
EROLETARI ©IN TOATE TARILE, UNIȚFVX!

Inleia&

Organ al Comitetului Central al P.M.R.

Anul XXXIV Nr. 6390 | Vineri 25 septembrie 196<1 4 PAGINI — 20 BANI

LUCRĂRILE AGRICOLE [IE TOAMNĂ
® Recoltarea grabnică a

A.

culturilor tîrzii ® In primă 
urgență: ararea terenurilor
destinate culturii grîulùi 
® Ritm intens și calitate 
superioară la semănat

în toate regiunile țării, lucrările 
agricole de toamnă sînt în toi. Se 
recoltează porumbul, sfecla de za
hăr, cartofii, legumele, se culeg stru
gurii și fructele. A început și semă
natul unor culturi. Sînt create 
toate condițiile ca în urma ploi
lor căzute în ultima vreme, după ce 
terenul se zvîntă, să se treacă cu 
toate forțele 'la semănat în toate re
giunile. Iată de ce, în aceste zile, 
principala sarcină a organelor și or
ganizațiilor de partid, a sfaturilor 
populare, a consiliilor agricole este 
de a desfășura munca politică și or
ganizatorică în așa fel încît semă
natul să se facă fără întîrziere.

Experiența multor unități agricole 
socialiste arată cît de important este 
să se însămînțeze la vreme. La gos
podăria colectivă din Mogoșani, re
giunea Argeș, s-au obținut în acest an 
2 088 kg grîu la hectar, cu peste 400 
kg mai mult decît producția reali
zată de unele gospodării învecinate, 
tocmai datorită faptului că aici trac
toriștii și colectiviștii au dat o aten
ție deosebită lucrărilor de pregătire 
a solului și semănatului. în prezent, 
la această gospodărie întreaga su
prafață destinată însămînțării grîu
lui a și fost pregătită, sămînța este 
condiționată și tratată. Așa se lucrea
ză în multe alte unități agricole.

O bună parte din terenurile care 
se seamănă cu grîu sînt ocupate cu 
porumb, floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr etc. în sudul țării, unde aces
te culturi au ajuns mai repede la 
maturitate, ele au fost strînse de pe 
mari suprafețe. Aici, principala sar
cină este de a mobiliza toate forțele 
pentru executarea arăturilor. In re
giunile din nord vegetația e mai în- 
tîrziată, recoltatul abia a început. 
Pentru ca semănatul să poată fi fă
cut la timp, trebuie grăbită elibe
rarea acestor terenuri.

Din constatările făcute de specia
liștii Consiliului Superior al Agri
culturii rezultă că în multe unități 
agricole din regiunile Dobrogea, 
București, Galați, Suceava, organi- 
zîndu-se temeinic munca, se re
coltează în primul rînd culturile 
de pe terenurile care urmează să fie 
însămînțate în toamna aceasta și se 
fac imediat arături. în unele locuri 
ziua se lucrează intens la recoltatul 
porumbului, iar noaptea la tăiatul și 
căratul cocenilor. Pe tarlalele elibe
rate tractoarele trec imediat la arat. 
Tractoriștii lucrează în schimburi de 
zi și noapte. Este de datoria consi
liilor agricole să organizeze neîntîr- 
ziat generalizarea unor asemenea 
metode bune de muncă pentru a se 
asigura executarea la vreme a lucră
rilor de toamnă.

Datele centralizate la Consiliul 
Superior al Agriculturii arată că 
în cursul săptămînii trecute re
coltatul culturilor s-a intensificat, 
iar în multe locuri s-a trecut la se
mănatul grîului și al altor culturi de

regiunea Bucu- 
însămînțăril

Mecanizătorii din brigada a IX-a de la S.M.T. 
rești, execuiâ lucrări de pregătire a terenului în 

griului la G.A.C. Ciocîrlia.

toamnă. Pînă la 17 septembrie s-au 
recoltat floarea-soarelui de pe 70 la 
sută din suprafață, sfecla de zahăr 
de pe 25 la sută, porumbul siloz de 
pe 75 la sută, iar porumbul pentru 
boabe și cartofii de,pe 10 la sută. 
Au fost executate lucrări de pregă
tire a terenurilor pentru însămînța- 
re pe 1 700 000 ha, ceea ce reprezin
tă 50 la sută din sarcinile prevăzute. 
Aceste lucrări tnu se desfășoară peste 
tot într-un ritm satisfăcător. în re
giunile Banat, Brașov, Cluj, Ba
cău și altele, recoltatul cultu
rilor de toamnă se face prea în
cet. în toate regiunile există un 
mare decalaj între recoltatul știule- 
ților de porumb și al capitulelor de 
floarea-soiarelui și eliberarea tere
nului de tulpini. Din această cau
ză, au fost pregătite pentru însămîn- 
țări suprafețe mici din terenurile 
de pe care s-a strîns recolta de 
toamnă. în unele regiuni printre 
care Oltenia, Banat, Argeș, Cluj, 
Mureș-Autonomă Maghiară, Mara
mureș și Hunedoara sînt unități în 
oare nu se folosesc din plin trac
toarele la efectuarea arăturilor și a 
celorlalte lucrări de pregătire a te
renului pentru semănat.

Eliberarea neîntîrziată a terenu
rilor trebuie să constituie în aceste 
zile problema numărul unu pentru 
toate unitățile agricole. Este necesar 
ca organele regionale și raionale de 
partid și de stat, consiliile agricole 
să îndrume și să sprijine la fața 
locului conducerile gospodăriilor 
colective pentru a organiza în așa 
fel munca colectiviștilor încît tere
nurile să fie eliberate în timpul cel 
mai scurt cu putință spre a se pu
tea executa aratul și semănatul. 
Consiliul Superior al Agriculturii 
recomandă ca în regiunile din nor
dul și centrul țării, unde semănatul 
trebuie terminat mai devreme, for
țele să fie concentrate spre a se elibe
ra de culturi în primul rînd acele par
cele care vor fi semănate cu grîu. In 
unitățile agricole care nu au sufi
ciente mijloace de transport trebuie 
să se organizeze tăierea și scoate
rea cocenilor și a tulpinilor de 
floarea-soarelui la marginea tarlale
lor pentru a face loc tractoarelor.

în regiunea Galați

De la un raion 
la altul

GALAȚI (coresp. „Scînteii*). — 
Mecanizatorii și colectiviștii din re
giunea Galați lucrează în aceste 
zile la pregătirea terenului pentru 
semănatul griului. In raioanele Fă- 
urei, Brăila și Galați s-au executat 
arături pe 70—80 la sută din supra
fețele planificate. în întreaga re
giune această lucrare a fost făcută 
pe mal mult de 150 000 ha. Odată cu 
aceasta, colectiviștii se îngrijesc de 
schimbarea și condiționarea semin
țelor. Trebuie spus însă că dacă în 
raioanele Făurei și Galați aceste o- 
perațil sînt într-o fază mai avansa
tă, în gospodăriile colective din ra
ioanele Tecuci, Brăila, Focșani și’ 
Bujor, schimbarea șl condiționarea 
semințelor se desfășoară anevoios. 
Este necesar să se ia măsuri ca în 
toate unitățile agricole socialiste să 
fie terminate în cel mai scurt timp 
schimbarea și condiționarea se
mințelor. în aceste zile o mare aten
ție trebuie dată grăbirii recoltării 
culturilor tîrzii și îndeosebi a po
rumbului, executării arăturilor ne
cesare pentru însămînțarea grîului. 
Pregătirea unui bun pat germinativ 
constituie o condiție esențială pen
tru obținerea unor recolte bogate 
de grîu în anul viitor.

(Continuare în pag. Il-a)

CRAIOVA (coresp. „Sclntell'). — 
Pentru grăbirea ritmului lucrărilor, 
pe șantierul „Brazda Iul Novac* 
au început de curînd să fie folo
site cofrajele glisante. Primul bloc, 
cu parter șl 9 etaje, a fost glisat 
în 14 zile. Al doilea, de aceleași 
dimensiuni, deși timpul a fost ca
pricios, a fost glisat In numai 10 
zile. Metoda se va folosi în cadrul 
lucrărilor de sistematizare a zonei 
de nord-vest a orașului la alte 18 
blocuri asemănătoare. Ea scurtea
ză termenul de dare în folosință a 
unul bloc de 160 de apartamente 
cu 60—70 de zile.

Excursii de
O dată cu sosirea toamnei, agenția 

București a O.N.T. „Carpați“ orga
nizează tradiționalele excursii la vii. 
Prima plecare va avea loc duminică 
27 septembrie. Se călătorește cu auto
carele pînă la Călărași, iar de aici cu 
vaporul pe Dunăre pînă la Ostrov. 
Excursioniștii vor vizita cu acest pri
lej și viile G.A.S. din Ostrov. Tot du-

cmiîiiL
»[ DOCUMENTARE
ȘTIINȚIFICA
Al ACADEMIEI

Cercetările științifice, in strînsă le
gătură cu dezvoltarea impetuoasă a 
economiei și culturii țării noastre, 
necesită o informare științifică la 
nivelul celor mai recente realizări 
din diverse domenii de activitate. 
Academia R. P. Romîne a hotărît în 
acest an înființarea unui centru de 
documentare științifică, centru care 
a început să funcționeze. Un redac
tor al ziarului nostru a solicitat to
varășului academician Aurel Avra- 
mescu, director general al centrului, 
să ne răspundă la cîteva întrebări 
referitoare la atribuțiile noii insti
tuții.

— înainte de toate, a spus d-sa, 
aș vrea să subliniez însemnă
tatea înființării unui asemenea cen
tru de documentare științifică. Crea
rea lui răspunde necesităților de a 
se asigura o informare operativă și 
eficientă a cercetătorilor care lucrea
ză în diferite domenii ale științelor 
fundamentale. Centrul are sarcina să 
sprijine documentarea științifică a 
institutelor și unităților Academiei 
din întreaga țară. Centrul vine, 
de asemenea/ m sprijinul -muncii 
de cercetare ce se desfășoară în 
institute departamentale cu ca
racter științific și în instituții de în- 
vățămînt superior. Urmărim să infor
măm prompt și cît mai complet pe 
oamenii de știință în munca lor de 
cercetare. Din imensul material știin
țific publicat în întreaga lume se 
semnalează acele lucrări care pre
zintă un interes deosebit pentru cer
cetarea actuală și de perspectivă 
în disciplinele științifice fundamen
tale. Prin intermediul unor publicații, 
centrul pune la îndemîna specia
liștilor informații curente asupra lu-

PRIMIREA DE CĂTRE PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI
1 1

A ȘEFULUI DELEGAȚIEI ECONOMICE DIN IRAN
Președintele Consiliului de Miniș

tri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit joi la amiază pe 
șeful delegației economice din Iran, 
dr. Manoutchehr Eghbal, președin
tele Societății naționale iraniene de 
petrol, fost prim-ministru al Ira
nului.

Au luat parte Alexandru Bîrlă- 
deanu și Gogu Rădulescu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
Victor Ionescu, ministrul Comerțului 
Exterior.

A avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

(Agerpres)

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii").— 
La Institutul pedagogic din Constanța 
se fac, în aceste zile, intense pregătiri 
în vederea deschiderii noului an uni
versitar. Începînd cu acest an, institu
tul își mărește spațiul cu încă o clă
dire care cuprinde 6 săli de cursuri 
și seminarii, 6 laboratoare dotate cu 
aparatură modernă ș.a. ; în curînd va 
începe organizarea unei grădini bota
nice pe o suprafață de 3 ha. Pentru 
studenți a fost amenajat un club stu
dențesc, iar biblioteca s-a îmbogățit,

dispunînd în prezent de 37 000 vo
lume. în noul an universitar, cursurile 
Institutului pedagogic din Constanța 
vor fi frecventate de 1058 studenți, 
cu 338 mai mulți decît anul trecut.

Conferința de mașini 
hidraulice

toamnă
minică dimineața se organizează o 
excursie pentru vizitarea șantierului 
hidrocentralei „16 Februarie“ de pe 
Argeș. Iubitorii de drumeție pot par
ticipa la sfîrșitul acestei săptămîni 
și la excursia de sîmbătă după-amiază 
de la Poiana Brașov, precum și la cea 
de la cabanele de pe Valea Prahovei.

La Timișoara s-a deschis ieri Confe
rința de 
de Baza 
șoara a 
Institutul 
da Academiei R. P. Romîne și a Mi
nisterului Invățămîntului. In cele 4 zile 
cît va dura conferința vor fi prezentate 
peste 70 de comunicări. La conferință 
participă peste 150 de oameni de
știință, cercetători și specialiști din
institutele de cercetări și întreprinderile 
din țară, precum și 55 de oaspeți din 
străinătate.

mașini hidraulice organizată 
de cercetări științifice Timi- 
Academiei R. P. Romîne și 
politehnic Timișoara, sub egi-

Participanțll Ia raliul Internațio
nal „Donau-Castrol" au trecut 
Ieri prin Capitală în drum spre 

Mamaia

Centrul de documentare științifică al Academiei R. P. Romîne : cîteva din publicațiile pe care le editează
(stînga); în atelierul de imprimări și multiplicare (dreapta) Foto : R. Costin

crărilor științifice apărute în cărți și 
reviste. Noutățile sînt prezentate sub 
formă de titluri bibliografice cu ad
notări, rezumate, referate ample și 
recenzii.

— Ce publicații elaborează 
Centrul de documentare și ce 
conțin ele ?

— Publicațiile noastre apar lunar, 
în 11 serii pentru ramuri ale științei 
cum sînt : matematica, fizica, chimia, 
geologia, biologia, filozofia, științe 
juridice, științe economice, filologice, 
istorice, teoria și istoria literaturii și 
artei. Ele se pot obține prin abona
ment. „Buletinul de informare știin
țifică' semnalează cercetătorilor 
lucrări din domeniul științelor enu
merate, apărute în revistele cele mai 
importante din diferite țări. Publica
ția „Revista de referate și recen
zii' prezintă mai amplu conținutul 
unor articole selecționate din alte 
periodice străine. Cea intitulată „Re
zumate" completează documentarea

cu adnotări cuprinzătoare pe fișe 
clasificate. Sub egida centrului mal 
apare un „Buletin de informare știin
țifică' în limbile rusă și engleză 
destinat străinătății. Această publi
cație se editează pentru a face cu
noscute peste hotare cele mai noi 
realizări ale oamenilor de știință din 
țara noastră. Buletinul conține rezu
mate ale lucrărilor științifice (cărți, 
studii șl articole din reviste) și apa
re în două serii: pentru științele na
turii și științele sociale.

Acad. Aurel Avramescu ne-a 
relatat în continuare amănunte des
pre activitatea centrului. Aici se 
strînge un fond de materiale alcă
tuit din cataloage și reviste de 
referate din țară și străinătate, 
care permite specialiștilor să iden
tifice ultimele noutăți științifice 
la scurt timp după apariția lor. Un 
serviciu de publicații străine coor
donează achizițiile de cărți și re
viste pentru rețeaua de bi
blioteci și puncte de documentare

ale unităților Academiei. în această 
privință centrul de documentare co
laborează cu marile biblioteci din 
țară și cu alte instituții interesate. 
Un sector aparte de cercetare func
ționează în domeniul documentolo- 
giei. Specialiștii studiază sisteme 
clasice și noi de clasificare, colec
tare și regăsire, în vederea perfec
ționării operațiilor de prelucrare șl 
difuzare a informațiilor.

— Activitatea centrului de docu
mentare al Academiei — ne-a spus 
în încheiere interlocutorul — este 
de-abia la începuturile sale. Dar 
de pe acum putem spune că a- 
pare clar utilitatea ei în munca 
de cercetare a specialiștilor din țara 
noastră. Tot mai mulți specialiști ni 
se adresează, solicitîndu-ne mate
rial documentar despre diverse pro
bleme legate de activitatea lor. Vom 
fi bucuroși ca numărul lor să spo
rească și mai mult în viitor și, bine
înțeles, să le putem satisface cerin
țele.

Standul siderurgiei
Mii de vizitatori se opresc cu interes _la stan

dul rezervat industriei siderurgice din cadrul 
Expoziției realizărilor economiei naționale. Spre 
a prezenta cititorilor noștri acest important sec
tor al expoziției, redăm mai jos convorbirea 
redactorului nostru' ing. Adrian Prodan cu to
varășul ing. Eleodor Popescu, director general al 
Direcției generale siderurgice din Ministerul In
dustriei Metalurgice.

ICe își propune să înfățișeze 
standul industriei siderurgice ?

Cu ajutorul graficelor și al foto
grafiilor de pe panouri, ca și cu al 
sugestivei hărți a producției indus
triei siderurgice, vizitatorii își pot 
forma o imagine exactă a dinamicii 
industriei siderurgice romînești, a 
nivelului atins de ea în prezent. Vo
lumul producției de cocs metalurgic, 
fontă, oțel, laminate etc. din trecut 
este comparat cu cel din prezent, 
iar comparația este grăitoare : față 
de 1938, în 1963 producția globală a 
industriei siderurgice a fost de 10 
ori mai mare. Uriașele investiții a- 
cordate de stat — numai între 1950 
—1963 ele au fost de aproape 12,5 
miliarde lei — au asigurat acestei 
ramuri o dezvoltare și un nivel tehnic 
corespunzătoare cu cerințele mereu 
crescînde ale economiei naționale. 
S-au lărgit considerabil sortimentele 
de produse siderurgice, au sporit in
dicii de utilizare a instalațiilor șl 
utilajelor. Să amintim, de pildă, că

în 1963 productivitatea muncii în 
siderurgie reprezenta 150 la sută 
față de cea realizată în 1959. Vizita
torii pot urmări cu ușurință o serie 
de alte date și cifre semnificative 
referitoare la această ramură de 
bază a industriei grele.

Dacă în alte standuri, de exemplu 
în cele rezervate construcției de ma
șini, sînt expuse direct mașini-u- 
nelte în plină funcționare, acest lu
cru n-a fost posibil în cazul side
rurgiei. Pulsul viu al furnalelor sau 
al oțelăriilor, al laminoarelor și al 
altor instalații' siderurgice este însă 
prezent aici cu ajutorul numeroase
lor machete ale unor unități impor
tante ale industriei siderurgice. Pre
zența acestor machete este, după pă
rerea mea, principala particularitate 
a standului. Eforturile organizatori
lor de a le înfățișa printre diferitele 
mostre de produse siderurgice sînt 
pe deplin justificate : cine n-a avut 
ocazia să viziteze marile centre si
derurgice ale țării are acum posi
bilitatea să urmărească, cu ajuto
rul acestor reușite miniaturi, cum

funcționează fabricile de aglome
rare, furnalele, oțelăriile, laminoa- 
rele etc.

ICe ne puteți relata despre 
cîteva din aceste machete ?

Aproape toate reprezintă utilaje și 
agregate moderne, de înaltă tehni
citate. Pornind de la macheta 
corpului principal al noii fabrici de 
aglomerare cu două benzi de 100 
m.p. de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, cu o capacitate de două 
milioane tone aglomerat autofondant 
pe an, amintesc că fabrica a fost 
proiectată și realizată în întregime 
în țară. Importanța ei iese mai mult 
în evidență dacă ne gîndim că aglo
merarea minereului duce la reduce
rea consumului de cocs, la creșterea 
producției de fontă și îmbunătățirea 
indicilor de utilizare a furnalelor, 
la scăderea prețului de cost al fon
tei. O altă machetă interesantă este 
cea a furnalelor I și II de la Com
binatul siderurgic din Reșița, care au 
produs primele șarje în august 1961.

întregul flux al elaborării oțelu
lui pe scară industrială se poate ur
mări cu ușurință pe macheta cup
toarelor de 400 tone nr. 6, 7 și 8 ale 
oțelăriei Martin II de la Combina
tul siderurgic Hunedoara. Oțelăria 
nouă poate produce anual uriașa 
cantitate de 2 200 000 tone oțel după 
introducerea oxigenului la elaborare. 
Deosebit de instructivă este macheta 
complexului de laminoare Peștiș din 
cadrul Combinatului siderurgic Hu-

nedoara. Realizarea acestui complex 
cu un înalt grad de automatizare, la 
nivelul tehnicii mondiale, a necesi
tat investiții importante din partea 
statului nostru.

Vă rugăm să prezentați ci
titorilor noștri cîteva din expo
natele mai importante ale in
dustriei siderurgice.

într-un trecut nu prea îndepăr
tat, țara noastră era tributară altor 
țări în privința multor produse si
derurgice. Importam, de pildă, țevi. 
Azi producem o gamă variată de 
țevi, sudate sau nesudate, în canti
tăți însemnate. Numeroase mostre 
de asemenea produse sînt prezente 
și la expoziție. Tn privința prăjinilor 
grele cu secțiune pătrată sau rotun
dă pentru instalațiile de foraj, a re
ducțiilor, situația este aceeași, îna
inte importam electrozi pentru cup
toarele electrice de topit oțel. Acum 
aceștia poartă eticheta Uzinelor 
„Carbochim“ din Cluj și pot fi vă- 
zuți printre alte produse ale side
rurgiei.

în momentul de față se produc în 
țară peste 400 de mărci de oțeluri, 
producția de oțeluri aliate fiind în 
1963 de aproape 3 ori mai mare de- 
cît în 1959. Vizitatorilor le sînt pre
zentate lingouri de oțel aliat pentru 
rulmenți, de oțel aliat pentru sape 
cu role, o serie de oțeluri aliate 
și microaliațe cu bor, realizate pe 
baza experiențelor întreprinse de 
colectivul Institutului de cercetări 
metalurgice. într-o vitrină sînt ex
puse piese de mașini obținute prin 
sinterizarea pulberilor metalice și 
nemetalice. Sînt prezentate apoi ne
numărate profile laminate, sîrme, 
lanțuri și cabluri, bare trase etc.

în anii noștri a crescut necontenit 
și producția de materiale refractare.

Graficele și machetele expuse Ia ștandul industriei siderurgice Ilus
trează dezvoltarea acestei ramuri importante a economiei naționale 

Foto : Gh. Vințilă

în 1963, ea a fost de aproape 10 ori 
mai mare decît în 1938. Și această 
subramură este prezentă în expozi
ție. La fel producția de abrazive. 
Vizitatorii pot afla că Uzinele „Car- 
bochim“-Cluj produc peste 3 000 de 
dimensiuni de materiale abrazive și 
cărbunoase, multe dintre ele expuse 
aici : pietre de rectificat, electrozi 
siderurgici, electrozi de baterie etc.

— Am întîlnit în stand și cocs 
metalurgic, produs atît de ne
cesar furnalelor. Ce ne puteți 
relata despre dezvoltarea pro
ducției de cocs ?

— Sporirea producției de fontă a 
determinat construirea la Hunedoa
ra a unei mari uzine cocso-chimice.

în 1963 cocseriile de la Hunedoara 
și Reșița au produs 1 129 086 tone de 
cocs, de peste 14 ori mai mult decît 
în 1938, anul celei mai ridicate pro
ducții a Romîniei înainte de 23 Au
gust 1944. Cercetările efectuate de 
Combinatul siderurgic Hunedoa
ra privind dozarea componente
lor șarjei și îmbunătățirea rețelei de 
cocsificare, folosind metoda statisti- 
co-matematică, au determinat îmbu
nătățirea continuă a calității cocsu
lui. La producerea cocsului metalur
gic se utilizează — pe lîngă cărbuni 
— semicocsul, pentru obținerea că
ruia s-a adoptat semicocsificarea 
cărbunilor în pat fluidizat, procedeu 
tehnologic la nivelul tehnicii mon
diale.

(Continuare în pag. Il-a)
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Răscoală in centrul 
Vietnamului de sud

O situație încordată domnește în 
ultimele zile în regiunea muntoasă din 
centrul Vietnamului de sud, unde 
membrii unor triburi de munteni 
înarmafi de către guvern pentru a fi 
folosifi în lupta împotriva partizani
lor s-au răsculat cerînd autonomie 
fată do guvernul de la Saigon, Pri
mul ministru Khanh a plecat joi în 
orașul Ban Me Thuot, capitala regiu
nii. Trupe guvernamentale cu un e- 
fectiv de 4 000 oameni și artilerie au 
fost masate în jurul orașului gata să 
intervină.

„Cosmos 46" pe orbită
nou satelit arfi- 

„Cosmos-46”. 
se află instalat 
destinat conti- 

cosmic în

La 24 septembrie a fost lansat în 
Uniunea Sovietică un 
ficial al Pămîntului : 
La bordul satelitului 
un aparafaj științific
nuării studierii spațiului 
conformitate cu programul anunțat la 
16 martie 1962 de agenția TASS. 
Aparafajul instalat la bord funcțio
nează normal.

Contrabandă de arme 
descoperită in Cipru

Autoritățile O.N.U. din Cipru au 
anunțat că 5 militari suedezi din ca
drul forfei O.N.U. au fost arestați 
sub acuzația că au trimis arme prin 
contrabandă ciprioților turci. Armele 
au fost ascunse în două care blindate 
care au fost oprite de membrii găr
zii naționale cipriote în localitatea 
Pentaya. Comandantul forței O.N.U., 
generalul Thymaia, a ordonat o an
chetă.

La New York, Consiliul de Securita
te și-a amînat cu încă o zi discuția 
asupra propunerii lui U Thant ca forja 
O.N.U. să rămînă în Cipru pe încă o 
perioadă de 3 luni.
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Marea majoritate a întreprinderi
lor industriale folosesc cu succes căi 
multiple pentru reducerea continuă 
a prețului de cost, în funcție de 
specificul procesului tehnologic și 
condițiile tehnlco-economice proprii 
fiecărei unități de producție în 
parte. Un accent puternic se pune 
pe reducerea cheltuielilor materia
le, pe creșterea continuă a produc
tivității muncii, ceea ce constituie o 
practică deosebit de pozitivă. Este 
însă necesar a se acorda aceeași a- 
tentie tuturor factorilor care pot con
tribui la micșorarea cheltuielilor pe 
unitatea de produs, oricît de mică ar 
părea ponderea lor.

După cum se știe, prețul de cost 
este influențat și de cheltuielile ne
productive sau neeconomicoase, ce 
nu contribuie la crearea valorii și 
care au originea în unele neajun
suri ale procesului tehnologic, gos
podăririi întreprinderilor, calificării 
cadrelor, operativității în manipu
larea materiilor prime și materia
lelor. Iată cîteva dintre ele: pierderi 
din întreruperi, din deteriorarea 
materialelor, amenzi și penalizări, 
dobînzi la împrumuturi nerestituite 
în termen, locații, diferențe valorice 
din casarea și declasarea elemente
lor materiale ale mijloacelor circu
lante în secțiile și magaziile între
prinderii, rebuturi. Toate acestea 
pot fi continuu diminuate.

In ce constă esențialul
Sînt situații cînd, datorită speci

ficului tehnologic al întreprinderii, 
există unele pierderi inerente, cum 
sînt rebuturile în turnătoriile de 
fontă și sectoarele calde, în indus
tria ceramicei și a sticlei, perisabili
tăți, volatilizări etc. Aceste pierderi, 
tir cote admisibile, fixate de mini
stere sau direcții generale Industria
le, sînt cuprinse în planul cheltuie
lilor de producție. Esențialul constă 
în faptul ca, de la an la an, aceste 
cote de cheltuieli neproductive ad
misibile să fie revizuite și micșora-

Pe ecranele

cinematografelor

„Ghepardul“

PE TEME ȘCOLARE
*................11,1....................  1 1 1 I"

CÎND ÎNCEPUTUL ESTE BUN
• Colectivele metodice și obiectul activității lor • în sprijinul 
orelor de dirigenție ® Acțiuni interesante și bogate în conținut

Asigurarea unei temeinice însu
șiri a cunoștințelor din cadrul fie
cărei discipline de studiu în strîn- 
6ă legătură cu viața, creșterea nu
mărului de elevi cu note bune și 
foarte bune, îmbunătățirea mun
cii de educație sînt sarcini de o im
portanță fundamentală în noul an 
de învățămînt. Realizarea lor în 
cele mai bune condiții solicită din 
partea noastră, a cadrelor didactice, 
desfășurarea unei activități intense, 
mobilizarea tuturor forțelor care 
pot contribui la ridicarea pe o 
treaptă superioară a procesului de 
învățămînt. Din primele zile de 
școală, elevii au nevoie de un cli
mat prielnic învățăturii, de o acti
vitate cu un program bine orga
nizat, de lecții interesante, cu un 
bogat conținut de idei, predate la 
un înalt nivel pedagogic. Expe
riența din anii trecuți a arătat , că 
în clasele unde s-a început o 
muncă sistematică din primele zile 
de școală, rezultatele au fost supe
rioare față de acele clase unde pri
mele Băptămînl ale anului erau con
siderate perioadă de „acomodare“.

După cum se știe, veriga prin
cipală a procesului de învăță
mînt este lecția, iar activitatea 
la catedră, esențialul în munca 
cadrelor didactice. De aceea am 
constituit mai întîl comisiile me
todice. O dată formate, flecare din
tre ele șl-a fixat problemele pe care 
le are de rezolvat din ziua deschi
derii cursurilor. Cadrele didactice 
s-au străduit ca obiectivele propuse 
să fie concrete, legate de sarcinile 
procesului de învățămînt, privite 
într-o perspectivă mai largă. Să ne 
referim, bunăoară, la comisia profe
sorilor de fizică. Pornind de la 
constatarea că la lucrările scrise tri
mestriale ca și în timpul examenului 
de maturitate din anul trecut s-a 
observat că unii elevi cunosc 
multe noțiuni, formule, legi ge
nerale din domeniul fizicii șl ma
tematicii, pe care însă nu le pot 
valorifica în rezolvarea unor proble
me, profesorii de fizică șl matemati
că și-au propus să Insiste mai mult 
în timpul lecțiilor asupra aplicații
lor practice ale legilor fizicii. Au 
fost analizate tipurile de lecții care

SPECIALIȘTII își spun părerea

Reducerea cheltuielilor 
neproductive din întreprinderi
te, în funcție de cele mai bune re
zultate obținute de sectoarele frun
tașe, de elementele noi intervenite 
din punctul de vedere al dotării sec
țiilor și atelierelor cu mașini, utilaje 
și instalații moderne.

Datorită eforturilor depuse de 
muncitori, tehnicieni și ingineri, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
ca și măsurilor luate în întreprinderi, 
s-au obținut succese importante pe 
linia reducerii cheltuielilor nepro
ductive. în totalul cheltuielilor pen
tru producția globală în industria 
republicană, ponderea acestor chel
tuieli a scăzut în anul 1963 cu 30 la 
sută față de 1959. în unitățile Mi
nisterului Industriei Metalurgice a- 
ceeași pondere a scăzut, în aceeași 
perioadă, cu 43 la sută, în cele ale 
Ministerului Industriei Construcții
lor de Mașini cu 9 la sută etc. 
Rezultate bune pe linia reducerii 
cheltuielilor neproductive au obținut 
un mare număr de întreprinderi, 
printre care menționăm : Uzinele 
chimice din Turda, „Steaua Roșie“- 
Bacău, întreprinderea forestieră Dej, 
IPROFIL Deta, „înfrățirea "-Oradea 
și altele.

Practica arată că acolo unde se 
iau măsuri tehnlco-organizatorice 
concrete, care să ducă la eliminarea 
cauzelor ce provoacă cheltuieli ne
productive, realizările nu se lasă aș
teptate. La Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei s-au analizat

se potrivesc mai bine scopului pro
pus, s-au făcut recomandări asupra 
locului important pe care e nece
sar să-l ocupe problemele recapitu
lative și lucrările practice de labo
rator în activitatea elevilor. Perio
dic, profesorii de aceeași specialitate 
discută problema eșalonării materiei 
pe trimestre și a împărțirii ei pe 
ore, se pun de acord asupra unor 
forme de muncă metodică cum sînt : 
schimburile de experiență între ca
drele didactice, lecțiile deschise, re
feratele de specialitate, sprijinirea 
tinerilor profesori etc.

După părerea mea, important 
este ca fiecare învățător și pro
fesor să fie antrenat în întreaga 
activitate școlară, ținînd seama 
de aptitudinile și experiența lui ; 
numai astfel poate contribui din 
plin, în colaborare strînsă cu ceilalți 
colegi, la ridicarea nivelului de pre
gătire a elevilor, la întărirea disci
plinei în școală și în afara ei. Urmă
rim totodată ca sarcinile școlare și 
obștești repartizate profesorilor să 
nu ducă la supraîncărcarea a- 
cestora, ci să-i ajute să-și des
fășoare mai bine activitatea pro
fesională, să-i stimuleze în stră
duința lor de a munci sistematic șl 
cu continuitate. Pe baza recoman
dărilor noului regulament de func
ționare a școlilor, am căutat să re
partizăm catedrele profesorilor la 
clasele unde au lucrat și în anii 
trecuți. Cunoscîndu-le mai bine, 
ei le pot sprijini atît la învă
țătură cît și în organizarea unor 
activități cultural-educative.

Se știe că în procesul educării ti
neretului, dirigintele joacă un rol 
important datorită faptului că el 
îndrumă întregul colectiv de elevi, 
ține legătura cu organizațiile de ti
neret, cu familia, dirijînd toate in
fluențele educative spre formarea la 
elevi a trăsăturilor morale carac
teristice omului societății socialiste, 
în prima parte a lunii septembrie 
am organizat o consfătuire cu di- 
rigințli, în cadrul căreia au fost sta
bilite, pornind de la analiza rezul
tatelor obținute în anul precedent, 
obiectivele muncii educative pentru 
noul an școlar, mijloacele concrete 
de realizare a lor. S-a subliniat, în

într-o ședință de colegiu măsurile 
luate pentru reducerea la un nivel 
minim a cheltuielilor cu caracter 
neproductiv și stadiul îndeplinirii 
lor. Uzinele „Grivița Roșie“-Bucu- 
rești, care au înregistrat în cursul 
anului 1963 pierderi din întreruperi 
de 366 000 lei, luînd măsuri în ce 
privește aprovizionarea și desface
rea, au redus aceste cheltuieli în 
trimestrul I 1964 la 26 000 lei.

Posibilități multiple 
de micșorare a prețului 
de cost

în unele întreprinderi, prețul de 
cost al produselor este grevat de a- 
menzi și penalizări, ce arată de obi
cei lipsuri în respectarea disciplinei 
contractuale și financiare. Anul tre
cut, colectivul Uzinelor textile „30 
Decembrie“-Arad putea să obțină 
economii suplimentare la prețul de 
cost de 751 000 lei numai pe seama 
lichidării cauzelor acestor cheltuieli. 
Sume importante au plătit drept a- 
menzi și penalizări și alte unități, 
printre care Fabrica de confecții 
Brăila. întreprinderea „6 Martie“ din 
Rm. Vîlcea a plătit într-un singur 
an, în 1963, 16 400 lei taxe de arbi
traj și cheltuieli de judecată pentru 
procesele pierdute din cauza neres- 
pectăril contractelor. Anul acesta, a- 
semenea cheltuieli au fost înlăturate.

tre. altele, necesitatea ca profesorii 
diriginți să se orienteze spre folo
sirea celor mai diverse mijloace de 
educație. De exemplu, în legătură 
cu tema „învățătura — datorie pa
triotică a elevilor“ vor fi prevăzute 
acțiuni care să aibă ca scop îndru
marea studiului individual, folosirea 
rațională a timpului liber de care 
dispun elevii, cultivarea gustului pen
tru lectură ș. a. în sprijinul orelor de 
dirigenție care contribuie la orienta
rea elevilor spre diferite profesiuni, 
profesorilor li s-a recomandat or
ganizarea de întîlniri cu muncitori 
fruntași, ingineri, oameni de cultură 
și artă, vizite în întreprinderi și pe 
șantiere, excursii.

Procesul de educație începe cu 
lecția, ca formă de bază, și con
tinuă prin toate celelalte activități, 
în afara clasei și extnașcolare. S-a vă
zut în multe rînduri că activitățile 
de acest gen, organizate atractiv 
și avînd o durată care să nu depă
șească 1,1/2—2 ore, mobilizează 
mase mari de tineri, le stimulează 
inițiativa, gustul pentru ceea ce e 
nou în domeniul științei, literaturii 
și artei. Considerăm că cercurile 
de materii, olimpiadele, serbările 
școlare, concursurile echipelor artis
tice, vizionările în comun ale spec
tacolelor etc. pot fi folosite cu atît 
mai mult succes cu cît au caracter 
sistematic și se înscriu ca parte in
tegrantă în planul de muncă al șco
lii. Din primele zile ale noului an 
de învățămînt, conducerea școlii 
noastre, îndrumată de organizația 
de partid și-a propus să antreneze 
întregul colectiv de profesori, să fo
losească sprijinul organizației U.T.M. 
și al părinților. Am fixat împreună 
tematica simpozioanelor, seratelor 
literare și științifice, audițiilor mu
zicale, drumețiilor.

Se știe că atunci cînd începu
tul este bun și sfîrșitul este, de 
cele mai multe ori, aidoma. Orga- 
nlzîndu-ne temeinic începutul activi
tății școlare, urmărim să ne creăm 
o premiză a încheierii cu rezultate 
cît mai bune a anului școlar.

Prof. Zlna SlRBU 
directoarea școlii medii 
„M. Eminescu” din București

Unele întreprinderi analizează 
cheltuielile neproductive cu ajutorul 
soldurilor conturilor unde se înre
gistrează, căutînd să-și motiveze în 
fapt deficiențele proprii pe baza de
ficiențelor altor întreprinderi, care 
la rîndul lor au plătit penalizări. 
Desigur că această practică nu poate 
să ducă la rezultate acceptabile. De 
aceea, este important ca la analiza 
volumului -cheltuielilor neproductive 
6ă se pornească de la rulajul debi
tor al acestor, conturi, întrucît nu
mai suma indicată de acest rulaj a- 
rată neajunsurile proprii întreprin
derii și numai pe această bază se 
pot lua măsurile corespunzătoare 
pentru lichidarea unor astfel de chel
tuieli.

Alte întreprinderi consideră că 
prin recuperarea rebuturilor s-ar în
lătura complet pierderile. îndeosebi, 
această părere se întîlnește la unele 
unități din industria textilă, unde 
se afirmă că practic, aici nu 
ar fi vorba de pierderi, deoarece 
totul se recuperează. După părerea 
mea, cel care susțin acest punct de 
vedere nu iau în considerare ma
nopera consumată în plus, uzura 
mașinilor și instalațiilor, cheltuieli
le indirecte aferente.

Perfecționarea continuă a tehno
logiei, introducerea susținută a teh
nicii avansate, aplicarea în produc
ție pe scară largă a procedeelor mo
derne de fabricație au ca efect

O dimineață In Bucegi

Numărul 100 al revistei 
„Presa noastră"

A apărut numărul 100 al revistei 
Uniunii ziariștilor din R.P.R.

Din cuprins :
NESTOR IGNAT,: „Presa noas

tră, azi“ ; ALEXANDRU SENCO- 
VICI, ministrul industriei ușoa
re : Succesele industriei ușoare în 
lumina presei ; Ing. MIRCEA 
POPESCU, adjunct al ministrului 
industriei metalurgice : Realiză
rile industriei siderurgice în anii 
puterii populare reflectate în pre
sa din țara noastră ; Prof. NICO
LAE GIOSAN, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii : Cronica unor trans
formări istorice în agricultură ; 
GEORGE MACOVESCU: O pa
gină din trecut ; GHEORGHE 
DINU : Amintiri de neuitat ; 
Acad. AL. GRAUR : Un ziar le
gai pregătit în ilegalitate ; Acad. 
M. BENIUC: Două momente; OC- 
TAV LIVEZEANU : Cu condeiul

creșterea productivității muncii, 
concomitent cu ridicarea calității 
produselor, reducerea prețului de 
cost, scăderea procentului de rebu
turi, a volumului deșeurilor etc. 
Trebuie însă ținut seama, în mod 
permanent, ca o mașină modernă 6ă 
fie mînuită de un bun cunoscător al 
tehnicii respective, întreținută în 
bune condiții, pentru a funcționa 
cu precizie. De aceea, este necesar 
ca problemele ridicării nivelului ca
lificării muncitorilor și tehnicieni
lor să stea în centrul atenției con
ducerilor întreprinderilor.

Recepționarea materiilor prime și 
a materialelor primite de la furni
zori, în condițiile respectării stricte 
a normelor de calitate și a prevede
rilor contractuale, păstrarea, con
servarea și manipularea corespunză
toare a acestor materiale, evitarea 
cauzelor care duc la „munca în a- 
salt“ etc., sînt măsuri care influen
țează reducerea procentului de 
pierderi prin rebuturi. Măsuri con
crete — aprovizionarea judicioasă 
cu materii și materiale, organizarea 
fluxului tehnologic, respectarea dis
ciplinei contractuale și financiare 
etc. — pot fi luate și în vederea 
eliminării pierderilor prin amenzi, 
locații, penalizări etc.

★
De obicei, cheltuielile neproducti

ve depășesc ca influență limitele ac
tivității unei întreprinderi, provo- 
cînd neajunsuri și altor întreprin
deri. Spre exemplu, nerespectarea 
termenelor de livrare a unor pro
duse către o întreprindere creează 
acesteia din urmă perturbări în 
buna desfășurare a activității el 
economice. Reducerea cheltuielilor 
neproductive trebuie privită cu 
toată răspunderea șl într-un con
text mai. larg, pe planul întregii 
economii' naționale.

Gh. ȘICĂ
director adjunct în Comitetul 
de Stat al Planificării

în luptă pentru o viață nouă ; 
DEMOSTENE BOTEZ : Opinii 
despre presa noastră de azi ; 
FLOREA NEACȘU : Eroul prin
cipal al presei noastre — Omul 
muncii ; V. CÎMPEANU : Un cri
teriu de bază al activității noas
tre ; VICTOR BÎRLĂDEANU : 
Cartea romînească de reportaj în 
douăzeci de ani ; DUMITRU LE- 
ONTE : Creșterea legăturilor pre
sei noastre de partid cu masele 
de oameni ai muncii ; MIHAI 
DUMITRIU : Tradiții, contraste 
și momente ieșene ; VASILE 
POALELUNGI și CONSTANTIN 
CIOCLOV : „Aici București I 
Transmitem emisiunea...“ ; NI- 
CUȚĂ TĂNASE : Avantajele și 
dezavantajele foiletonului ; IOAN 
GRIGORESCU : Bătaia nu-i rup
tă din rai ; VASILE NICORO- 
VICI : Școala Hunedoarei ; VIR
GIL DĂNCIULESCUj Numărul 
100.

Filmul lui Visconti impune din primul 
moment chiar numai pentru imensul a- 
vantaj pe care îl face culturii familiari- 
zînd marele public cu una dintre cele 
mai tulburătoare opere ale literaturii con
temporane, „Ghepardul" de Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa, apărut la noi în
tr-o traducere de zile mari (Tașcu Gheor
ghiu.). Nicăieri mi se pare că limitele 
obiective ale ecranizării nu apar 
însă mai evidente și, într-un fel, mai 
descurajante decît în fafa acestei 
mari ecranizări, care a primit anul 
trecut, la Cannes, Marele premiu. De 
fapt la filmul Ghepardul ar trebui scrise 
două cronici: o cronică entuziastă pentru 
toți cei ce n-au citit cartea; o cronică 
încărcată de nostalgii pentru toți cei ce 
au citit-o și au sperat s-o retrăiască în 
fața ecranului,

Din punct de vedere al anecdotei, fil
mul este pînă aproape de sfîrșit de o fi
delitate ireproșabilă. In fafa peliculei poți 
să stai cu romanul deschis și să întorci 
paginile ca melomanii care vin la con
certe cu partitura. Faptele se succed în 
ordinea indicată de autor, uneori cu es
tompări neesențlale, alteori dilafînd epi
soade, punînd accente care sporesc adîn- 
cimea conflictului social și care dau mai 
mult adevăr tabloului istoric (prezentarea 
mai amplă și mai dramatică a ceea ce se 
înfîmplă dincolo de parcul princiar, lupta 
și jertfa patriotilor adunați sub steagul 
lui Garibaldi). In general elementele con
crete ale povestirii urcă brav, aproape 
glorios, Golgota ecranizării. Filmul pre
lungește atmosfera geografică și socială 
a romanului, senzația de paragină luxu
riantă care te izbește din primele file și 
crește, crește pe parcurs pînă ia senti
mentul de dezagregare atomică a unei 
clase. în film există peisajele fără spe
ranță ale romanului și un fast pe cale de 
destrămare. In film există Sicilia adormi
tă, deshidratată și mizeră, Sicilia peste 
care „ninge cu foc ca peste cetățile bles
temate ale Bibliei"; vila Salina cu o mă
reție din care încep să roadă moliile; gră
dina cu parfumuri grase, carnale și ușor 
putrede; Palermo cu febra epocii lui Ga
ribaldi: o febră cu multă mătase și cu și 
mai mult sînge. Visconti reface, cu zeci 
de detalii, care mai de care mai subtile, 
atmosfera de amurg a cărții, sentimentul 
unei lumi care se stinge. împerecherea 
de culori vii și tonuri veștede, amestecul 
de catifele și ziduri jupuite, de mobile 
subțiri, firave și de cantități strivitoare de 
piatră arsă, balul acela ciudat cu păpuși 
zglobii și oglinzi cețoase, clopoțelul pro
cesiunii care merge să dea împărtășania 
unui muribund, statuia din parc, statuia 
semeață dar cu nasul- spart — refac 
atmosfera cărții. Pe pînză ca și pe hîrtie 

. Ghepardul care dispare nu mai este bio
grafia unui prinț care se pregătește să 
moară, ci biografia unei clase care se 
stinge. Totul este descrierea unui asfințit 
de o superbă și zadarnică trufie.

Distribuția este lista unui buletin de 
loterie cu toate numerele cîștigătoare. 
Burt Lancaster are origină obscură, dar 
adevărata lui vocație — s-ar zice din film 
— este să devină Ghepard. Eroul are o 
frumusețe monumentală, o prestanță olim
pică, o oboseală majestuoasă de leu ră
nit, o privire viorie care iscodește astra
le. Alain Delon (Tancred) trece printre 
secvențe ca o cometă cu coada multi
coloră. Efervescența lui este muiată în- 
tr-un farmec juvenil și jovial, un farmec 
acidulat de o undă seducător cabotină, 
un surîs secret, aproape clandestin prin 
care vorbește cu unchiul, ca printr-un te
legraf Morse. Claudia Cardinale e o An
gelică junonică, statuară, o lupoaică tînără 
care-și arată tot timpul dinții dornici să se 
înfigă în carne crudă. Prezența ei provoacă 
în mediul înconjurător — așa cum tre
buie — un fel de alergie senzuală.

Atunci ce-i lipsește filmului? (în afară 
de capitolele finale — pentru că filmul 
se oprește înaintea morții prințului și ig
noră epilogul cărții, adică după părerea 
noastră doi din factorii indispensabili în 
raport cu care se stabilește adevărata pro-

Balerinii sovietici din nou pe scena Operei
în continuarea turneului pe care 

îl întreprinde în țara noastră, an
samblul de balet al Teatrului Mare 
Academic de Stat din Moscova a 
prezentat joi seara la Teatrul de 
Operă și Balet al R. P. Romîne un 
spectacol care a cuprins baletele : 
„Sublocotenentul Kije“ de Proko
fiev, „Paganini“ de Rahmaninov și 
suita coregrafică „Divertisment“.

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

Buit Lancaster In rolul Iul Salina

porție a dramei. Dar să nu insistăm). Deci 
ce-i lipsește? De unde sentimentul de sa
tisfacție incompletă pe care îl resimte 
nu orice spectator, ci spectatorul care s-a 
impregnat de proza lui Lampedusa?

De fapt, Ghepardul este nu atît poves
tea unui asfințit senin și poetic cît a unui 
naufragiu dureros și necesar. O clasă se 
duce la fund nu din cauza unor greșeli 
care au făcut o gaură în corabie, nu din 
vina unui ghețar pribeag, ci pentru că 
așa o cere și o impune firea lucrurilor. 
Corabia a putrezit și o corabie putrezită 
este sortită adîncurilor. Declinul unei cla
se, declinul nobilimii, a fost însă nu 
o dată obiect de, literatură. Romanul lui 
Lampedusa s-a impus atenției întregii 
lumi pentru că a reabordat această temă 
care părea de mult secătuită dintr-un 
unghi nou. Naufragiul unei clase nu mai 
este descris de cineva din afară, nu de 
un martor, ci chiar de cel care se scu
fundă, Autorul pare un căpitan pe pun
tea corăbiei care lunecă încet spre adînc. 
El privește în afară și înăuntru și ne spune 
sincer și împăcat ce simte cînd apa s-a 
urcat pînă la glezne, pînă la genunchi, 
pînă la gît și prinfr-un semn ne face 
chiar să înțelegem ce se întîmplă cînd 
totul a fost acoperit de valuri. De aici 
pornește vibrația particulară a cărții. Din 
această viziune interioară dirijată de o 
luciditate senină, resemnată, elegan
tă și istovită. Eroul vede cum se risi
pesc domeniile străbunilor și surîde nos
talgic pentru că desprinderea îi sugerea
ză rîndunelele care pleacă la începutul 
toamnei. Don Fabrizio nu e apatic. E lu
cid. Farmecul particular al cărții vine din 
fiorul acestei voci interioare de nau
fragiat care-și păstrează conștiința clară 
pînă-n ultima clipă.

Filmul a surprins cu mare finețe părțile 
vizuale ale cărții, l-a scăpat însă partea 
lui „acustică", monologul acela interior 
care curge pe sub anecdotă și colorează 
faptele obiective într-un fel special; co
mentariul care transfigurează fiecare ele
ment al povestirii și ne face să privim 
ocheanele din laboratorul lui don Fabrizio 
ca pe „niște animale bine dresate, care 
știu că nu li se dă de mîncare decît 
seara”; glasul acela care scormonește 
imaginea pînă în miezul ei cel mai se
cret, și ne spune la ureche cînd burghe
zul don Calogero urcă scările palatului 
în frac că prințul nu este numai uimit și 
indignat — așa cum se vede pe pînză 
— dar că acest frac a făcut asupra lui 
don Fabrizio „o impresie mai mare decît 
buletinul debarcării de la Marsala".

Filmul a schimbat unghiul cărții. Nau
fragiul e privit din afară și din afară nu 
se aude monologul interior. Se vede nu
mai spectacolul. Dar spectacolul este la 
înălțimea celor mai frumoase spectacole 
cinematografice și — dacă fantomele căr
ții nu te urmăresc — părăsești sala 
obscură într-o stare de mulțumire ve
cină cu încîntarea.

Ecaterlna OPROIU

Conducerea muzicală a spectacolu
lui a aparținut dirijorilor A. Ju- 
raitis și A. Kopîlov. Rolurile princi
pale au fost interpretate de R. Ka- 
relskaia, L. Bogomolova, E. Maximo
va, I. Seh, B. Hohlov. Acompania
mentul muzical a fost susținut de 
orchestra Filarmonicii de Stat 
„Gheorghe Dima" din Brașov.

(Agerpres)

„Satelit", un confrate orădean al Iul 
pCiufuliri"

Standul siderurgiei
(Urmare din pag. I-a)

Pentru reducerea prețului de cost 
al cocsului și totodată pentru satis
facerea unor nevoi ale economiei 
naționale, o atenție deosebită se a- 
cordă valorificării subproduselor ce 
rezultă în procesul de cocsificare. în 
acest scop la uzina cocsochimică de 
la Hunedoara s-au construit secții 
moderne pentru captarea și prelu
crarea unei game largi de subpro
duse obținîndu-se : gudron, sulf, 
benzen, toluen, xilen, naftalină, cre- 
uzot, îngrășăminte chimice, smoală 
ș.a.

— Ce concluzii practice pot 
desprinde cei care lucrează în 
siderurgie, vizitînd atît de con
cludenta prezentare a dezvoltă
rii acestei ramuri ?

— Formîndu-și cu ajutorul expo
natelor o mai bună imagine de an
samblu a nivelului actual atins de 
industria siderurgică, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii care lucrează 
în diferite întreprinderi siderurgice 
își întăresc convingerea că realiză
rile de pînă acum, grija partidului 
pentru dezvoltarea continuă a pro
ducției de metal, le permit să obțină 
în viitor rezultate vși mai substanția

le. Eforturilor materiale, uriașelor in
vestiții acordate de către stat acestei 
ramuri li se cere răspuns printr-o 
ridicare permanentă a eficienței teh- 
nico-economice a investițiilor, prin 
realizarea unor indici sporiți de uti
lizare a agregatelor și utilajelor, 
prin promovarea consecventă a pro
gresului tehnic și introducerea în 
practica producției a celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii. Co
lectivele de muncă au sarcina să in
troducă noi procedee moderne cum 
sînt : elaborarea oțelului în conver- 
tizoare cu insuflare de oxigen, me
talurgia pulberilor, laminarea la to
leranțe negative etc. și astfel să re
ducă continuu consumurile specifice 
de energie, materii prime și cocs, să 
îmbunătățească calitatea produselor.

In întreprinderile siderurgice exi
stă în prezent posibilități de extin
dere a utilizării unor realizări ale 
științei, de valorificare a unor mari 
rezerve de creștere a producției și 
productivității muncii, de reducere 
a prețului de cost. Siderurgiștii sînt 
chemați să generalizeze cu perseve
rență experiența înaintată, să aplice 
noi măsuri tehnico-organizatorice, 
să-și ridice calificarea și astfel să 
dea patriei mai mult metal, să tra
ducă în viață sarcinile trasate de 
partid.

Lucrările agricole de toamnă
(Urmare din pag. I-a)

Pentru pregătirea terenului în 
condiții bune, inginerii agronomi din 
unitățile agricole socialiste trebuie 
să se ghideze după recomandările 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
care arată că, pe toate tipurile de 
sol, după plantele ce părăsesc tere
nul mai tîrziu, se va efectua, mai în- 
tîi, o lucrare cu grapa cu discuri 
pentru mărunțirea resturilor vegeta
le, iar apoi arături, în mod diferen
țiat, potrivit umidității solului. A- 
colo unde nu s-au aplicat îngrășă- 
mintele cu fosfor odată cu arătura 
de vară, ele să fie date acum, îna
inte de însămînțare. Dacă terenul 
e curat de buruieni și destul de afi
nat, patul germinativ poate fi pre
gătit numai printr-o grăpare ener
gică cu grapa cu colți. Terenul tre
buie pregătit cît mai devreme, 
pentru a se asigura, pînă la semă
nat, un interval de timp în care so
lul arat să se așeze.

Obținerea unor recolte bogate în 
anul viitor este hotărîtă în mare 
măsură nu numai de respectarea 
timpului optim de semănat, ci și de 
executarea unor lucrări de cea mai 
bună calitate. Conducătorii de uni
tăți agricole, inginerii și tehnicie
nii agronomi, brigadierii ' și șefii de 
echipă sînt chemați să controleze

zi de zi oalitatea arăturilor și 
a însămînțărilor, cantitatea de să- 
mînță care se dă la hectar, folosi
rea, pe toate suprafețele, a semințe
lor condiționate și tratate. în aceste 
zile, mai mult ca în oricare perioadă 
a anului, activitatea inginerilor și 
tehnicienilor agronomi trebuie să se 
desfășoare pe teren, acolo unde lu
crează tractoarele și mașinile agri
cole, unde se hotărăște soarta re
coltei. Ținînd seama de condițiile 
specifice din fiecare unitate, ei au 
datoria să indice cu grijă cînd și 
cum să se facă fiecare lucrare.

O atenție deosebită trebuie acor
dată în această perioadă și culesu
lui strugurilor, recoltării și valori
ficării legumelor.

Succesul lucrărilor agricole de 
toamnă este hotărît în mare măsură 
de munca politică și organizatorică 
desfășurată de organele și organi
zațiile de partid. Veghind ca lucră
rile agricole să se facă la timpul 
optim și la un înalt nivel agrotehnic 
organele de partid să exercite un 
control permanent pînă jos, în gos
podării colective și de stat, să le 
acorde ajutor concret și operativ. 
Organele de partid să urmărească 
felul cum sfaturile populare și 
consiliile agricole duc la îndepli
nire sarcinile mari care le revin în 
această campanie.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Lacul lebedelor (spec
tacol prezentat de ansamblul de balet 
al Teatrului Mare Academic de Stat din 
Moscova — orele 20). Teatrul de Stat de 
Operetă : Văduva veselă — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala 
Comedia) : Vizita bătrînei doamne — (o- 
rele 19,30), (sala Studio) : Adam Șl Eva 
— (orele 19,30). Teatrul evreiesc de stat : 
Finita Ia comedia — (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică“ : Eu și materia moartă — 
(orele 20,30). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase' : Carnaval la Tănase — (orele 16 
și orele 20). Circul de stat : Păcală și 
Tîndală — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Ghepardul — ci
nemascop (ambele serii) : Sala Palatului 
R. P. Romîne (seria de bilete 1 204 — o- 
rele 18,30), Patria (9; 13; 17; 21). Ciocia- 
ra: Capitol (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Fla
căra (10,30; 15; 17,30; 20), Aurora (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21 — la grădină orele 20), 
Modern (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Grădina „Vitan“ (Calea Dudești — orele
19.30) , Arenele Libertății (Str. 11 Iunie —
orele 20). Dragoste la zero grade : Repu
blica (9,45; 12; 14.30; 16,30; 18,45; 21,15). 
Luceafărul (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Excelsior (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
Grivița (10; 12; 14; 16; 18; 20), 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). Al nouălea 
nume : București (9,30; 11,30; 13,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Carpați (10; 12; 14; 16). Banda 
de lași : Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Giulești (9,30; 12; 14,30; 17,15; 20), 
Pacea (16; 18; 20). Pășesc prin Moscova : 
Feroviar (10; 12; 14,30; 16; 18,30; 20,30). 
Aventura de Ia miezul nopții : Festival 
(10; 12; 15; 17; 19; 21 — la grădină — Pa
sajul „Eforie" — orele 19). Brațul ne
drept al legii : victoria (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), înfrățirea între popoare (10; 
16; 18,15; 20,30), Arta (16; 18,15; 20,30 — la 
grădină orele 19,15). Falsificatorul : Cen

tral (10,15; 12,45; 17,45; 20,15); Floreasca 
(16; 18,15; 20,30), Rahova (16; 18,15). La 
strada : Union (16; 18,15; 20,30). Program 
pentru copii (dimineața), Rebelul mag
nific : Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
In întimpinarea visului — Spartachiada 
republicană — Bastonașul : Timpuri Noi 
(10—21 în continuare). întuneric în plină 
zi : Cultural (16; 18,15; 20,30). Căliți în foc
— cinemascop : Dacia (9,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21). Cei șapte magnifici — cinema
scop : Buzești (15; 18; 21 — Ia grădină o- 
rele 19), Munca (12; 15; 17,45; 20,30). Doi 
colonei : Crîngașl (16; 18,15; 20,30). Cei 
trei mușchetari — cinemascop (ambele 
serii) : Bucegi (10; 12,15; 15,30; 18; 20,15 — 
la grădină orele 19), Flamura (10; 15,30;
19,30).  Viață sportivă : Unirea (16; 18,15; 
20,30 — la grădină orele 19). Moral ’63 : 
Tomis (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45 — 
la grădină orele 19), Miorița (10,30; 12,45; 
15; 17,30; 20), Lira (15,30; 18; 20,30 - la 
grădină orele 19,15). Două duminici : vi
tan (16; 18; 20). Galapagos : Popular (15; 
17; 19; 21), Cotroceni (16; 18,15; 20,30), A- 
desgo (15,30; 18; 20,30). Kozara : Moșilor 
(15,15; 18; 20,45 — la grădină orele 20). 
îndrăgostitul : Viitorul (15; 17; 19; 21). 
Bărbații : Ferentari (16; 18,15; 20,30). Pa
gini de istorie — Romînla, orizont ’64 : 
Volga (10; 17; 20). Aripi negre — cinema
scop : Progresul (15,30; 18; 20.30). Seches
tratul din Altona : Drumul Sării (15.30; 
17,45; 20). împușcături în ceață : Cosmos 
(16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Tineri sportivi... 
(Demonstrații de baschet, lupte șl box 
ale loturilor de Juniori din cadrul clu
bului „Dinamo"), 19,45 — După zece ani
— reportaj realizat de Studioul cinema
tografic „Al. Sahla' despre autocamionul 
romînesc. 20,00 — Săptămîha. 21,00 — 
Shakespeare șl artele plastice — de Ion 
Szabetay. 21,20 — Muzică ușoară instru
mentală. In încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.
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Bunica...

și nepoata
Premiul III

Ion FÎRU
Craiova

sport Snpi
Două din păsările metalice care 

transportă pe sportivii romîni spre 
Honshu, principala insulă din arhi
pelagul nipon, au sosit la destina
ție în cursul acestei săptămîni ; a 
treia — și ultima — e gata să-și ia 
zborul. Deasupra taigalei siberiene 
sau pe tulburătorul traiect polar, 
campionii Carpaților duc cu ei as
pirațiile noastre în cea mai impor
tantă competiție sportivă mondială.

Așteptată cu înfrigurare în lu
mea întreagă, a XVIII-a ediție a 
Jocurilor Olimpice moderne debu
tează la 10 octombrie, cînd flacăra 
purtată între Olympia și Tokio de 
100 696 alergători se va aprinde în 
metropola Soarelui Răsare, concu- 
rînd timp de două săptămîni faima 
celebrului vulcan înzăpezit Fuji 
Yama. După cum s-a anunțat ofi
cial, ultimul purtător al ștafetei va 
fi un tînăr născut la Hiroșima în 
ziua nefastă de 6 august 1945.

Interesul pe care-l stârnește pri
ma Olimpiadă asiatică este de-a 
dreptul excepțional. Toate recor
durile de participare au fost de
pășite prin înscrierea unui număr 
de peste 11 000 concurenți, repre
zentând 97 de națiuni; în afara 
gazdelor, loturi impozante aliniază 
U.R.S.S., S.U.A., Germania (echipa 
unită), Marea Britanie, Franța. Fe- 
ficiții spectatori de pe Stadionul 
Național și de pe celelalte baze 
sportive din capitala Japoniei vor 
avea prilejul să asiste la dueluri 
titanice între corifeii sportului 
contemporan.

In această ambianță de nivel 
maxim, purtătorii culorilor noastre 
sînt hotărîți să joace un rol pe mă
sura valorii lor, confirmînd clasa
mentele de la Melbourne și Roma. 
Romînia deplasează la Tokio a- 
proape 150 de sportivi — cea mai 
puternică delegație care ne-a re
prezentat. vreodată într-o competi
ție internațională.

Coincidență aritmetică — patru

spre Mm
dintre ambasadorii sportului româ
nesc se află la al patrulea start 
olimpic : trăgătorul Iosif Sîrbu, 
caiacistul Mircea Anastasescu, atle
ta Lia Manoliu și luptătorul Du
mitru Pîrvulescu.

— Nu credeam c-o să particip și 
la Tokio — spunea acesta . din 
urmă, privind cu un zîmbet nos
talgic medalia de aur cucerită la 
Roma. Dar acum, dac-am intrat 
din nou în horă, voi căuta să fac 
totul... De altfel, atmosfera niponă 
pare să-i inspire pe luptătorii noș
tri : să nu uităm că Bularca și-a 
adjudecat aici un titlu mondial și, 
ulterior, locul I în concursul pre- 
olimpic. Alături de cei de mai sus 
și de alți concurenți căliți în focul 
marilor întreceri, ca boxerii Gheor
ghe Negrea și Puiu Nicolae, flore- 
tistele Olga Orban și Maria Vicol, 
voleibaliștii Horațiu Nicolau și 
Aurel Drăgan, cicliștii Gabriel 
Moiceanu și Ion Cosma, halterofi
lul Lazăr Baroga — o serie de e- 
lemente tinere și talentate vor 
lupta pentru afirmare în competi
ția celor cinci cercuri. Iubitorii de 
sport din țara noastră speră în
tr-o frumoasă comportare a debu-

In
0 Campionul romîn Ion Tiriac a 

obținut o frumoasă victorie în tur
neul internațional de tenis de la O- 
patija. In finala probei de simplu, 
Tiriac l-a învins cu 6—3 ; 6—3 ; 
2—6 ; 2—6 ; 6—3 pe cunoscutul ju
cător australian Mulligan. Este pen
tru a doua oară în decurs de 10 zile 
cînd Tiriac obține victoria în fața 
lui Mulligan. El l-a mai învins pe 
australian și în „internaționalele“ 
de la Split.

9 Meciul retur al finalei „Cupei 
intercontinentale“ la fotbal dintre 
Internazionale Milano și Indépen
dante Buenos Aires, disputat la Mi
lano, s-a încheiat cu victoria primei 
formații la scorul de 2—0. Punctele

cîteva rinduri

Delegația Partidului Comunist Italian 
a vizitat regiunea Calați

Continuîndu-și vizita în țara noas
tră, delegația Partidului Comunist 
Italian, compusă din tovarășii Ma
rio Alicata, membru al Direcțiunii și 
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist Italian, și Arturo Colombi, 
membru al Direcțiunii Partidului 
Comunist Italian, însoțită de tov. 
Vasile Patilineț, membru al C.C. al 
P.M.R., au fost joi oaspeții regiunii 
Galați. La sosire, membrii delega
ției au fost întîmpinați de tov. 
Constantin Scarlat, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Comite
tului regional Galați al P.M.R., și 
alți activiști de partid. în cursul di

Plecarea unei delegații 

guvernamentale în Algeria
Joi dimineața a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Alger, o dele
gație guvernamentală a R.P. Romî- 
ne condusă de tov. Mihail Florescu, 
ministrul industriei petrolului și 
chimiei, care la invitația guvernului 
algerian va face o vizită în această 
țară. Din delegație fac parte tova
rășii Nicolae Ionescu, adjunct al 
ministrului industriei petrolului și 
chimiei, Ștefan Gabor, membru în 
Comitetul de Stat al Planificării, 
Vasile Răuță, secretar general în Mi
nisterul Comerțului Exterior. Dele

Vizitele delegației
Delegația economică din Iran con

dusă de dr. Manoutchehr Eghbal, 
președintele Societății naționale ira
niene de petrol, fost prim-ministru 
al Iranului, a făcut vizite la Mi
nisterul Industriei Petrolului și Chi
miei și la Ministerul Comerțului Ex
terior. Membrii delegației au fost 
primiți de Mihai Florescu, ministrul 
Industriei Petrolului și Chimiei, și 
Victor Ionescu, ministrul Comerțu
lui Exterior. în cadrul acestor vizi-

De ce s-a răcit vremea 
...și totuși se prevede o toamnă călduroasă

în legătură cu schimbarea bruscă 
a vremii și cu valul de frig și ploi 
care a cuprins întreaga țară, redac
torul Agenției „Agerpres“, Gh. Bră- 
tescu, s-a adresat directorului ad
junct al direcției hidrometeorologice 
a Comitetului de Stat al Apelor, N. 
Topor, care i-a declarat :
• Ploile și. scăderea temperaturii, 
care au coincis cu începerea sezonu
lui rece în emisfera nordică, se da
torează trecerii pe deasupra terito
riului țării noastre a unei zone de- 
presionare formate în peninsula ita
lică. Vîrtejul ciclonic a favorizat a- 
tragerea unei invazii de aer sub
polar din peninsula scandinavă, 
care s-a extins peste toată zona bal
canică pînă în Asia Mică. Masele de 
aer din Mediterana și Scandinavia, 
avînd origine maritimă, au determi
nat ploi abundente. Aceste ploi s-au 
transformat în zonele de munte mai 
înalte de 900 m în lapoviță și apoi 
în zăpadă, care s-a depus în straturi 
de 10—25 cm.

Un studiu al datelor meteorologice 
care sînt primite la București cu 
exactitate din întreaga Europă arată 
că starea actuală a timpului nu va 
fi de lungă durată. Aerul rece sub
polar se deplasează repede, însoțit 
de puternice ploi și vînt, spre Bul
garia și Marea Neagră. în același 
timp se produce o invazie de aer 

tanților olimpici, printre care se 
numără Viorica Viscopoleanu, una 
dintre cele mai bune săritoare în 
lungime de pe arena internaționa
lă’ Mihaela Peneș, campioană eu
ropeană și recordmană mondială 
de juniori la aruncarea suliței, 
Ileana Ghiulai, vicecampioană a 
lumii la floretă junioare, pugilis- 
tul Constantin Crudu, ciclistul 
Emil Rusu, voleibalista Doina Po
pescu și mulți alții. Șanse însem
nate se acordă fotbaliștilor romîni, 
prezenți din nou la Jocurile Olim
pice după o „pauză“ de... 12 ani 1

Printre puținii concurenți des
pre care se spune că ar putea pri
mi cu anticipație cununa învingă
torilor se numără, spre mîndria 
noastră, inegalabila Iolanda Balaș: 
cei 12 cm care-i despart recordul 
de a doua performanță mondială 
a tuturor timpurilor nu lasă nici 
o umbră de speranță adversarelor 
sale. Numai voleibalistele japoneze 
și halterofilul Iuri Vlasov se bucu
ră de o autoritate asemănătoare în 
respectivele discipline. Pornind 
spre Țara Crizantemelor, campioa
na olimpică de la Roma ne-a de
clarat că este hotărîtă să obțină, o 
dată cu suprema distincție, un re
zultat de o valoare deosebită.

Dan DEȘLIU

au fost înscrise de Corsso și Maz
zola. în primul meci cîștigase Inde- 
pendiente cu 1—0. Conform regu
lamentului, (golaverajul nu con
tează) sîmbătă, la Madrid, se va dis
puta a treia întîlnire.

• în turneul candidatelor la ti
tlul mondial de șah, după 11 runde 
continuă să conducă maestra iugo
slavă Lazarevici cu 8 puncte și două 
partide întrerupte. Margareta Teo- 
dorescu are 4,5 puncte și ocupă lo
cul 12 din 18 concurente. în runda 
a 10-a, șahista romînă a pierdut 
partida cu șahista americană Lisa 
Lane, Iar în runda a 11-a a cîștigat 
la argentiniana Moscinl. 

mineții, oaspeții Italieni au făcut o 
vizită la sediul comitetului regional 
de partid unde s-au interesat de ac
tivitatea organizației regionale de 
partid Galați, de experiența în mun
că și de realizările obținute.

Au fost vizitate construcțiile noi 
din piața centrală a orașului și car
tierul Țiglina, șantierul Combinatu
lui siderurgic de la Galați, combi
natul chimic și uzina de utilaj greu 
„Progresul“ Brăila.

în cinstea oaspeților, comitetul re
gional de partid a oferit o masă pe 
nava. „N. Bălcescu“.

(Agerpres)

gația este însoțită de un grup de 
specialiști din industria petrolului.

Pe aeroportul Băneasa, membrii 
delegației au fost conduși de tova
rășii Bujor Almășan, ministrul mi
nelor și energiei electrice, Dumitru 
Mosora, ministrul industriei con
strucțiilor, Gheorghe Pele, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, și 
de alți membri ai conducerii unor 
ministere.

în cursul aceleiași zile delegația a 
sosit la Alger.

(Agerpres)

economice iraniene
te au avut loc convorbiri privind 
relațiile economice dintre cele două 
țări.

Oaspeții iranieni au mai vizitat 
Expoziția realizărilor economiei na
ționale, rafinăriile Brazi, Boldești și 
Uzinele „1 Mai "-Ploiești.

Ministrul Comerțului Exterior, 
Victor Ionescu, a oferit o masă în 
cinstea membrilor delegației.

(Agerpres)

continental mai cald prin păturile 
înalte ale atmosferei.

Iată un pronostic al timpului pen
tru zilele următoare : Se așteaptă o 
ameliorare a vremii, manifestată 
prin cer variabil, mai mult senin 
și cu temperatura în creștere, atît 
în țara noastră cît și în întreaga 
Europă ■ Gentrală. în-.- nord-vestul 
continentului nostru toamna va 
continua să se facă din plin simțită 
cu ploi, vînturi tari și chiar zăpadă. 
Șe presupune că, spre sfîrșitul lu
nii septembrie și începutul lui oc
tombrie, se va produce o încălzire 
neobișnuită a vremii, atît în țara 
noastră cît și în centrul și sud-estul 
Europei. Această probabilă vară 
tîrzie va fi determinată de o circu
lație sudică a maselor de aer spre 
vasta zonă depresionară ce se de
plasează în momentul de față de pe 
Oceanul Atlantic către nord-vestul 
Europei. Așa dar, ca o consecință a 
acestor procese atmosferice, e de 
presupus că începutul toamnei... se 
amînă. (Agerpres)
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ETI O
Etiopia este una din țările Africii cu o 

foarte veche istorie și civilizație. He- 
rodof descria Etiopia ca o țară bogată 
dispunînd de aur, elefanți enormi, fot fe
lul de arbori și avînd oamenii cei mai 
frumoși, cu viața cea mai lungă. Stră
moșii etiopienilor de azi au provenit, 
după cum arată unele izvoare, din ames
tecul popoarelor migratoare din sud-es
tul Peninsulei Arabice cu populația exis
tentă pe platourile înalte ale Africii. Aci 
s-au întemeiat, în mod succesiv, cu 
multe secole înaintea erei noastre, re
gate cu o civilizație înfloritoare pentru 
acele timpuri. Unul dintre acestea a ră
mas în istorie sub numele de regatul 
Sabeen.

Documente ale istoricilor greci rela
tează despre arhitectura sabeenilor, re
sursele lor economice. Acest regat în
treținea relații cu țările vecine și era 
prezent cu mărfurile sale la tîrgurile 
vremii.

De regina sabeenilor, Saba, sînt le
gate legende dintre cele mai interesan
te. însăși constituția Etiopiei contempo
rane consemnează că și actuala casă im
perială provine direct din Menelik I, 
fiul reginei Saba și al regelui Solomon al 
Ierusalimului.

LA 3 000 METRI ALTITUDINE
Privit de la înălțime, peisajul etiopian 

îți apare extrem de variat. Spre sudul 
țării (Etiopia este o țară întinsă avînd o 
suprafață de 1,2 milioane km p și 22 mi
lioane de locuitori), se găsesc re
giuni de deșert, unde căldura e 
înăbușitoare. In nord, în contrast izbi
tor, un teren etajat cu ierburi primăvă- 
ratice, dominat de piscuri cîte o dată 
albite de nea și cel mai des bîntuite de 
ploi. Intre aceste două extreme se suc
cede o gamă variafă de temperaturi și 
de peisaje. Viața se concentrează în eta
jele mai ospitaliere ale munților situați 
în centrul țării și grupați în două masi
ve. La altitudini de 2—3 000 m se întind 
vaste platouri cu climă temperată și 
fertile.

Pe văi și în ținuturile joase se cultivă 
porumb, grîu, orez, secară, bumbac, tres
tie de zahăr. In partea de sud a țării sînt 
plantații de curmali, arbori de cauciuc, 
smochini, portocali, piersici, caiși, precum 
și păduri de lemn de esență tare, foarte 
prețuit. Cafeaua este o bogăție de sea
mă a Etiopiei.

Pășunile Etiopiei asigură hrana a circa

RĂSFOIND PRESA
„UN PAS ÎMPOTMOLIT"

Ziarul „New York Times' publică o re
latare a corespondentului său din Bru
xelles despre greutățile pe care le in- 
tîmpină proiectele de „unificare" a or
ganismelor, vest-europene.

Cauza „unificării" europene are de 
suferit, între altele, din pricina lipsei de 
atracție a vieții luxemburgheze, Cele 
șase țări membre ale Comunității eco
nomice europene — R. F. Germană, 
Franța, Italia, Belgia, Olanda și Luxem
burgul — nu pot cădea de acord cu 
privire la modalitatea fuzionării și unde 
anume trebuie să se găsească or
ganele de conducere create. Acest 
dezacord, care a ieșit la iveală Ia re
centa întîlnire de la Bruxelles, reprezintă 
încă o lovitură dată progresului spre uni
rea Europei (occidentale — n. r.).

In prezent problema se dezbate cu sub
tilități diplomatice. La întîlnirea miniștrilor 
de externe ai celor șase țări s-a discutat 
mult dacă „parlamentul (vest) european" 
trebuie consultat înainte sau după ce se 
va decide ca el să se întrunească la 
Luxemburg. De pe acum acesta a arătat 
că răspunsul va fi negativ. „Parlamentul 
european" supervizează organul executiv

REVENDICĂRI SOCIAL - ECONOMICE
ÎN AMERICA LATINĂ

Sub titlul de mai sus, publicația 
CUBA SOCIALISTĂ, care apare la Hava
na, a făcut recent o trecere în revistă a 
unui șir de largi acțiuni ale oamenilor 
muncii din țările continentului. în articol 
se arată:

In diferite țări din America Latină au 
avut loc în ultima vreme lupte ale ma
selor muncitoare pentru revendicări so- 
cial-economice imediate.

Deosebit de intensă a fost acțiunea 
clasei muncitoare din Argentina, care a 
pus în practică, în cursul ultimelor luni, 
un plan de luptă combativ adoptat de 
Confederația Generală a Muncii. Prin
tre revendicările prezentate de C.G.M. fi
gurează : salariul minim lunar de 14 000 
pesos, reducerea prețurilor la articolele 
de primă necesitate care au urcat în 
mod vertiginos, măsuri pentru lichidarea 
șomajului, care afectează de pe acum 
800 000 de oameni (peste 10 la sută din 
populația activă), sporirea pensiilor care 
au scăzut substanțial datorită creșterii 
costului vieții. Se cere, de asemenea, o 
politică guvernamentală care să apere 
bogățiile și resursele naționale împotriva 
penetrației crescînde a monopolurilor im
perialiste. Se oferă sprijin decretelor 
emise de guvernul lui lllia la sfîrșitul a- 
nului trecut prin care au fost anulate con
tractele cu diferite companii străine în 
special nord-americane cu privire la ex
ploatarea petrolului. In domeniul politic 
C.G.M. cere anularea decretelor care in
terzic partidele peronist și comunist, pre
cum și abrogarea tuturor legilor repre
sive antimuncitorești, antidemocratice 
dictate de către guvernele militare.

Planul de luptă C.G.M. a început să 
fie pus în practică în luna martie, după

P I A
70 milioane capete de animale domesti
ce, din care 22 milioane vite cornute 
mari, lame, oi, cai, măgari și cămile ; 
acestea reprezintă una din bogățiile de 
seamă ale țării și, totodată, o îndeletni
cire cotidiană a harnicilor locuitori ai 
Nilului albastru.

EFORTURI PENTRU DEZVOLTAREA 
ECONOMIEI NAȚIONALE

Etiopia, țară cu o economie agrară, se 
află la începuturile unui proces de in
dustrializare, cele două planuri cinci
nale (1957—1961 și 1963—1967) făcînd 
parte dinfr-un program de dezvoltare 
mai îndelungat. în primul plan cincinal 
producția globală a crescut cu circa 61 
la sută.

Etiopia a construit cu investiții proprii 
sau cu ajutor extern, 
fabrici, de zahăr, 
conserve, textile, 
pielărie și încălță
minte.

Au fost, de ase
menea, luate măsuri 
pentru ameliorarea 
producției de cafea, 
cereale și bumbac, 
precum și în vede
rea sporirii produc
ției de lapte, carne, 
lină etc.

în proiectele sale 
de dezvoltare, po
porul etiopian în
cearcă însă să pună 
în valoare și alte re
surse naturale. Se 
extind astfel pros
pectările și exploa
tările zăcămintelor 
de potasiu, meta'e 
prețioase și neferoa
se. Etiopia dispune 
de un uriaș potențial 
hidroenergetic care 
face din această țară 
un veritabil „castel 
de apă" al Africii de 
est. Cel de-al doilea 
plan cincinal preve
de construirea succe
sivă a mai multor 
stații electrice cu o 
capacitate unitară de 
45 000 KVA. în 

al Comunității economice. In cursul dez
baterilor, un membru vest-german al 
„parlamentului" a adus argumentul că 
Luxemburgul va constitui o amplasare ne
potrivită din cauză că legăturile feroviare 
sînt necorespunzăfoare. Aceasta este, fi
rește, adevărat, dar de fapt, neco- 
respondența se referă la legăturile 
cu căile ferate vest-germane. Un alt de
legat a arătat că africanii din fostele co
lonii care sînt asociați la Piața comună 
europeană vor avea greutăți pentru a 
găsi Luxemburgul. Despre un al treilea 
delegat se spune că a exprimat cîteva 
cuvinte puțin măgulitoare care au prici
nuit o mică explozie în această țară o- 
fensafă. Bătălia pe care o dă Luxembur
gul face parle dinfr-o dezbatere mai 
largă cu privire la unificarea autorităților 
administrative ale celor trei comunități 
europene : Comunitatea economică sau 
Piața comună, Comunitatea cărbunelui 
și oțelului și Eurafomul (organizația pri
vind chestiunile energiei atomice). Aceste 
trei organizații există în mod separat în- 
trucît ele au fost înființate în perioade 
diferite, dar cele șase țări fac parte din 
toate trei organizațiile și predomină pă
rerea că ele trebuie îmbinate într-una 
singură. Cu toate acestea, Luxemburgul 
se gîndeșfe la propriul său interes. Co
munitatea cărbunelui și oțelului, care în 
prezent își are sediul la Luxemburg, va 

o largă campanie de pregătire... De 
atunci centrala muncitorească s-a decla
rat „în stare de rezistență" și a chemat 
poporul și toate organizațiile și partidele 
democratice să sprijine lupta sa... Numai 
în a doua jumătate a lunii mai și în 
cursul lunii iunie au fost ocupate mai 
mult de 1 000 de întreprinderi de dife
rite categorii, incluzînd marile fabrici 
metalurgice, frigorifice, industria electri
că și numeroase companii străine. A fost 
paralizată de asemenea activitatea căilor 
ferate, a metrourilor, autobuzelor, activi
tatea din porturi, din întreprinderi de 
zahăr, cinematografe, restaurante etc. La 
aceste lupte au participat circa un mi
lion de muncitori. Aceste lupte s-au 
bucurat de sprijinul păturilor largi popu
lare. în articol se arată mai departe că, 
în pofida represiunilor, clasa muncitoare 
și-a demonstrat combativitatea, organi
zarea și disciplina, conștiința de clasă 
și un înalt spirit de unitate.

Numeroase greve au avut loc, de ase
menea, în ultimul timp în Uruguay, evi- 
dențiindu-se cele ale muncitorilor de la 
culturile trestiei de zahăr, feroviarilor, 
muncitorilor portuari și comunali din di
ferite provincii, ale salariaților din do
meniul sănătății publice și din bănc'le 
de sfat. Toți aceștia cer mărirea sala
riilor, plata restanțelor, precum și condi
ții de muncă mai bune. în sprijinul aces
tei mișcări greviste a avut loc la 21 
mai o grevă generală la care au parti
cipat toate sindicatele afiliate la Cen
trala Unificată a muncitorilor și studen
ților universitari. La 17 iunie a avut loc 
o altă grevă generală cu participarea 
a peste 500 000 muncitori. Platforma 
centralei muncitorești (C.U.T.) propune 
printre altele măsuri radicale pentru li
chidarea crizei economice prin care 
trece țara : reformă agrară deplină, con
trolul sfatului asupra tuturor întreprinde
rilor străine, limitînd în primul rînd tri
miterea beneficiilor în țările respective; 
naționalizarea ulterioară a acestor între
prinderi ; comerț fără discriminare cu 
ioate țările lumii.

1963 a intrat în funcțiune prima între
prindere metalurgică.

Etiopia își îndreaptă atenția, totodată, 
spre crearea de cadre necesare econo
miei obținînd pe această linie o se
rie de succese. In cursul ultimilor 10 
ani numărul elevilor înscriși la șco
lile statului aproape s-a triplat. Au fost 
construite noi școli și clase moderne. în 
1950 a luat ființă Colegiul Universitar 
din Addis Abeba, inaugurîndu-se în acest 
fel o primă etapă în educarea superioară 
a tineretului. După ea au fost create și 
alte instituții de învățămînt.

Astfel, Etiopia își înscrie în istoria sa 
de azi preocupări spre dezvoltarea eco
nomică și culturală, care vor deschide, 
fără îndoială, perspectiva făuririi unei 
vieți prospere străvechiului său popor.

Ca formă de stat, Etiopia este mo
narhie constituțională și ereditară. Șeful 
statului este împăratul Haile Selassie I. 
El îi numește pe membrii senatului, ai 
guvernului și pe guvernatorii provincii
lor — care de regulă provin din fami
lia imperială și din rîndurile nobilimii — 
aceștia răspunzînd în fața suveranului de 
activitatea lor. în timpul domniei aces

STRĂINĂ
trebui, în cazul unificării, să se alăture 
celorlalte două organizații care își au 
sediul la Bruxelles. Luxemburgul dorește 
să obțină o compensație.

Guvernul francez a luat inițiativa uni
ficării celor frei organe executive. Cu 
toate acestea, la întrunirea de la 
Bruxelles, Franța s-a declarat favorabilă 
menținerii stătu quo-ului cu privire la re
ședința „parlamentului european". Fap
tul acesta a supărat Luxemburgul, ceea 
ce înseamnă că pentru prezent nu poate 
fi vorba de unificare. Intenția Franței 
este poate de a manevra pînă la un mo
ment mai oportun pentru a înfăptui uni
ficarea. Se crede în genere că interesul 
ei față de unificare este sincer și se bă
nuiește că ea ar urmări să elaboreze din 
nou cele trei tratate care călăuzesc ac
tivitatea acestor trei comunități. O nouă 
elaborare a statutului ar face necesar să 
existe aceleași reguli pentru Comunitatea 
cărbunelui și oțelului, pentru Euratom și 
pentru dezvoltarea economică în general. 
Una din clauzele pe care Franța le gă
sește deosebit de supărătoare este clau
za fundamentală care prevede ca, la 
sfîrșitul anului viitor. Piața comună să fie 
condusă în majoritatea chestiunilor prin 
regula majorității. Aceasta va pune ca
păt posibilității de veto pe care fiecare 
țară membră a C.E.E. o are în prezent. 
Cel puțin pentru moment, întreaga ches
tiune a rămas în suspensie. Micul pas 
spre unitate, care era considerat ca un 
lucru sigur abia cu cîteva luni în urmă, 
acum s-a împotmolit.

Importante acțiuni greviste s-au des
fășurat și în Columbia, în luna iunie a 
fost paralizată cu acest prilej activitatea 
transportului aerian „Avianca”, activita
tea 'din turnătorii, de la companiile con
structoare de șosele, în diferitele între
prinderi industriale din Valle del Cauca 
și în numeroase centre de învățămînt 
din diferite provincii. în general, mun
citorii columbieni ridică aceleași reven
dicări : mărirea salariilor scăzute pentru 
a putea face față creșterii costului vieții, 
în Columbia s-a intensificat, de aseme
nea, lupta țăranilor pentru pămînt, pen
tru drepturile lor. Se evidențiază rezis
tența eroică a celor 20 000 de țărani 
din Marquetalia. Acești țărani s-au sta
bilit în regiunea muntoasă de mai mult 
de zece ani, au ocupat pămînturile 
virane, creînd grupuri de autoapărare și 
constituind forme de guvernămînf revolu
ționare. Țăranii nu numai că au făcut să 
eșueze așa-numitul plan de „acțiune ci- 
vico-militar", ci au dovedit că sînt dispuși 
să respingă ofensiva militară directă. în 
acest scop au unit toate efectivele lor, 
bucurîndu-se de o largă solidaritate na
țională.

Și în alte țări latino-americane masele 
muncitoare au fost mobilizate la lupte 
revendicative. Astfel în Peru muncitorii 
metalurgiști au ocupat recent 40 de fa
brici și au declarat greva generală ce- 
rînd mărirea salariilor. La represiunile 
polițienești greviștii au .răspuns cu pie
tre, bastoane și uneltele de muncă.

La San Domingo șoferii din transpor
turile publice și muncitorii din porturi au 
făcut o grevă generală combativă cerînd 
de asemenea, mărirea salariilor.

Sînt cunoscute proporțiile pe care le-au 
luat luptele muncitorilor latino-americani 
pentru revendicările și drepturile lor 
democratice cît și pentru interesele în
tregului popor. Crește conștiința, orga
nizarea și combativitatea clasei munci
toare din America Latină care întărește 
în același timp unitatea sa. Acest lucru 
a fost constaiat în consfătuirea Consi
liului General al Congresului unității 
sindicale latino-americane care a avut 
loc la Montevideo, în care s-au făcut 
noi pași în direcția creării Centralei 
Unice Muncitorești pentru America La
tină.

tuia, în Etiopia a fost abolit sclavajul și 
s-a interzis comerțul cu sclavi.

în anii 1935—1941, poporul etiopian, 
avînd la cîrma țării pe împăratul Haile 
Selassie I, a opus o rezistență eroică agre
siunii fascisfo-musoliniene.

Pe plan extern, Etiopia se afirmă în 
prezent ca o țară iubitoare de pace, dor
nică să contribuie la dezvoltarea colabo
rării internaționale, la rezolvarea princi
palelor probleme ale continentului afri
can. Ea se pronunță pentru lichidarea ul
timelor rămășițe ale colonialismului, par- 
ticipînd activ la toate acțiunile inițiate în 
scopul deplinei eliberări a Africii.

MĂRTURII DESPRE VECHI 
LEGĂTURI

Popoarele romîn și etiopian, deși în
depărtate geografic unul de celălalt, au 
vechi legături prietenești. In Letopisețul 
Țării Moldovei, scris în anul 1712, croni
carul Nicolaie Costin descrie Abisinia ca 
pe un mare imperiu, așezîndu-l alături de 
statele înaintate ale vremii De atunci în
coace Etiopia ne-a fost înfățișată în căr
țile unor autori de la noi. In acest sens 
este de remarcat cartea lui Mihai Tican 
Rumano intitulată „Abisinia", Scrisă în 
1935 în urma unei călătorii efectuate în 
Etiopia, lucrarea înfățișează multiple as
pecte ale vieții etiopiene, subliniind că 
poporul etiopian, „care și-a conservat in
dependența de mii de ani este hotărît 
să și-o apere".

In perioada pregătirii și dezlănțuirii a- 
tacului fascist, forțele democratice și pro
gresiste din țara noastră, în frunte cu clasa 
muncitoare, și-au ridicat glasul de pro
test împotriva agresiunii.

Totodată poate fi menționat că oa
meni politici cu vederi mai lucide din 
vechea Romînie s-au ridicat în apărarea 
intereselor poporului etiopian. Nicolae 
Titulescu, ministru de externe din acea 
vreme, a susținut la Liga Națiunilor adop
tarea de sancțiuni împotriva agresorilor.

în perioada postbelică între Romînia 
și Etiopia s-au stabilit și se dezvoltă re
lații prietenești întemeiate pe principiile 
coexistenței pașnice între țări cu orînduiri 
sociale diferite. Din 1957 au fost stabilite 
relații diplomatice. în cadrul colaborării 
dintre cele două țări studenfi etiopieni în
vață în țara noastră, ziariști romîni au 
vizitat Etiopia, sportivi din R. P. Romînă 
au participat la competiții organizate la 
Xddis Abeba.

Apropiata vizită în țara noastră a împă
ratului Haile Selassie I se înscrie în con
textul dorinței comune a R. P. Romîne și 
Etiopiei de a-și dezvolta tot mai mult 
relațiile lor bilaterale în interesul ambe
lor popoare și a consolidării păcii în 
lume.

Nicolae POPOVICI

I
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BERLIN Acord
autorizațiilor

in problema
de trecere

MOSCOVA

F or um u 1
A TREIA ZI A VIZITEI
PARLAMENTARILOR ROMÎNI

în Camera Populară a R. D. Germane

Joi a fost semnat de către repre
zentanții guvernului Republicii De
mocrate Germane șl Setnatului vest- 
berlinez un nou acord în problema 
autorizațiilor de trecere. Din partea 
Republicii Democrate Germane, Pro
tocolul a fost semnat de secretarul 
de stat Erich Wendt, Iar din partea 
Berlinului occidental de senatorul 
Horst Korber.

înțelegerea s-a realizat în urma 
tratativelor purtate în ultimul timp 
și este o continuare a acordului 
realizat în decembrie 
avînd de astă dată o 
valabilitate mai lungă — un an 
zile. Cele două părți au convenit 
fie stabilite 4 perioade de timp 
care cetățenii vest-berlinezl pot să-și 
viziteze rudele din capitala R.D.G., 
cu ocazia sărbătorilor. Sînt de ase
menea prevăzute posibilități de vi
zitare cu prilejul unor evenimente în 
familie (nașteri, căsătorii etc). La 
propunerea reprezentantului Repu
blicii Democrate Germane, s-a insti
tuit un birou pentru rezolvarea ches
tiunilor personale urgente. Părțile au 
convenit să înceapă convorbiri

anul trecut, 
perioadă de 

de 
să 
în

pentru prelungirea acestui Protocol 
cu trei luni înainte de expirarea lui.

Serviciul de presă al guvernului 
R. D. Germane a organizat o confe
rință de presă la care au participat 
sute de ziariști din Republica De
mocrată Germană, din Berlinul oc
cidental, precum și corespondenți 
de presă străini. Cu acest pri
lej, Alexander Abusch, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, șl Erich 
Wendt au făcut o prezentare a înțe
legerii realizate și au răspuns în 
continuare întrebărilor puse de zia
riști. Reprezentanții R.D.G. au arătat 
că tergiversarea tratativelor timp de 
9 luni se datoreȘte acțiunilor ace
lor cercuri din R. F. Germană care 
nu doreau să se realizeze acest a- 
cord. în cadrul conferinței de presă 
s-a subliniat că acordul încheiat are 
importanță pentru viitorul relațiilor 
dintre cele două state germane. Opi
nia publică a primit cu satisfacție 
noul acord realizat, ca un pas pozi
tiv pe calea dezvoltării relațiilor in- 
tergermane.

Petre STĂNCESCU
Berlin 24 (prin telefon).

tineretului
s-a încheiat

ÎN FRÂNTA
Willi Stoph ales președinte 
al Consiliului de Miniștri

Suvanna Fumma și Sufanuvong despre

Posibilitățile de rezolvare 
a problemei laoțiene

MOSCOVA 24 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Forumul mon
dial al solidarității tineretului și 
studenților pentru libertate națio
nală, independență și pace și-a în
cheiat lucrările. în ședința de joi 
dimineața, plenara Forumului a luat 
în discuție rapoartele de activitate 
ale comisiilor. A fost supusă discu
ției și votului plenarei o declarație 
către tinerii și studenții din lumea 
întreagă.

Declarația cheamă tineretul să 
desfășoare și mai larg lupta împo
triva tuturor forțelor de asuprire 
națională și rasială, împotriva forțe
lor imperialismului și războiului, 
pentru afirmarea relațiilor de ega
litate deplină șl frăție între popoare, 
unitatea de luptă a mișcării demo
cratice a tineretului șl studenților.

După-amlază, în sala sporturilor 
de la stadionul Lujniki, a avut loc 
un mare miting la care au luat parte 
delegații la Forum șl tineri mosco- 
viți. La miting au luat cuvîntul de
legați din Algeria, Cuba, Ghana, 
India și Cipru care au vorbit despre 
sarcinile tineretului în lupta pentru 
libertate, independență națională și 
pace.

PARIS — Corespondentul Ager
pres. transmite : în programul zilei 
de joi a vizitei în Franța a delega
ției Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, condusă de preșe
dintele M.A.N., Ștefan Voltec, a fi
gurat mai întîi casa Radioului. De
legația a fost însoțită de ambasa
dorul R. P. Romîne în Franța, dr. 
Victor Dimitriu.

Oaspeții romîni au vizitat studiou
rile, sălile de concert și instalațiile 
tehnice modeme ale Casei Radiou
lui din Paris. în sala de concerte a 
fost organizată în cinstea delegației 
o audiție a ultimei părți a simfoniei 
„Lumea Nouă“ de Dvorak, în exe
cuția Orchestrei Filarmonice a Ra
dioului condusă de Pierre Michel

Leconte. Vladimir D'Ormesson, 
președintele Consiliului de adminis
trație al radloteleviziunii franceze, 
urînd bun venit delegației M.A.N. 
a amintit că prima personalitate ro
mînă care a vizitat noua Casă a 
Radioului a fost președintele Con
siliului de Miniștri Ion Gheorghe 
Maurer, cu prilejul vizitei delega
ției guvernamentale romîne în 
Franța.

După un dejun organizat la Saint 
Germain-en-Laye, în partea de vest 
a Parisului, delegația a vizitat Pa
latul de la Versailles. în seara a- 
celeiași zile, grupul parlamentar de 
prietenie franco-romîn al Adunării 
Naționale a oferit un dineu în cin
stea delegației romîne.

BERLIN 24 — Trimisul Agerpres, 
Ștefan Deju, transmite : La 24 sep
tembrie, Camera Populară a R. D. 
Germane l-a ales pe Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., în funcțiile de preșe
dinte al Consiliului de Miniștri și 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al R. D. Germane.

în continuarea ședinței, noul pre
ședinte al Consiliului de Miniștri a 
supus parlamentului, spre ratificare, 
Tratatul de prietenie, asistență mu
tuală și colaborare, încheiat recent 
între R. D. Germană și Uniunea So
vietică.

Vizitele delegației R. P. Romîne 
la Berlin

BERLIN 24. — Trimisul Agerpres, 
Șt. Deju, transmite: Delegația R. P- 
Romîne, condusă de tovarășul Ale
xandru Drăghici, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al

R. P. Romîne, care a participat la 
funeraliile tovarășului Otto Grote-, 
wohl, a vizitat joi Uzinele construc
toare de mașini grele „Heinrich 
Rau“, din Wildau, din apropierea 
Berlinului. Delegația a fost însoțită 
de ministrul Erich Pasold, prim- 
vicepreședinte al Consiliului eco«t 
nomiel naționale. După-amlază, de
legația romînă a vizitat Poarta 
Brandenburg șl expoziția -,,R. D.' 
Germană după 15 ani“ deschisă în 
marea Sală a sporturilor din Berlin.'

VIENTIANE 24 (Agerpres). — 
Prințul Suvanna Fumma, primul mi
nistru și șef al grupării neutraliste 
din Laos, reîntors la Vientiane a 
declarat la aeroport că există anu
mite speranțe de a se realiza pror 
grese pe calea soluționării divergen
țelor dintre cele trei grupări laoțiene 
și că după conferința la nivel înalt 
a țărilor neangajate de la Cairo se 
va reîntoarce la Paris pentru a con
tinua convorbirile. Suvanna Fumma 
a precizat că pozițiile celor trei părți 
continuă să fie îndepărtate, dar că 
nu s-a produs o ruptură.

Prințul Sufanuvong a luat cuvîn- 
tul joi, în cadrul unei conferințe de

presă la Paris, subliniind dorința 
partidului Neo Lao 1 Haksat de a 
ajunge la o înțelegere cu celelglte 
părți din Laos. El a dezaprobat ple
carea prințului Suvanna Fumma de 
la Paris și a declarat că lucrul 
esențial este convocarea Confe
rinței de la Geneva pentru Laos 
cu scopul de a contribui la restabi
lirea păcii in această țară. In afară 
de aceasta, a spus el, trebuie întă
rită încetarea focului între grupă
rile laoțiene. Sufanuvong a adresat 
un apel lui Suvanna Fumma, cerîn- 
du-i să se reîntoarcă la masa con
ferinței.

BOLIVIA

declară partidele de opozijie

O NĂSCOCIRE
COMPLOTUL?

NAIROBI. In timpul deliberărilor comisiei de reconciliere pentru Congo

DE LA MANEVRELE N.A.T.O.

■ta ÄU DISPĂRUT FILMELE

în Senatul italian Guvernul Moro
pus în minoritate

ROMA 24 (Agerpres). — Guvernul 
de centru-stînga condus de primul 
ministru Aldo Moro, a fost pus joi în 
minoritate în Senat cu prilejul dis
cutării unei moțiuni — prezentată de 
grupul senatorial comunist din 
Senat — în legătură cu decretul-lege

guvernamental cu privire la impo
zitul pe cifra de afaceri. Votul nu va 
determina însă demisia guvernului, 
deoarece decretul-lege guvernamen
tal urmează să fie prezentat Came
rei deputaților.

Potrivit relatărilor agenției Asso
ciated Press, partidele opoziționiste 
din Bolivia acuză guvernul că a 
născocit știrile privind complotul 
antiguvernamental pentru a justifica 
impunerea stării de asediu, care este 
o formă modificată a legii marțiale. 
După cum s-a anunțat, guvernul a 
expulzat în Paraguay pe fostul pre
ședinte Siles Zuazo și alți 33 de oa
meni politici. Juan Lechin, fostul 
vicepreședinte al Boliviei șl adver
sar al președintelui Paz Estensoro, 
a declarat ziarului „El Diario“ că 
complotul anunțat de guvern este o 
născocire menită să camufleze eșe
cul guvernului în rezolvarea grevei 
naționale a învățătorilor, care a 
intrat în a 20-a zi. Propunerile gu
vernului au fost respinse de greviști.

COKGO
® Comisia de reconciliere trimite 
la Washington • „Iritare" la 
S Scopul călătoriei-fniger a

o delegație 
Leopoldville 
lui Chombe

OSLO. — Agenția Reuter trans
mite că oficialitățile televiziunii din 
Norvegia și ofițerii americani au fost 
surprinși în seara de 23 septembrie 
de dispariția misterioasă a filmelor 
de televiziune făcute în urma exer- 
cițiilor N.A.T.O. „Teamwork“, tur
nate pentru Euroviziune de repor
teri de la compania norvegiană da 
radio și televiziune.

Un raport al corespondentului a- 
genției de știri din Norvegia, care a 
fost trimis pentru a relata exerci
țiul, arată că nimeni nu a auzit des
pre filmele pentru televiziune din 
momentul în care ele au fost pusa 
pe bordul unui avion cu destinația 
Keflavik, Islanda, duminica trecută.
Ele urmau să fie luate din Islanda 
de către statul major al informații
lor N.A.T.O. din Paris.

Ofițeri americani anunță că la 
Keflavik filmele nu au fost văzuta 
și nici nu s-a primit vreo știre des
pre sosirea lor.

Atenția observatorilor politici și a pre
sei internaționale se îndreaptă spre Con
go în legătură cu două evenimente: ho
tărîrea organizatorilor apropiatei confe
rințe a țărilor neangajate de a nu invita 
la lucrările el guvernul congolez ; reac
țiile la Leopoldville după recentele hotă- 
rîri adoptate la Nairobi de comisia de

CORESPONDENȚII DIN STRĂINĂTATE TRANSMIT
NEW YORK
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ÎN PLINĂ CAMPANIE ELECTORALĂ
Campania electorală din S.U.A. 

se intensifică pe zi ce trece. Cei doi 
candidați, care se vor înfrunta în 
alegerile prezidențiale din 3 noiem
brie, actualul președinte Johnson, 
din partea partidului democrat și 
senatorul Goldwater, din partea 
partidului republican, parcurg zilnic 
mari distanțe și rostesc numeroase 
discursuri în diferite localități.

Observatorii consideră, în genere, 
că preferința majorității opiniei pu
blice se îndreaptă spre Johnson. Ca 
un fenomen caracteristic este citată 
poziția favorabilă acestuia anunța
tă de tot mai multe ziare șl lanțuri 
de ziare, dintre care unele susțineau 
altă dată în mod tradițional pe 
candidații republicani. Printre a- 
cestea din urmă revista „Time" ci
tează cele zece cotidiene ale grupu
lui Hearst, cele 17 ale grupului 
Scripps-Howard, cele 19 conduse de 
Samuel I. Newhouse, un alt magnat 
al presei 
fluentele

americane, precum și ln- 
ziare locale „Kansas City

Star“, „Wisconsin State Journal' și 
„Binghamnton Sun-Bulletin*. Sem
nificativă este și reacția unor im
portante cercuri de afaceri, consi
derate, de asemenea, ca fiefuri re
publicane. De curînd a luat ființă 
un comitet ■ independent pentru 
Johnson, din care fac parte Henry 
Ford, Augustus Long, de la compa
nia petrolieră „Texaco", și Edgar 
Kaiser, de la firma „Kaiser". Potri
vit ultimului sondaj Gallup, dacă 
alegerile ar avea loc azi, Johnson 
ar obține 65 la sută, iar Goldwater 
29 la sută din voturi.

Cu toate acestea, unii comenta
tori amintesc că astfel de sondaje 
au comis uneori greșeli capitale. Ei 
sînt de părere că nu trebuie sub
estimate șansele lui Goldwater. 
Sprijinindu-se pe cercurile de extre
mă dreaptă și pe statele din sud, 
unde rasismul este încă puternic, 
Goldwater are totodată legături cu 
cercurile industriale și de afaceri in
teresate în echiparea și aprovizio-

narea aviației. Totodată, sfătuit pro
babil de experții electorali ai parti
dului republican, el încearcă, în ul
timele sale discursuri, să se discul
pe de acuzația de a fi un ațîțător 
la război. Intr-o convorbire radio
televizată, pe care a avut-o la 22 
septembrie cu fostul președinte Ei
senhower, el a susținut, cu sprijinul 
acestuia, că nu urmărește războiul 
ci „pacea prin forță“. După cum 
spunea a doua zi un comentator la 
radio, formulele în sine sînt destul 
de periculoase și de compromise. 
De altfel, aproape fiecare dintre 
măsurile de politică externă preco
nizate de Goldwater ar avea ca 
efect, adăuga comentatorul, o spo
rire a încordării internaționale.

In ceea ce-1 privește, președintele 
Johnson, deși nu preconizează în 
cuvîntărlle sale măsuri de natură 
să ducă la reglementarea unor pro
bleme litigioase și să pună capăt 
cursei înarmărilor, el respinge to
tuși ieșirile ultrabelicoase ale con
tracandidatului său. La 23 septem
brie, Johnson, referindu-se la Gold
water și Ia sprijinitorii săi, i-a ca
racterizat ca „o fracțiune nesăbuită 
care nesocotește cuvintele democra
ție și pace'.

Tony WALES

A L G E R

PETROLUL VA CURGE PE A TREIA
CONDUCTĂ

Cîteva evenimente ce se înscriu în 
istoria nouă a Algeriei refin atenția in 
aceste zile în capitala țării. Președintele 
Ben Bella și ministrul economiei națio
nale, Bachir Boumaza, vor inaugura luni 
și marți uzina de lichefiere a gazului 
metan, construită la Arzew de Compa
nia algeriană de lichefiere a metanului 
„Camei', iar la Haoud-EI-Hamara lu
crările celei de-a treia conducte de pe
trol care va asigura transportul aces
tuia de la Hassi Messaud la Alger, Ar
zew și Bougie. Această conductă va 
costa Algeria 35 milioane de dinari.

Două condiții trebuiau îndeplinite 
înainte de inaugurarea oficială a uzinei 
de la Arzew: navele speciale să fie 
gafa să facă primele transporturi de gaz 
„lichid"; uzina însăși, aflată în „rodaj", 
să poată asigura gazului lichefiat fem-

peratura necesară de stocaj. Cele 
două condiții au fost îndepli
nite. In prezent, vase speciale pen
tru transportul de gaze lichefiate produ
se de uzină sînt gata să plece în cursă. 
„Methane Princess" șt „Methane Pio
neer", care vor transporta gaz metan 
lichid pentru Marea Brifanie, au făcut 
curse de încercare și au dovedit viabi
litatea acestui sistem de transport. Va
sul „Jules Verne", lansat la 9 septembrie 
la apă la șantierele navale din Le 
Havre, este, de asemenea, gata să plece 
în cursă. Aceste trei nave vor efectua 
aproximativ 36 de traversări pe an și 
vor transporta 1—2 miliarde m c de 
gaze lichefiate spre Franța și un miliard 
m c spre Marea Brifanie. Debarcat la 
Le Hâvre. gazul metan lichid destinat 
Franței va servi pentru alimentarea re-

giunii pariziene, iar cel destinat An
gliei va li livrat unei societăți care îl va 
regazifica și craca pentru alimentarea 
diferitelor orașe engleze.

Conducta de petrol ce va lega Hassi 
Messaud de Alger, Arzew și Bougie va 
fi formată din peste 800 km de tuburi 
și va alimenta cu petrol brut rafinăriile 
algeriene, și în special cea de la Alger, 
inaugurată anul acesta la 1 aprilie. De 
asemenea, ea va alimenta cea de-a 
doua rafinărie, prevăzută a fi construi
tă la Arzew și ale cărei planuri de rea
lizare sînt avansate. In afară de acestea, 
crearea unei societăți de transport și co
mercializare a hidrocarburilor, a unei 
societăți de navigație, comenzile pentru 
cumpărarea de petroliere, obligația so
cietăților străine de a investi jumătate 
din beneficiile lor în țară, crearea unui 
nou centru universitar muncitoresc spe
cial pentru formarea de cadre în dome
niul petrolului și gazului metan, rafină
ria de la Alger, complexul de amoniac 
de la Arzew sînt mărturii ale fap
tului — așa cum scria ziarul „Le Peup
le" — că „Algeria își pregătește un 
viitor plin de succese".

Constantin BENGA

„GREVA 
LAPTELUI

De vinerea trecută un titlu este 
reluat în fiecare zi țn ziare : 
„Greva laptelui". Aproape toți pro
ducătorii sînt în grevă pentru că, 
așa cum declară Marcel Deneux, 
președintele Centrului național al 
tinerilor agricultori, „prețul lapte
lui se află în cea mai mare întâr
ziere în cadrul procesului de re
valorizare a produselor agricole".

La început, cetățeanul de rînd, 
credea că este vorba de o simplă 
amenințare. Unii considerau că gu
vernul va răspunde, cel puțin în 
parte, cererii de a ridica prețul la 
producător sau că, reușind să im
porte din țările Pieței comune, va 
putea satisface nevoile zilnice de 
lapte proaspăt, contracarînd astfel 
acțiunea revendicativă. Fapt este 
însă că întreaga Europă „a celor 
6“ duce în general lipsă de lapte 
din cauza secetei din vară, iar cei
lalți membri ai Pieței comune n-au 
răspuns favorabil cererii franceze.

La Bruxelles, în ședința mi
niștrilor agriculturii din țările 
Pieței comune, ca și în discuțiile 
particulare purtate cu colegii săi, 
ministrul francez, deși susținut de 
Mansholt, vicepreședintele comi
siei Pieței comune, s-a văzut re
fuzat ...Dar chiar dacă se va reveni 
asupra acestei hotărîri, după cum 
scrie „Le 
către Franța 
simbolice".

Totodată, 
din 14 departamente situate în sud- 
vestul Franței, reuniți marți la Tou
louse, au adresat o telegramă de 
mulțumire producătorilor de lapte 
din țările care au refuzat să vîndă 
lapte Franței, în semn de solida
ritate cu producătorii francezi. Așa 
cum prevede chiar Marcel Deneux, 
greva poate să dureze și două 
luni. „Le Monde", referindu-se 
la poziția guvernului, conside
ră că acesta „este hotărît să nu 
facă nici o concesie știind foarte 
bine că orice compromis ar pro
voca o cascadă de revendicări, im
posibil de limitat numai la lumea 
țărănească".

Tudor VORNICII

reconciliera pentru Congo, creată în ca
drul Organizației Unității Africane.

După cum au transmis agenfiile de 
presă, comisia pentru Congo, la iniția
tiva. președintelui Kenyei, Jomo Kenyatta, 
a decis trimiterea la Washington a unei 
delegații compuse din cinci membri 
(Ghana, Algeria, Kenya, R.A.U. și Gui
neea) pentru a expune președintelui 
Johnson chestiunile relative la probleme
le păcii și reconcilierii în Congo (Leopold
ville), printre care încetarea ajutorului mi
litar pentru guvernul lui Chombe. Aceas
tă decizie a provocat iritare în cercurile 
guvernamentale din Leopoldville, deoa
rece — după cum observă agențiile de 
presă — Chombe, care a participat la 
deliberările de la Nairobi, n-a obținut 
confirmarea guvernului său drept singu
rul legal în Congo (un al doilea guvern 
s-a format în Stanleyville-ul ocupat de 
răsculați) și o condamnare a statelor ve
cine cu Congo asupra cărora voia să a- 
runce răspunderea actualei situații 
existente în țară. Se remarcă, de aseme
nea, faptul că Chombe a întreprins o că- 
lăforie-fulger prin țară (inspecții militare 
și instrucțiuni de a se urgenta acțiunile 
împotriva forțelor răsculate), urmărind de

fapt să preîntîmpine posibilitatea unei în
cetări a focului.

Neliniștea cu care guvernul din Leo
poldville a înfîmpinat decizia de la Nai
robi este oglindită de scrisorile de pro
test — una a președintelui Kasavubu tri
misă lui Diallo Telli, secretarul general al 
O.U.A., în care declară că Organizația 
Unității Africane „se amestecă în trebu
rile interne ale Congoului"; cealaltă — 
adresată de Chombe lui Jomo Kenyatta. 
Agenția U.P.I. apreciază aceste scrisori 
drept „o virtuală retragere a Congoului 
din O.U.A.".

Agențiile de presă remarcă, pe de altă 
parte, faptul că ambasadorul S.U.A. din 
Leopoldville a plecat spre Jadotville spre 
a se întîlni cu Chombe în vederea discu
tării consecințelor deciziei comisiei pen
tru Congo. După cum transmite agenția 
France Presse, „S.U.A. au manifestat din 
nou miercuri seara intenția de a susține 
guvernul Chombe. Departamentul de Stat 
a anunțat că guvernul american nu ar pu
tea să accepte discutarea problemelor 
despre ajutorul militar pentru Congo cu 
comisia de reconciliere a Organizației 
Unității Africane, decît cu condiția ca gu
vernul congolez să participe la conver
sații".

SGÜRTEÎSFIR
DELHI. Camera superioară a par

lamentului indian a aprobat politica 
externă a guvernului Shastri. La în
cheierea dezbaterilor parlamentare, 
ministrul de externe, Singh, a de
clarat că „politica de nealiniere și 
de coexistență pașnică, pe care In
dia a dus-o timp de mai mulți ani, 
sub conducerea lui Jawaharlal Ne
hru, este singura politică justă din 
punctul de vedere al intereselor na
ționale ale țării și al apărării păcii 
în întreaga lume“. El a spus că a- 
ceastă politică a adus țării mari fo
loase.

SOFIA. La 24 septembrie a sosit 
într-o vizită oficială în R. P. Bulga
ria Stavros Kostopulos, ministrul a- 
facerilor externe al Greciei.

Monde“, exporturile 
„vor fi mai degrabă

producătorii agricoli

Declarația ungaro - etiopiana
BUDAPESTA 24 (Agerpres). La 

Budapesta a fost dată publicității 
declarația comună ungaro-etiopiană 
cu privire la vizita împăratului E- 
tiopiei, Haile Selassie I, în R. P. Un
gară. In declarație se menționează 
că întîlnirea și tratativele s-au des
fășurat într-o atmosferă de priete
nie. Părțile subliniază că baza politi
cii lor externe o constituie menți
nerea și consolidarea păcii în în
treaga lume, apărarea suveranității 
și integrității teritoriale a statelor, 
pronunțîndu-se pentru rezolvarea 
problemelor litigioase dintre state 
pe cale pașnică, pentru interzicerea

DE GAULLE LA BOGOTA:

cale este înțelegerea"
BOGOTA 24 (Agerpres).— Pre

ședintele Franței, Charles de Gaulle, 
a declarat în Congresul columbian 
că, în litigiile politice care dezbină 
omenirea, singura cale de salvare 
a ei este înțelegerea. El a subliniat, 
că Franța este „gata să acorde asis
tență crescîndă țărilor slab dezvol
tate și 6ă întărească legăturile sale 
cu aceste națiuni“. Comunicatul co
mun franco-columbian arată că tra
tativele au scos în evidență- unitafea 
de obiective între Franța și Colum
bia în ce privește politica Internațio
nală.

Președintele Franței a sosit joi în 
Ecuador.

generală a experiențelor cu arma a- 
tomică, precum și interzicerea armei 
nucleare.

A avut loc un larg schimb de pă
reri în problemele privind conti
nentul african : părțile salută hotă- 
rîrea adoptată de Organizația Uni
tății Africane, cu privire la Congo. 
Guvernul R. P. Ungare, se arată în 
declarație, sprijină hotărîrea adopta
tă de Ö.U.A. privind crearea unei 
zone denuclearizate în Africa. Am
bele părți acordă o importanță deo
sebită Conferinței țărilor neangaja
te, care va începe în luna octom
brie la Cairo. Declarația constată cu 
satisfacție că relațiile dintre cele 
două țări sînt cordiale și prietenești.

S-a căzut de acord să se ridice 
consulatele din cele două țări la 
rangul de ambasadă ; împăratul 
Haile Selassie I i-a invitat pe Istvan 
Dobi și Janos Kadar să viziteze E- 
tiopia.

Haile Selassie a sosit
la Sofia

SOFIA 24 (Agerpres). — La 23 
septembrie, Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria, și Todor Jiv- 
kov, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, l-au primit 
pe împăratul Etiopiei, Haile Selassie 
I, care se află în Bulgaria într-o vi
zită oficială. între conducătorii bul
gari și Haile Selassie a avut loc o 
convorbire prietenească. în aceeași 
zi au început tratativele între dele
gațiile guvernamentale ale Bulgariei 
și Etiopiei.

PARIS. La 23 septembrie la Con
gresul al VI-lea al Academiei inter
naționale de medicină legală și so
cială, conf. dr. Ion Moraru, președin
tele Societății de medicină legală 
din R. P. Romînă, a prezentat 
rezultatele cercetărilor științifice ale 
institutului din București în proble
me de electroforeza proteinelor și 
lipidelor plasmotice. Lucrarea a fost 
primită cu interes de participanți.

WASHINGTON. Un purtător de 
cuvînt al Casei Albe a reafirmat că 
controlul asupra armelor nucleare a- 
mericane trebuie să rămînă președin
telui Johnson. Declarația intervine în 
urma unor informații puse în circu
lație la sediul electoral al senatoru
lui Goldwater, care pretindeau că 
comandanții militari au primit îm
puternicirea să folosească — fără or
din special din partea președintelui 
— arme nucleare în condiții excep
ționale.

Primul submarin din aluminiu 
a fost lansat Ia apă în prezența 
cunoscutului om de știință Jac

ques Piccard
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