbaterii sarcini
lor de producție pe anul 1965 și sta
bilirii măsurilor tehnico-organizato- 
rice pentru îndeplinirea acestora.

Sarcinile de plan pentru anul vii
tor au fost stabilite de către gospo
dăriile agricole colective în funcție 
de condițiile naturale și economice 
ale fiecărei unități, a experienței 
dobîndite și posibilităților de gene
ralizare a tehnicii agricole moderne.

Sarcinile de plan stabilite de că
tre gospodării aü fost larg dezbă
tute apoi în ședințele plenare ale 
consiliilor agricole raionale și regio
nale la care au luat parte membrii 
consiliilor și specialiști din unități, 
stațiuni agricole experimentale și 
stațiuni de mașini și tractoare. La 
ședințe au fost propuse planuri de 
măsuri tehnico-organizatorice cores
punzătoare condițiilor din fiecare 
raion care au fost recomandate uni
tăților pentru a fi adaptate condi
țiilor specifice în vederea realizării 
sarcinilor de producție pe anul 1965.

Ședințele plenare ale consiliilor 
agricole raionale și regionale au 
dezbătut, de asemenea, rezultatele 
obținute în acest an în cultura griu
lui. Au fost adaptate la condițiile 
locale recomandările Consiliului 
Superior al Agriculturii privind 
cultura griului pentru anul 1965. Au 
fost stabilite măsurile tehnice și or
ganizatorice pentru buna desfășu
rare a însămînțăr.ilor, recoltărilor și 
celorlalte lucrări agricole din toam
na acestui an.

(Agerpres)

Vizita prietenească a unei delegații 
guvernamentale a Ù.R.S.S.

La 19 septembrie, îh drum spre 
Uniunea Sovietică, venind de la So
fia, delegația . guvernamentală a 
U.R.S.S., 'condusă de V. N. Novikov, 
ministru, președintele comisiei pen
tru problemele economice externe 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., s-a oprit la București pen
tru o scurtă vizită prietenească în 
R. P. Romînă.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Gogu Rădulescu, vicepre

ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Nicolae Anghel, adjunct al minis
trului comerțului exterior, Gheorghe 
Cioară, secretar al Comisiei guver
namentale de colaborare economică 
și tehnico-științifică, și de reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Au fost de față I. A. Iliuhin, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
U.R.S.S. în R. P. Romînă, și membri 
ai ambasadei.

TE L EGR AMA

Tovarășul Xuan Thuy, ministrut 
afacerilor externe al Republicii De-, 
mocrate Vietnam, a adresat tova
rășului Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, al Republicii 
Populare Romîne, o telegramă de 
mulțumire pentru felicitările și 
urările de‘noi succese în muncă, 
transmise cu prilejul celei de-a 
XIX-a aniversări a proclamării Re
publicii Democrate Vietnam.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
MANIFESTUL ELECTORAL
AL PARTIDULUI LABURIST

problema balanjei noastre de

îl TIMES

Sub acest titlu, cunoscutul ziar englez 
„THE TIMES" publică un articol în care 
analizează programul laburiștilor pentru 
alegerile parlamentare de la 15 octom
brie. In articol se spune, între altele :

„Data trecută se numea „Marea Bri- 
tanie vă aparține", de data aceasta se 
numește „Noua Britanie". Manifestul din 
1959 începea printr-un pasaj despre su
ferințele bolnavilor, șomerilor, invalizilor 
și bătrînilor, „cea mai mare problemă 
socială a vremurilor noastre", și se în
cheia cu referire la „etica noastră socia
listă". Aceste considerații nu au dispărut 
din versiunea 1964, dar și-au pierdut lo
cul de frunte. Accentul se pune pe expan
siunea economică, eficientă, inovație teh
nologică, planificare, conducere proas
pătă și energică, un patriotism autentic 
etc.
, O teză larg acceptată, propagată de 
oratori, intelectuali și publiciști, depășind 
cu mult frontierele partidului laburist, este 
că Marea Britanie, în contrast cu alte țări 
industrializate, a suferit o perioadă de 
stagnare economică și imobilism social 
care poate fi îndreptată cel mai bine prin 
intervenjia guvernamentală. Această pă
rere a oglindit și stimulat nemulțumirea 
față de realizările economice ale țării șl 
dezamăgirea față de multe din serviciile 
ei publice și instituțiile ei sociale, Parti
dul laburist merge în alegeri pe deplin 
angajat față de această teză și hotărît 
să folosească aceste dezamăgiri. Rezulta
tul alegerilor va depinde în mare măsură 
de faptul dacă asemenea nemulțumiri 
continuă să predomine sau dacă oamenii 
își numără în prezent avantajele — iar 
dacă predomină nemulțumirile, de faptul 
dacă pretenția partidului laburist de a a- 
vea răspunsuri la probleme este suficient 
de convingătoare.

Partidul își proclamă remediile distincte 
cu mai multă încredere și pe un ton mai 
răsunător decît obișnuia s-o facă la în
ceputul deceniului 1950—1960. Manifes
tul elogiază „planificarea socialistă". Nu 
mai există un ion semidefensiv, sermapo- 
logetic în referirile la planificare sau la 
proprietatea publică. Planurile prolife
rează : un plan national, planuri regio
nale, planuri în etape, planuri pentru cu
tare și cutare sector. Și o dată cu pla
nurile ar urma să fie generate o dina
mică economică nouă și un sentiment 
nou al obiectivului național".

In continuare în articol se spune : „O- 
biectivele economice ale partidului labu
rist, așa cum sînt expuse aici, sînt irepro
șabile : „Dorim deplina folosire a brațe
lor de muncă ; un ritm mai rapid de 
dezvoltare industrială ; o distribuire re
zonabilă a industriei în întreaga țară ; în- : 
cetarea actualului haos din transporturi ; 
frinarea creșterii prețurilor și o soluție i

pentru 
plăji''.

Aceleași 
problema este cum să le realizăm ? Prin 
planificare, însoțită de o politică sociala 
egalitară, răspunde partidul laburist. Dar 
decalajele, i----------
dinile din elaborarea 
răspuns rămin.

Urmează să existe 
blemelor economice 
muleze un plan economic national. In ce 
măsură partidul laburist intenționează 
oare să meargă dincolo de genul de pla
nificare pur indicativă care începe să fie 
practicată în prezent? In 
poate fi găsit răspuns clar la asemenea 
întrebări. Nici ideea partidului laburist 
asupra unei politici a reglementării veni
turilor (recunoscută ca necesară pentru 
îngrădirea inflației) nu este mai clar de
finită.

Propunerea cu privire la o Comisie pen
tru terenurile de construcție are și ea

lucruri le spunem cu tofii. ;

inconsecventele și incertitu- 
oficială a acestui

un minister al pro- 
însărcinat să for-

manifest nu

unele merite, dar perspectiva unor locuin
țe mai ieftine nu este unul dintre ele.

In manifest nu există nimic care să su
gereze divergențe mari de politică ex- 

, ternă între partide, excéptînd eventua
litatea unei noi abordări a C.E.E, (adică 
à aderării Angliei la Piața comună — n. r.)._ 
De asemenea, pînă cînd Wilson nu va fi 
mult mai explicit în privința „rènegocie- 
rii" de către el a acordului de la Nas
sau *, nu se poate presupune că politica 
de apărare nucleară à partidului laburist 
s-ar deosebi fundamental de cea a ac
tualului guvern, exceptînd respingerea 
mai hotărîtă a forței nucleare multilate
rale a N.A.T.O.".

In concluzie, în articol se spune că 
„atît de multele promisiuni de beneficii, 
daruri și cheltuieli directe — de la aju
torul pentru țările slab dezvoltate pînă 
la cafenelele de stat pentru tineri — în
sumează o cheltuială uriașă. în 1959 era 
promisă calea ușoară — totul urma să 
fie finanțat prin creșterea producției, fără 
majorarea impozitelor. Această promisiu
ne nu este repetată în mod explicit în 
1964".

“JAcordul de la Nassau prevede că pen
tru arma nucleară britanică, mijloacelè 
de transportare la țintă vor fi puse la 
dispoziție de S.U.A. Laburiștii consideră 
că această situație face dependentă apă
rarea Angliei de S.U.A.

...SI AL PARTIDULUI CONSERVATOR
Partidul conservator a dat și el publi

cității, la 18 septembrie, programul, sau, 
cum este denumit în Anglia, manifestul 
său electoral. In legătură cu politica in
ternă manifestul prevede o „anchetă ra
pidă" cu privire la Iegislafia sindicală, care 
n-a mai fost revizuită din anul 1906, precum 
și asupra folosirii depline a capacității de 
muncă. Manifestul se opune propunerilor 
de extindere a naționalizării și planifică
rii economice centralizate. El se pro
nunță pentru planificare regională, dena- 
ționalizarea societăților producătoare de 
oțel rămase încă sub controlul statului și 
pentru' încurajarea societăților aerene 
particulare în vederea concurenței cu 
cele două mari societăți aeriene aflate în 
proprietatea statului.

Referindu-se la problemele politicii 
externe, manifestul menționează că gu
vernul conservator nu va face, pentru mo
ment, o nouă tentativă de aderare la 
Piața comună.

In legătură cu politica dusă de parti
dul conservator pînă în prezent, manifes
tul afirmă că Anglia a reușit „să treacă 
cu bine anii de primejdie și tensiune in
ternațională" și că „această politică a 
furnizat o bază realistă pentru relații mai 
bune între Est și Vest".

Privitor la atitudinea Marii Britanii fa|ă 
de încetarea experiențelor nucleare, ma
nifestul salută încheierea Tratatului de la 
Moscova, subliniind : „Noi sîntem gata 
nu numai să punem capăt tuturor expe
riențelor nucleare, dar să renunțăm la 
fabricarea unor arme noi dacă celelalte 
nafiuni vor accepta să facă același lucru 
și să furnizeze dovezi convingătoare că 
aplică un astfel de program împreună cu 
noi. Pentru acest fapt continuăm să par-

ticipăm la tratativele de la Geneva pri
vind dezarmarea generală".

Manifestul se pronunță, totodată, pentru 
menținerea forței nucleare proprii a Marii 
Britanii.

lată cîteva din primele comentarii și 
comparații îhtre programul conservator 
și programele partidelor laburist și libe
ral. Ziarul „Times" subliniază că „omisi
unile manifestului conservator sînt' remar
cabile. Capitolul intitulat „Creștere eco
nomică fără inflație" nu dă nici o indi
cație cu privire la valoarea lirei sterline 
în 1964, comparativ cu cea din 1951... 
posibilitatea unei noi crize a balanței de 
plăți este, firește, trecută sub tăcere...".

„Manifestul conține promisiuni ispiti
toare și schifează mai multe planuri in
teresante, scrie ziarul liberal „Guardian". 
Alegătorii ar fi tentați să se lase con
vinși de argumentele sale, dar studiul 
manifestelor precedente ne dictează pru
dența. Marile chestiuni tind să fie oco
lite". Ziarul „Daily Mirror" menționează 
că manifestul conservator seamănă cu 
manifestele laburist și liberal : „Cele trei 
partide sé prezintă ca modernizatoare. 
Toate promit o creștere a bunăstării, lată 
ce trebuie să-l zăpăcească pè alegător".

Cu privire la problemele „europene" 
și ale Commonweallhului, după eșecul 
tratativelor de la Bruxelles asupra ade
rării Angliei la Piața comună, manifestul 
partidului conservator înlătură posibilita
tea unei noi inițiative britanice în ace
lași sens.

Față de Commonwealth — scrie 
Daily Mirror — partidul laburist se ara
tă, din punct de vedere politie și eco
nomic, cel mai entuziast, partidul con
servator — cel mai nuanțat, iar partidul 
liberal — cel mai sec".

Și ieri, Dinamo București și-a im
pus superioritatea în fața campioa
nei Maltei, Sliema Wanderers pe 
care în urmă cu cîteva zile o între- 
cuse cu 2—0. întîlnindu-Se cu fotba
liștii maltezi în partida retur pentru 
„Cupa campionilor europeni“, dina- 
moviștii au obținut o clară victorie 
5—0 (2—0), după un joc viu dispu
tat, presărat cu numeroase faze 
spectaculoase, de bun nivel tehnic.

Chiar de la începutul partidei, e- 
chipa noastră trece decisă la atac, 
obligîndu-i pe oaspeți să se apere 
cu toate forțele. înaintarea dinamo- 
vistă se află mereu în careul 'advers 
și încearcă să înscrie, șutind de la 
distanță, sau pătrunzînd pînă în a- 
propierea porții. De mai multe ori 
ei au ocazii clare, dar maltezii tri
mit mingea în corner sau o resping 
chiar de pe linia porții. Presingul 
dinamovist a durat așa, infructuos, 
pînă în minutul 30, cînd, în sfîrșit;

Fază Ia poarta echipei Sliema Wanderers

Pîrcălab, cu un șut puternic de la 
18 metri, introduce mingea în plasă. 
Oaspeții contraatacă de cîteva ori 
și-l obligă pe Datcu să se întrebuin
țeze serios. Centrul atacant, Cini, se 
remarcă prin clarviziunea cu care 
dirijează jocul înaintării sale Și 
printr-o mare putere de muncă ; de 
mai multe ori el vine în ajutorul 
colegilor săi din apărare. Dar Di
namo controlează jocul, și cu numai 
două minute înainte de pauză în
scrie iarăși. Pîrcălab transformă o 
lovitură liberă de la circa 20 de me
tri.

Dominarea dinamovistă este și 
mai evidentă în partea a doua a 
meciului. îh permanentă ofensivă, 
fotbaliștii noștri caută să majoreze 
scorul. Ei își creează destule ocazii, 
însă portarul De Buno (care, în ciu
da golurilor primite, a făcut o par
tidă deosebită) ' și fundașii maltezi 
salvează în ultimă instanță. Cei doi 
mijlocași dinamoviști, Petru Emil și 
Octavian Popescu, vin și ei pînă în 
apropierea careului advers. Urmă
rind atenți centrările de pe extreme, 
aceștia înscriu două puncte (primul 
în minutul 65, iar cel de-al doilea în 
minutul 84). Al cincilea gol (și ulti
mul) îl marchează Frățilă (minu
tul 86).

Dinamo și-a asigurat, ca și Steaua, 
calificarea în turul doi al uneia din 
cele mai importante competiții fot
balistice ale Europei. Succesul celor 
două formații bucureștene îi bucură, 
desigur, pe iubitorii fotbalului din 
țara noastră, însă aceștia doresc ca 
Dinamo și Steaua să se pregătească 
cu și mai multă perseverență, pen
tru a obține noi victorii în „Cupa 
campionilor europeni" și, respectiv, 
în „Cupa cupelor“. E drept că parti
dele ce vor urma sînt mai dificile, 
dar și victoriile vor fi cu atît mai 
valoroase.

Ion DUMITRII!

DIN VIAȚA CULTURALĂ
internațională

Cinstirea memoriei hi Mihailo Koțiubinski
Pe baza recomandării Consiliu

lui Mondial al Păcii, în luna sep
tembrie se sărbătorește împlinirea 
a 100 de ani de la nașterea mare
lui scriitor ucrainean Mihailo Ko
țiubinski. Koțiubinski a trăit și a 
activat la sfîrșitul secolului al
XIX- lea și începutul secolului al
XX- lea (a decedat în anul 1913). 
Anii tinereții și i-a petrecut în 
orașe și sate ale Podoliei. La 18 ani 
a fost arestat la Kamenetz-Podolsk

în legătură cu atentatul împotriva 
țarului Alexandru al II-lea. Adept 
al ideilor Iui Taras Sevcenko și 
Cernîșevski, Koțiubinski este un 
scriitor revoluționar. în nuvelele 
sale „Rîsul“, „Persona grata“, „Ne
cunoscutul“, „în drum“ și altele, 
autorul zugrăvește chipuri de 
luptători împotriva tiraniei țariste. 
Operele lui Koțiubinski sînt tra
duse în numeroase limbi, printre 
care și în limba romînă.

„Nu voi putea fi 
constrâns să tac I“

Revista „West Africa" anunfă apari
ția volumului „Nu voi putea fi constrîns 
să faci", care cuprinde povestiri despre 
asuprirea rasială din Republica Sud-A- 
fricană. Cartea constituie un act de acu
zare lă adresa actualului guvern al țării 
care, după cum se știe, a creat o le
gislație draconică îndreptată împotriva 
populafiei băștinașe a tării.

Autobiografia lui Chaplin
„M-am născut la 16 aprilie 1889, 

la ora 8 seară, pe strada East Lâné, 
Walworth. După scurt timp ne-am 
mutat într-o casă de pe West Square, 
St. George's Road, Lambeth (un car- 
tier londonez — n.r.). Potrivit cuvin
telor mamei mele, lumea mea era fe
ricită".

Cu aceste cuvinte începe mult aș
teptata lucrare autobiografică a lui 
Charles Chaplin, din care prima par
te — intitulată „Un băiat dintr-o casă 
de muncitor“ — a apărut în săptămâ
nalul londonez „The Sunday Times“. 
Cartea propriu-zisă va apărea la 1 
octombrie în editura Bodley Head. în 
această primă parte a cărții lui Cha
plin, renumitul actor relatează des
pre anii grei ai copilăriei sale. Cartea 
lui Chaplin, care a trezit un profund 
interes, va fi tradusă în mai multe 
limbi.

EXPOZIȚII
0 Marele pictor mexican David Al

faro Siqueiros a prezentat recent în
tr-o galerie din Mexico prima expozi
ție după ieșirea sa din închisoare. 
Peste jumătate din cele două sute de 
tablouri au fost pictate în spatele gra
tiilor închisorii, unde artistul a stat 
aproape patru ani. Este vorba de ta
blouri mici care, pe lîngă semnătura 
pictorului, poartă mențiunea „Celda 
26“ (numărul celulei sale) sau litere 
„C.P.“ (inițialele cuvintelor „închi
soare preventivă“). Siqueiros, câre 
este celebru mai ales ca pictor de 
fresce monumentale, a declarat că în
carcerarea sa l-a obligat să se trans
forme în pictor de șevalet. „Am pic
tat, a declarat el, tablouri de dimen
siuni mici, avînd drept teme mai întîi 
scene dramatice cu deținuți. încetul 
cu încetul am început să pictez riu- 
mai peisaje și flori, tot ce este mai 
îndepărtat de realitatea penitenciaru
lui...“.

O La Liberec s-a deschis expoziția 
„Sculptura anului 1964“, care consti

tuie o trecere în revistă a diferitelor 
lucrări din sculptura cehoslovacă con
temporană.

s> Expoziția de sculptură a lui Ki- 
ril Anev de la Galeria de arta din So
fia cuprinde sculpturi cu teme din 
trecutul revoluționar al Bulgariei ca 
„Întîlnire la Moabit“ (între Gheor- 
ghi Dimitrov și mama sa), „înainte de 
execuție“, „Todor Pavlov în închisoa
re“, „De strajă păcii“, busturile „Ma
ma partizanului Iusein Mutkov“, baso
relieful „Ascunzătoare de partizani“, 
în lucrările sale, Anev oglindește și 
aspecte contemporane — satul co- 
operativizat al Bulgariei socialiste, în 
statui ca „Șefa de echipă“, „Prima 
bucurie“ („Păstor cu miel“) și altele.

• La Intra, Lago Maggiore (Italia) ! 
s-a deschis o expoziție a scrierilor ] 
despre mișcarea de Rezistență din Eu- i 
ropa. Făcînd parte dintr-o serie de j 
manifestări cu prilejul împlinirii a 20 ] 
de ani de la Rezistența italiană, ex- | 
poziția a fost primită cu un interes 
deosebit de către public. '

întreaga presă 
engleză dă o înal
tă apreciere ulti
mei creații a cu
noscutului actor 
Laurence Olivier, tn 
rolul lui Othello, 
Potrivit părerii cri
ticilor teatrali, In 
interpretarea sa 
Othello este nu nu
mai un om curajos, 
cinstit și încreză
tor ci și un re
prezentant al ma
relui continent afri
can. Olivier inter
pretează pentru pri
ma oară în cariera 
sa rolul lui Othello. 
In fotografie: Lau
rence Olivier în 
rolul lui Othello.
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Astăzi au loc în Algeria alegeri 
pentru'Adunarea Națională, cea de-a 
doua din istoria tinerei Republici Al
geriene.

Campania electorală, care a durat 
timp de aproape o săptămînă, s-a 
încheiat sîmbătă seara. Atît aci, la 
Alger, cît și în celelalte orașe și re
giuni ale țării au avut loc numeroa
se mitinguri în care alegătorii au 
fost chemați să-și dea votul candi- 
daților propuși pentru noua Adunare 
Națională. Mitingurile, și în general 
întreaga campanie electorală, s-au 
desfășurat sub lozinci ca : „La 20 
septembrie cu toții la vot pentru o 
Adunare Națională în slujba po
porului"; „Votînd listele candidați- 
lor F.L.N. algerienii vor spune DA pă
cii și socialismului, NU contrarevo
luționarilor și susținătorilor, DA re
formei agrare, NU feudalității și re- 
acțiunii, DA muncii și culturii" ; „Du
minică nici o abținere de la vot. Vo
tați cu toții pe candidații Frontului 
de Eliberare Națională".

Listele propuse de F.L.N. cuprind 
numeroși conducători ai partidului 
și ai statului algerian printre care 
Ahmed Ben Bella, președintele Re
publicii șl secretar general al F.L.N., 
Bachir Boumaza, membru al Biroului 
Politic al F.L.N., ministru al econo
miei naționale, Abdelazis Bouteflika, 
membru al Biroului Politic, ministru 
de externe, Aii Mendjli, membru al 
Biroului Politic, vicepreședinte al 
primei Adunări Naționale al cărei 
mandat expiră astăzi, Mohamed El 
Hocine, membru al Biroului Politic, și 
alții.

Potrivit noii legi electorale din 
25 august, alegătorii algerieni tre
buie să aleagă 138 deputați în loc 
de 196 cîți erau pînă acum. Noua A- 
dunare Națională va avea un man
dat de 4 ani.

Algeria a moștenit o situație deo
sebit de grea a doua zi după pro
clamarea independenței. Ca urmare

a regimului colonial și a îndelunga
tului război împotriva mișcării de 
eliberare, foametea amenința satele 
în timp ce orașele erau invadate de 
cerșetori, iar „bidonvilurile" luau 
proporții.

Se punea problema hrănirii vă
duvelor, orfanilor și invalizilor care 
numărau cîteva sute de mii de per
soane. In țară erau peste 2 500 000 
șomeri, peste un milion hectare pă
mînt arabil nelucrat. La acestea 
se adăugau sabotajele din în
treprinderile industriale înainte de 
a fi părăsite de foștii lor patroni cît 
și situația grea creată de activita
tea antirevoluționară a unor ele
mente conservatoare și retrograde.

în ciuda acestor mari dificultăți, 
poporul algerian a pornit hotărît pe 
calea sa nouă și, în conformitate 
cu planurile fundamentate în nume
roase documente printre care pro
gramul de la Tripoli sau Carta re
voluției cum mai este denumit, cu 
hotărîrile recentului Congres al 
F.L.N., cu decretele din martie anul 
trecut și cu cele de anul acesta, s-a 
trecut la realizarea obiectivelor so- 
cial-economice privind construcția 
noii societăți. Au fost luate măsuri 
privind crearea unui sector obștesc 
în agricultură prin naționalizarea 
pămînturilor părăsite de foștii pro
prietari și exproprierea marilor pro
prietăți agricole, naționalizarea a 
peste 550 întreprinderi industriale 
abandonate de foștii patroni, au 
fost organizate comerțul și finan
țele, au fost naționalizate hotelurile, 
fabricile de ulei și pîine, teatrele și 
o parte din cinematografe, s-au luat 
măsuri pentru stăvilirea speculei. 
Algeria s-a transformat acum în
tr-un imens șantier unde oamenii lu
crează cu tragere de inimă pentru 
construirea noii lor vieți.

NEW YORK 19 (Agerpres). — In 
Consiliul de Securitate au continuat 
vineri dezbaterile asupra raportului 
secretarului general al O.N.U., U. 
Thant, privind operațiunile O.N.U. 
în Cipru. Au luat cuvîntul ministrul 
afacerilor externe al Norvegiei, Si- 
vert Nielsen, și ciankaișistul. în cu- 
vîntarea sa, reprezentantul Norve
giei a arătat că încordarea care se 
menține pe insulă se transformă 
uneori în crize serioase, care cre
ează un pericol pentru pacea și secu
ritatea în această parte a lumii. Fo
losirea forței armate, a continuat el, 
duce doar la creșterea pericolului 
extinderii conflictului și reduce po-

sibilitățile reglementării pașnice a 
acestei probleme. Reprezentantul 
Norvegiei a sprijinit propunerea ex
tinderii împuternicirilor trupelor 
O.N.U. și a declarat că țara sa se 
pronunță în favoarea prelungirii cu 
încă trei luni a mandatului forțelor 
O.N.U. în Cipru. In același timp, el 
s-a pronunțat în favoarea creării în 
Cipru a așa-numitelor zone tampon, 
în care să fie interzisă amplasarea 
de forțe armate, propunere împo
triva căreia s-a declarat ministrul a- 
facerilor externe al Ciprului, Spyros 
Kyprianu. Următoarea ședință a 
Consiliului de Securitate va avea loc 
la 21 septembrie a.c.

DACĂ S-AR ȚINE CONT DE CARTA
Papandreu și Makarios despre problema cipriotă

C. BENGA
Alger 19, prin telefon.

ATENA 19 (Agerpres).— „Guver
nul grec ar fi bucuros să se găsească 
o soluție negociată în problema Ci
prului, ceea ce ar face inutilă dezba
terea în Adunarea Generală a 
O.N.U.“, a declarat primul ministru 
al Greciei, G. Papandreu, în cursul 
unei conferințe de presă ținută sîm
bătă la Atena. „Noi am ajutat pînă 
acum și dorim să ajutăm și pe vii
tor pe mediatorul O.N.U. în Cipru 
în misiunea sa“, a precizat el.

Pe de altă parte, primul ministru 
grec a subliniat că „Dacă s-ar ține 
cont de carta O.N.U., problema Ci
prului ar fi extrem de simplă, iar 
soluționarea sa ușoară“. Referin- 
du-se la problemele privind apro
vizionarea anumitor sate locuite de 
cipr.ioți turci și înlocuirea contin-

pugwash problemele

KARLOVY VARY 19 (Agerpres). 
— La 19 septembrie s-a încheiat la 
Karlovy Vary cea de-a 13-a Confe
rință Pugwash pentru dezarmare și 
colaborare internațională. Partici- 
panții la conferință au discutat cele 
mai actuale probleme ale slăbirii în 
continuare a încordării internațio
nale și asigurării păcii generale. O 
mare atenție s-a acordat problemelor 
întăririi securității în lume, în ge
neral, și în Europa centrală în spe
cial. Au fost examinate, printre al
tele, problemele reglementării poli
tice în Europa Centrală, semnarea 
Tratatului de pace cu Germania și 
rezolvarea pe această bază a proble
mei Berlinului occidental, încheie
rea unui pact de neagresiune între 
statele membre ale Tratatului de la 
Varșovia și țările N.A.T.O.

Participanții la conferință au dis
cutat problema încetării răspîndirii 
armei nucleare. Ei au examinat din 
nou problemele legate de înfăptui
rea dezarmării generale și totale și 
au analizat măsurile care ar putea 
contribui la micșorarea primejdiei 
actualei curse a înarmărilor. S-a 
considerat necesar ca următoarea 
conferință Pugwash să acorde o mai 
mare atenție elucidării cauzelor care 
împiedică înfăptuirea dezarmării 
generale. Au fost analizate căile de 
lărgire a colaborării internaționale 
a oamenilor de știință în rezolvarea 
problemelor dezarmării. S-a hotărît 
ca următoarea conferință Pugwash 
să aibă loc în aprilie 1965 la Vene
ția.

s>ve

Din sursa americană se semnalează
.Jqsl

Un nou’incident în golful Tonkin
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

Potrivit buletinului de știri al Ca
sei Albe, ministrul apărării al Sta
telor Unite, Robert McNamara, a 
declarat la 18 septembrie că „au 1'ost 
primite rapoartë preliminare și frag- 
mentare în legătură cu un incident dicau intenții ostile“. Apoi 
intervenit în timpul nopții în apele 
internaționale ale Golfului Tonkin“. 
La 19 septembrie, McNamara a fă-

cut o nouă declarație în care a ară
tat că două distrugătoare americane 
au deschis focul împotriva a patru 
nave neidentificate „care din cauza 
formației, direcției și vitezei lor in- 

„navele 
ce se apropiau au dispărut fără a 
înainta suficient pentru a deschide 
focul împotriva distrugătoarelor“.

gentului turc staționat în Cipru, 
Papandreu le-a apreciat ca chestiuni 
secundare, în ansamblul acțiunilor 
pentru restabilirea păcii în insulă. 
Totodată, el a relevat că guvernul 
grec ar fi gata să pună la dispozi
ția forțelor O.N.U. în Cipru conti- 
gentul grec staționat în Cipru, în 
conformitate cu 
Zürich, chiar 
accepta această 
cu contingentul

în încheiere, 
exprimat părerea că Adunarea 
nerală a O.N.U. va juca un rol 
portant în restabilirea păcii în 
pru. „Noi știm că această adunare 
nu are putere executivă, dar ea are 
o mare forță morală și sîntem siguri 
că această forță va reuși să contri
buie la o soluționare justă a pro
blemei cipriote“.

★
„Pace, destindere, Națiunile Unite 

— iată linia noastră politică comu
nă în chestiunea Ciprului“, a decla
rat președintele Makarios la sfîrși- 
tul unei întrevederi pe care a 
avut-o sîmbătă dimineața la Atena 
cu primul ministru al Greciei, G. 
Papandreu.

acordul de la 
dacă Turcia nu ar 
măsură în legătură 
ei de militari, 
premierul grec și-a 

Ge- 
im-
Ci-

HANOI 19 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a dat publicității o declarație 
în care sînt dezmințite „pretinsele 
atacuri ale navelor vietnameze de 
patrulare asupra navelor americane 
de război“. Guvernul R. D. Vietnam, 
se spune în declarație, cere cu fer
mitate popoarelor din întreaga lume 
și guvernelor tuturor țărilor iubi
toare de pace, țărilor socialiste și tu
turor participanților la Conferința 
de la Geneva din 1954 pentru Indo
china, „să condamne cu asprime a- 
ceastă manevră“ și „să pună capăt cu 
hotărîre acestor acțiuni primejdioa
se ale guvernului S.U.A.“. în legă
tură cu aceeași problemă, ministrul 
de externe al R. D. Vietnam a adre
sat un mesaj copreședinților și țări
lor participante la Conferința de la

Geneva pentru Indochina, iar șeful 
misiunii de legătură a armatei popu
lare vietnameze — un mesaj pre
ședintelui Comisiei internaționale de 
supraveghere și control din Viet
nam.

Pregătirea conferinței 
țărilor neangajate

PIRAȚII UNDELOR"
Din Haga se anunță că. parla

mentul olandez a aprobat joi o 
lege împuternicind guvernul să 
■poată confisca postul de radio 
„pirat" „Nordsee" (Marea Nordu
lui). După cum s-a mai anunțat, 
acest post, instalat în afara ape
lor teritoriale ale țării și nesupus 
vreunei jurisdicții, emite diferi
te programe de reclame, concu- 
rînd rețeaua națională de radio
difuziune și neplătind fiscului 
nici un fel de impozite.

Legea adoptată este urmarea 
unor puternice proteste formula
te de posturile de radio olandeze. 
Acestea au cerut nu o 
torităților să întreprindă măsuri 
pentru a face să înceteze o con
curență ce le era defavorabilă. In 
acest sens s-au invocat paragra
fele unui acord realizat în cadrul 
Uniunii internaționale de teleco
municații, care interzice instala
rea și folosirea unor stații de e- 
misie pe bordul vaselor, avioane
lor și altor mijloace de comuni
cație zburînd sau plutind în afa
ra apelor naționale.

Olanda nu e singura țară ma
ritimă din Europa căreia stațiile 
de emisie „pirat" îi dau insistent, 
tîrcoale. Revista „Der Spiegel" 
face cunoscut, de pildă, că un a- 
facerist din Hamburg va instala, 
în curînd un puternic post de 
radio pirat pe un vas norvegian 
care va ancora în fața estuarului 
fluviului Elba pentru a concura 
posturile de radio legale din

dată au-

R.F.G. Stațiunile pirat par a avea 
totuși o predilecție pentru Olan
da. Intîi a fost „Radio Veronica", 
instalat în urmă cu cîțiva ani în 
largul portului Scheveningen. 
Programele sale de „divertis
ment", întrerupte de o largă pu
blicitate comercială, și-au atras 
auditori, iar patronii „Veronicăi" 
au realizat beneficii considera
bile. Acest business înfloritor a 
incitat și alți amatori. Așa a a- 
părut postul „Marea Nordului". 
Dar, spre deosebire de „înain
tași", această stație de emisie, 
ancorată în plină mare, s-a in
stalat pe o platformă special con
struită, avînd o suprafață de 
m p. O inovație: ea posedă 
turn de televiziune înalt de 
metri. Potrivit informațiilor
blicate în ziarele occidentale, 
pentru finanțarea postului „Nord
see“ a fost creat un holding (con
sorțiu) la care participă firma o- 
landeză de construcții navale 
„Verolma". un agent imobiliar cu 
o mare avere pe nume Zwolsman, 
președintele companiei de televi
ziune din statul Lichtenstein, 
Brandel, și alți capitaliști.

Noua lege a parlamentului o- 
landez se alătură altor texte de 
acest fel adoptate anterior în Da
nemarca și Suedia, pentru a se 
pune capăt emisiunilor stațiilor 
pirat, împotriva cărora s-a dus o 
adevărată vînătoare navală.

CAIRO 19. (Agerpres).— în ca
pitala R.A.U. continuă pregătiri
le în vederea deschiderii la 5 
octombrie a celei de-a doua Con
ferințe la nivel înalt a țărilor 
neangajate. Ziarul „Al Ahram“ re
latează că pînă în prezent și-au a- 
nunțat participarea la conferință 59 
de țări față de 25 cîte au participat 
la prima conferință în 1961. Ziarul 
menționează, de asemenea, că șe
dințele conferinței vor fi deschise.

între statele participante la con
ferință, scrie „Al Ahram", au avut 
loc în ultimele zile o serie de 
tacte în vederea introducerii 
amendamente importante pe ordinea 
de zi a conferinței elaborată de că
tre comitetul pregătitor care și-a 
desfășurat lucrările la Colombo.

SOFIA 19 (Agerpres). — La 19 
septembrie, după încheierea vizitei 
delegației de partid și guvernamen
tale a R. D. Germane în R. P. Bul
garia, Walter Ulbricht a părăsit 
Sofia. Pe aeroport înaltul oaspete a 
fost condus de Todor Jivkov, Gheor- 
ghi Traikov și alți conducători de 
partid și de stat ai R. P. Bulgaria, 
în cursul aceleiași zile, Walter 
Ulbricht a sosit într-o vizită neofi
cială la Belgrad. El a fost întîmpinat 
pe aeroport de Iosip Broz Tito.

★
BELGRAD 19 (Agerpres). — La 

19 septembrie, Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia și secre
tar general al U.C.I., l-a primit pe 
Walter Ulbricht, președintele Consi
liului de Stat al R. D. Germane și 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G. în 
aceeași zi, I. B. Tito a oferit un 
prînz în cinstea oaspetelui.

con- 
unor

Chombe
nu va fi invitat

625 
un
98 

pu-
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I

Ziarul parizian „Le Monde" publi
că următoarea relatare :

„Primul ministru congolez, Moise 
Chombe, nu va fi invitat la cea de-a 
doua Conferință a șefilor de state și 
de guverne ale țărilor neangajate. 
De fapt, potrivit agenției oficiale 
iugoslave Tanjug, comitetul perma
nent al celor 12 ambasadori ai țări
lor neangajate, care fac la Cairo ul
timele pregătiri în vederea confe
rinței, ar fi ajuns la concluzia că 
prezența lui Chombe ar putea pro
voca neplăceri și ar face rău lucră
rilor conferinței. Nu e clar dacă ex
cluderea lui Chombe înseamnă că 
Republica Congo nu va putea fi re
prezentată în cazul că președintele 
Kasavubu va fi invitat la Cairo cu 
condiția să nu fie însoțit de primul 
său ministru.

Participarea Congo-ului la prima 
conferință a țărilor neangajate, în 
septembrie 1961, a dat loc la negocieri 
diplomatice complicate. Soluția a- 
doptată în ultimă instanță a constat 
în invitarea atît a premierului din 
acel timp, Cyrille Adoula, cît și a lui 
Antoine Gizenga, considerat ca 
moștenitorul lui Patrice Lumumba''.

MOSCOVA. Sîmbătă a părăsit 
Moscova, îndreptîndu-se spre Londra, 
dr. Sarvapalli Radhakrishnan, pre
ședintele Republicii India, care a fă
cut o vizită oficială în Uniunea Sovie
tică. Oaspetele a fost condus la ae
roport de conducători de stat sovie
tici. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan și 
Anastas Mikoian au rostit cuvîntări.

PARIS. Luînd cuvîntul la o confe
rință de presă organizată sîmbătă la 
ambasada laoțiană din Paris, primul 
ministru al Laosului, prințul Suvanna 
Fumma, s-a referit din nou la înce
perea tratativelor oficiale între lide-

VIENA. in sala conferinței generale a Agenției Internaționale pentru Energia Atomică

La Nisa s-au desfășurat săp- 
tămîna aceasta lucrările unui co
locviu internațional pentru stu
diul contaminării mediului ma
rin. Peste 150 de savanți, repre- 
zentînd Franța, S.U.A., R.F.G.,
Italia, Spania, Belgia, Japonia, 
Portugalia, precum și R. P. Ro
mînă, au ascultat timp de trei 
zile comunicări științifice cu 
privire la radioactivitatea natu
rală a mării și la radioactivitatea 
artificială provocată de preci
pitațiile datorate experiențelor 
nucleare.

Participanții la colocviu, întru
niți la Centrul de studii și cer
cetări biologice și oceanografice 
din Mediterană (C.E.R.B.O.M.), 
au mai studiat aspecte ale con
taminării mediului marin atît 
prin scurgerea apelor de reziduu 
din marile centre urbane, cît și 
prin precipitațiile radioactive sau 
scufundarea deșeurilor prove
nind ele la centrale sau labora
toare nucleare.

Au fost, de asemenea, exami
nate capacitatea 
probiotică a apei 
unor elemente ca 
lingă cunoscutele
thalassoterapiei (curei marine), 
au fost arătate și pericolele pe 
care le poate prezenta această 
terapeutică dacă este practicată 
în ape contaminate.

Dr. Maurice Aubert, director 
al C.E.R.B.O.M. și organizatorul 
colocviului, a anunțat lansarea 
într-un viitor apropiat a unui 
„satelit" de explorare submarină. 
„Satexo" — așa se va numi apa
ratul — are forma unei țigări de 
foi și se află în curs de construc
ție. înzestrat cu utilaj electronic 
care va permite măsurarea radio
activității, variațiilor fizice și 
chimice ale mării etc., el va 
transmite informațiile dobîndite 
potrivit aceluiași principiu ca și 
sateliții artificiali ai Pământului. 
„Satexo" va putea înlocui navele 
oceanografice clasice.

antibiotică 
de mare și 
planctonul, 
binefaceri

?î 
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Adoptarea programului 
pe următorii doi ani

se elabora un plan de 
o perioadă de doi ani, 
adoptat programul de 
anii 1.965—1955 care va

Cea de-a opta conferință gene
rală a Agenției Internaționale pentru 
Energia Atomică (A.I.E.Ä.), care s-a 
ținut în palatul Hofburg, și-a încheiat 
lucrările.

Pe baza hotărîrii, luate încă anul 
trecut, de a 
lucru pentru 
conferința a 
lucru pentru
oferi mai multă elasticitate decît cel 
anual. Pentru realizarea acestui pro
gram de doi ani A.I.E.A. poate conta 
pe un fond de 21 milioane dolari, 
din care 10 milioane pentru anul 
1965 au și fost aprobate.

Din discuțiile purtate în cadrul 
conferinței a reieșit că de pe acum 
energia atomică constituie o sursă 
rentabilă pentru înlocuirea energiei 
convenționale acolo unde aceasta 
lipsește. După cum au arătat mai 
mulți vorbitori, ponderea . activității 
de viitor a agenției va consta în a- 
daptarea lucrărilor sale la rezulta
tele celei de-a treia conferințe O.N.U. 
pentru folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice, care a avut loc de 
curînd la Geneva.

Republica Populară Romînă, care 
face parte din Consiliul guvernato
rilor al A.I.E.A., a adus o contribuție 
importantă la lucrările conferinței. 
Șeful delegației R. P. Romîne, acad, 
prof. Horia Hulubei, a fost ales pre
ședinte al comisiei „Program, buget 
și probleme tehnice". Prof. Ion Ursu, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, a prezentat în cadrul 
comisiei o propunere a R. P. Romîne 
și a altor opt state cu privire la sar
cinile A.I.E.A. în cadrul „Anului coo
perării internaționale" care se va 
desfășura în 1965, conform hotărîrii 
O.N.U. Propunerea a fost adoptată 
în unanimitate. Reprezentantul țării 
noastre a arătat că „intensificarea 
eforturilor depuse în vederea spriji
nirii cooperării internaționale, cău
tării unor forme mai variate pentru 
realizarea acestei colaborări, va 
duce cu siguranță la creșterea pres
tigiului de care se bucură A.I.E.A. și 
va contribui la realizarea multilate-

raia, a scopurilor și obiectivelor sale 
statutare".

în legătură cu faptul că lucrările 
conferinței s-au încheiat mai devre
me decît era așteptat, „Wiener Zei
tung", oficiosul guvernului austriac, 
scrie : „Faptul că conferința începu
tă luni după-amiază a durat practic 
numai 4 zile, din care numai 3 zile 
s-a discutat în plenară, subliniază 
consolidarea, remarcată de mai 
mulți vorbitori, a acestei organizații 
de 88 state după o perioadă de 7 
ani în care au trebuit să fie învinse 
multe divergențe de specialitate, 
dar înainte de toate politice".

Următoarea sesiune a conferinței 
generale a A.I.E.A. va avea loc în 
1965 la Tokio.

Ștefan DEJU

La Moscova au luat sfîrșit lucrările 
simpozionului consacrat uneia din 

'cele mai actuale probleme ale me- 
dicinei — reanimarea organismului, 
salvarea sa din starea de moarte 
clinică. La lucrările simpozionului, 
care au durat 4 zile, au participat 
peste 400 de cercetători în domeniul 
medicinei dm U.R.S.S. și din străi
nătate, printre care și o delegație 
de medici romîni. După terminarea 
lucrărilor simpozionului în labora
torul de fiziologie experimentală 
pentru reanimarea organismului, 
condus de prof. Vladimir Negovski, 
a fost realizată cu succes reanima
rea urnii cîine după 2 ore de moarte 
clinică. A fost organizată apoi o 
conferință de presă în cadrul căreia 
au fost subliniate rezultatele sim
pozionului.

A. MUNTEANU
Tudor VORN1CU

rii celor 
care va
Primul ministru laoțian s-a declarat de 
acord cu convocarea conferinței de la 
Geneva în vederea „îndreptării acor
durilor din 1962, îndeosebi în ceea ce 
privește rolul Comisiei internaționale 
de supraveghere și control din Laos“.

trei grupări politice laoțiene, 
avea loc luni după-amiază.

VARȘOVIA. în continuarea vizitei 
sale în R. P. Polonă, Haile Selassie, 
împăratul Etiopiei, s-a înapoiat la 19 
septembrie la Varșovia după o călă
torie la Cracovia. în aceeași zi s-au în
cheiat tratativele polono-etiopiene.

MOSCOVA. N. S. Hrușciov a pri
mit delegația guvernamentală a Re
publicii Cipru condusă de A. Arau- 
zos, ministru ad-interim al afacerilor 
externe și ministru al comerțului și in
dustriei. In cadrul unei convorbiri 
prietenești, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor sovieto- 
cipriote, ajutorarea poporului cipriot 
în lupta sa. pentru libertate și inde
pendență. Șeful delegației cipriote 
remis șefului guvernului sovietic 
mesaj al președintelui Makarios.

a 
un

DELHI. Parlamentul indian a a- 
cordat vineri un vot de încredere gu
vernului Indiei, condus de Lal Ba
hadur Shastri, respingînd cu 307 vo
turi, contra 50, moțiunea de neîncre
dere în guvern prezentată de opoziție.

In Afganistan s-au încheiat lucrările de construcție a unei șosele în mun
ții Hindukuș. Iată o porțiune subterană a acestei șosele

SOFIA. La Sofia a avut loc inau
gurarea noii linii rutiere Sofia-Atena. 
La 19 septembrie, prima mașină a tre
cut frontiera bulgaro-greacă.

RAWALPINDI. Președintele Su
karno al Indoneziei a sosit sîmbătă la 
Rawalpindi, într-o vizită oficială de 
o zi. El s-a întîlnit cu președintele 
Pakistanului, Ayub Khan, cu care a 
avut un schimb de vederi într-o serie 
de probleme internaționale și îndeo
sebi afro-asiatice.

NEW YORK. Reprezentanții sindi
calelor feroviarilor, care cuprind

LONDRA. La Festivalul ’internațio
nal al filmului care are loc în orașul 
irlandez Cork a început programul de 

■ filme romînești prezentat pentru pri
ma oară în Republica Irlanda. Dele
gația de cineaști romîni, condusă 
Mihnea Gheorghiu, a fost primită 
lordul primar, senatorul A. Healy, 
sala Guildhall.

de 
de 
în

145 000 de membri, au adresat admi
nistrațiilor căilor ferate un număr de 
revendicări, declarînd că în cazul 
neîndeplinirii lor vor declara grevă 
la 22 septembrie. Acțiunea este lega
tă de concedierea unui mare număr 
de muncitori, ca urmare a moderni
zării căilor ferate.

MOSCOVA. Printr-un Decret 
Prezidiului Sovietului Suprem 
U.R.S.S., Urho Kekkonen, președin
tele Finlandei, a fost decorat cu Or
dinul Lenin pentru merite deosebite 
în dezvoltarea relațiilor prietenești de 
bună vecinătate dintre Finlanda și 
Uniunea Sovietică și contribuție acti
vă la destinderea încordării interna
ționale și întărirea păcii.

al 
al

LONDRA. Cunoscutul dramaturg 
irlandez Sean O'Casey, în vîrstă de 
84 de ani, a încetat din viață vineri 
noaptea, într-un spital din stațiunea 
balneară engleză Torquay, în urma 
unui atac de inimă.

SYDNEY. Fostul comandant al 
port-avionului australian „Melbourne“, 
căpitanul John Robertson, și-a prezen
tat demisia din marină. Un tribunal 
militar îi ridicase dreptul de coman
dă pe port-avionul „Melbourne“ și îl 
numise comandant al unei baze ma
ritime, întrucît la 10 februarie 1964 
vasul său s-a ciocnit cu distrugătorul 
australian „Voyager“. în urma acestui 
accident, distrugătorul s-a scufundat, 
82 de marinari pierzîndu-și viața.

HAWAÏ. Un puternic cutremur de 
pămînt însoțit de alte cutremure de 
mai mică intensitate a fost înregistrat 
vineri Ia Hawaï. Savanții de la Ob
servatorul de vulcanologie din Hawaï 
consideră că vulcanul Kilauea va în
cepe să erupă.
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