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Fabrica de acid sulfuric de la Combinatul de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele

tememi© pregătite
pentru noile obiective industriale

Poposind astăzi prin orașele de cîmpie din Bărăgan și de pe Valea Dunării, 
unde decenii de-a rindul in peisajul acestor meleaguri nimic nu vestea 
prezenta industriei, vezi conturindu-se mari întreprinderi industriale, combinate 
chimice, șantiere navale, fabrici de textile și de conserve, uzine de reparat ma
șini agricole, S.M.T.-uri etc. In prezent există în regiune 30 de întreprinderi 
industriale republicane, 18 întreprinderi de industrie locală și numeroase uni
tăți ale cooperajiei meșteșugărești. Recent a intrat în producfie fabrica de acid 
sulfuric de la Turnu Măgurele, unul din cele 11 obiective industriale ale com
binatului, se află intr-un stadiu avansat lucrările la Combinatul de hîrtie și celu
loză de la Călărași. Pentru ca noile obiective industriale să lucreze intr-un 
timp cit mai scurt cu întreaga lor capacitate, Comitetul regional de partid 
București a îndrumat organizațiile de bază să sprijine conducerile între
prinderilor în pregătirea din vreme a cadrelor necesare. în legătură cu 
această problemă corespondentul ziarului nostru, FI. Ceaușescu, a avut o con
vorbire cu tov. Sergiu Petculeț, secretar al Comitetului regional de partid 
București,

— Care sînt măsurile între
prinse și ce rezultate s-au ob
ținut in pregătirea cadrelor ne
cesare noilor întreprinderi ?

— Este știut că gradul de cunoș
tințe profesionale și politice repre
zintă o condiție hotărîtoare pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan. Comitetul regional Bucu
rești al P.M.R. a îndrumat organiza
țiile de bază să sprijine conducerile 
întreprinderilor în pregătirea și 
specializarea cadrelor, atît pen
tru construcția noilor obiective, 
cit și pentru exploatarea aces
tora după darea lor în folosință. O 
atenție deosebită s-a dat în această 
privință celor două mari combinate 
chimice. Conducerile administrative 
și comitetele sindicale, sub îndruma
rea organizațiilor de partid, au ela
borat din timp planuri concrete pri
vind calificarea, ridicarea calificării 
și specializarea cadrelor. Au fost or
ganizate Școli profesionale la Turnu 
Măgurele și Călărași, cursuri de ca
lificare și de ridicare a calificării cu 
o durată de 6—9 luni, iar un număr 
important de muncitori, ingineri și 
tehnicieni au fost trimiși în alte în
treprinderi din țară și de peste ho
tare pentru specializare. în anul 
1963 au funcționat 27 de cursuri

de calificare cu peste 600 cursanți 
și 4 cursuri de ridicare a cali
ficării cu 80 de muncitori. Tot în 
această perioadă au fost trimiși la 
specializare peste 100 de muncitori 
și 20 de maiștri tehnicieni Ia I.S.C.M. 
Brazi, Brăila și Onești, întreprinderi 
cu profil asemănător de producție, 
în acest an au fost organizate 13 
cursuri de calificare pe șantiere cu 
321 de cursanți, iar la cursurile de 
ridicare a calificării și de specializa
re au fost trimiși încă 100 de mun
citori. în cadrul întreprinderii de 
construcții-montaj București, la 
Grupul de șantiere din Turnu Măgu
rele funcționează în prezent un curs 
de împrospătare a cunoștințelor la 
care participă 30 de maiștri.

Spre a asigura o bună pregătire 
în perioada de școlarizare, comitetele 
de partid au avut în vedere ca în 
munca de conducere a cursurilor de 
calificare, de ridicare a calificării și 
specializare să fie promovați cei mai 
buni ingineri, tehnicieni și maiștri. 
S-au luat din vreme măsuri pentru 
asigurarea sălilor, mobilierului, ma
terialelor didactice și s-a desfășurat 
o intensă muncă politică în rîndul 
cursanților și al lectorilor, creîndu-se 
condițiile necesare pregătirii. De 
remarcat că o mare parte din cursu
rile de calificare au fost organizate

fără scoaterea din producție. Aceasta 
a dat posibilitate cursanților să îm
pletească în mod temeinic cunoștin
țele teoretice cu cele practice efec
tuate zilnic în producție, asigurîn- 
du-se astfel o însușire temeinică a 
meseriei. Cursurile au fost îmbogă
țite cu numeroase conferințe și con
sfătuiri tehnice. în felul acesta au 
fost calificați și și-au ridicat califi
carea 1 100 de constructori pentru 
șantierul Combinatului din Turnu 
Măgurele și 447 pentru cel de la Că
lărași în meseriile de dulgheri, zi
dari, betoniști, fierari-betoniști, in
stalatori, sudori, șamotori etc.

Asigurarea cu cadre bine pregă
tite, la timp, a permis aplicarea ,pe 
șantiere a unor metode industriale 
de mare productivitate, obținîndu- 
se un ritm intens la lucrările de 
construcții-montaj. Ca rezultat, Fa
brica de acid sulfuric Turnu Măgu
rele a fost terminată cu 6 luni mai 
devreme și produce din plin. Și la 
Combinatul de la Călărași lucrările 
sînt într-un stadiu avansat.

— Ce s-a făcut pentru asigu
rarea de cadre bine pregătite a 
noilor obiective industriale care 
intră în producție ?

Noile întreprinderi industriale ce 
se construiesc sînt dotate cu uti
laje și instalații la nivelul tehnicii 
moderne. Ținînd seama de această 
situație și bazîndu-ne pe experien
ța dobîndită pînă acum, organele și 
organizațiile de partid acordă o a- 
tenție sporită pregătirii cadrelor, 
îmbogățirii nivelului lor de cu
noștințe.

încă înainte de începerea lucrări
lor pe șantiere, au fost trimiși în 
școli un număr suficient de elevi, 
pentru a termina cursurile din 
vreme și a putea să lucreze un 
timp chiar la construirea și monta-

( Continuare în pag. Il-a)

TELEGRAME
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

București

în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 
Prezidiului Adunării Populare Supreme și Guvernului Republicii 
Populare Democrate Coreene și al nostru personal vă exprimăm mul
țumiri cordiale pentru felicitările transmise cu prilejul sărbătorii na
ționale a poporului coreean — cea de-a XVI-a aniversare a creării 
Republicii Populare Democrate Coreene, exprimîndu-ne încrederea că 
relațiile de prietenie frățească și colaborare statornicite între popoarele 
celor două țări — Coreea și Romînia — se vor întări și dezvolta și mai 
mult în lupta comună pentru triumful cauzei păcii și socialismului.

Vă dorim dumneavoastră și poporului frate romîn noi succese în 
lupta pentru construirea socialismului în țară.

KIM IR SEN ȚOI EN GHEN
președintele C.C. al Partidului președintele Prezidiului

Muncii din Coreea Adunării Populare Supreme
președintele Cabinetului de Miniștri a R.P.D. Coreene

al R.P.D. Coreene

Tovarășului WILLI STOPH
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane

Berlin

Cu prilejul numirii dumneavoastră în funcția de președinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane vă transmit, în 
numele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne și al meu 
personal, cele mai cordiale felicitări.

Vă urez sănătate și succese în activitatea dumneavoastră consacrată 
înfloririi și întăririi continue a Republicii Democrate Germane, cauzei 
socialismului și păcii.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

in prag de an 
universitar

La 1 octombrie reîncep cursurile 
la cele 47 instituții de învățămînt su
perior din întreaga țară. în noul an 
de învățămînt, iau ființă în cadrul 
unor universități și institute noi 
secții și facultăți. în scopul formării 
tot mai multor cadre cu pregătire 
superioară pentru nevoile industriei, 
la institutele politehnice din Cluj și 
Brașov își vor începe activitatea fa
cultățile de electromecanică și teh
nologia construcțiilor de mașini ; pe 
lîngă facultatea de construcții a In
stitutului politehnic din Timișoara a 
fost creată o secție de drumuri și 
poduri. Secția de pediatrie a Institu
tului de medicină și farmacie din 
București se transformă în facultate 
de pediatrie. La Universitățile din 
Iași și Timișoara iau ființă, secții 
de limba și literatura germană și 
engleză, cu specialitate secundară 
limba și literatura romînă. în același 
timp, în cadrul Facultății de fizică 
de la universitatea timișoreană vor 
începe cursurile secției de științe fi- 
zico-chimice. Pentru dezvoltarea 
continuă a învățămîntului superior 
pedagogic se înființează, în noul an 
de învățămînt, secții de geografie în 
cadrul institutelor pedagogice din 
centrele universitare Constanța și 
Suceava. De asemenea vor mai 
funcționa noi facultăți de istorie- 
geografie și de educație fizică la 
institutele pedagogice din orașele 
Bacău și Oradea.

Pe baza unor discuții din colecti
vele de catedră a fost îmbunătățită 
structura diferitelor cursuri prin in
cluderea unor capitole noi și îmbo
gățirea informației științifice. Multe 
din cursuri, revăzute și îmbună
tățite, au fost tipărite sau cuprin
se în planurile editoriale de per
spectivă. în acest an, Editura di-

ln portul Consfanfa

Continuă lucrările 
de modernizare

Tn portul Constanța coniinuă lucrările 
de sistematizare și modernizare. Anul a- 
cesfa s-au dat în folosință, cu peste 100 
zile înainte de termen, pasajul superior 
peste triajul C.F.R., o magazie cu două 
nivele av.ind o suprafață de depozitare 
de 2 600, mp la dana nr. 13, platforme 
moderne pentru depozitarea mărfurilor 
însumînd 40 000 mp. în prezent șe lu
crează intens la finisarea altor trei dane 
noi la care vor putea acosta nave cu 
pescaje mari. Constructorii s-au angajat 
să le dea în folosinfă cu mult înainte de 
termenul stabilit. Se fac lucrări pregăti
toare pentru extinderea portului, dezvol
tarea carierei Ovidiu, terminarea șoselei 
de centură. Constanța și a pasajului Palas 
pentru aprovizionarea neîntreruptă cu pia
tră a viitoarelor construcții de diguri ‘și 
dane etc.

Vaccinarea antivariolică 
a copiilor

în aceste zile, în întreaga țară se des
fășoară' vaccinarea antivariolică a copii
lor între 3 și 15 luni și revaccinarea 
celor de 7 și 8 ani.

Vaccinul aplicat unui număr de apro
ximativ 600 000 de copii este preparat 
de Institutul dr. I. Cantacuzino din 
București. Imunizarea se face prin cir
cumscripțiile sanitare teritoriale.

în cursul trimestrului IV va fi orga
nizată în întreaga țară acțiunea de 
vaccinare și revaccinare antidifterică a 
populației între 3 luni și 18 ani.

Expoziție de fotografii
In luna noiembrie se va deschide 

la București a Vll-a expoziție bie
nală de fotografii artistice, realizate 
de medici și cadre sanitare din în
treaga țară. în vederea deschiderii 
expoziției se primesc în aceste zile 
clișeele alb-negru și color, însoțite de 
fotografii. Materialele pot fi tri
mise pînă la 5 octombrie pe adre
sa Uniunii societății de științe medi
cale, ori a Clubului sindicatelor sa
nitare din București. Cele 'mai bune 
lucrări vor fi prezentate în cadrul 
expoziției.

PEKIN

PLECAREA DIN CAPITALĂ
A MAIESTĂȚII SALE HAILE SELLASSIE I 

ÎMPĂRAT AL ETIOPIEI
Marți dimineața a părăsit Capita

la, îndreptîndu-se spre R.S.F. Iugo
slavia, Majestatea Sa Imperială 
Haile Seilassie I, care, la invitația 
președintelui Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a făcut o 
vizită de stat în R, P. Romînă.

împăratul Etiopiei a fost însoțit 
de la reședința sa de președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe 
Apostol, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Alexandru Bîr- 
lădeanu și Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe. Nu
meroși bucureșteni, aflați pe traseul 
de la reședința înaltului oaspete la 
aeroport, au salutat cu căldură pe 
cei doi șefi. de state,’ aflați într-o 
mașină deschisă, escortată de moto- 

' cicliști.
La sosirea la aeroport comandan

tul batalionului de onoare a prezen
tat raportul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Etiopiei și R. P. Romîne, în timp 
ce în semn de salut au fost trase 21 
salve de artilerie. Apoi cei doi șefi 
de state au trecut în revistă bata
lionul de onoare.

înaltul oaspete și-a luat rămas 
bun de la persoanele oficiale aflate 
pe aeroport — membri ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, condu
cători ai unor instituții centrale de 
stat și organizații obștești, reprezen
tanți ai Bisericii Ortodoxe Romîne, 
oameni de cultură, generali și ofițeri 
superiori, precum și de la șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
București.

Mii de bucureșteni, precum și stu- 
denți din țările africane se aflau pe 
aeroport pentru a-și lua rămas bun 
de la înaltul oaspete.

Pionieri au oferit buchete de flori, 
înainte de a se sui în avion, Ma

jestatea Sa Imperială Haile Sellas- 
sie I, împărat al Etiopiei, și-a luat

Pe aeroport, înainte de plecare Foto : Gh. Vințilă

rămas bun de la președintele Con
siliului de Stat, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Cei doi șefi de state și-au strîns 
călduros mîinile, și-au urat reciproc 
sănătate și succese în activitate, 
și-au exprimat dorința de a se re
vedea.

Din ușa avionului, împăratul Etio
piei a răspuns saluturilor celor pre- 
zenți pe aeroport.

Pînă la graniță avionul a fost es
cortat de avioane cu reacție ale for
țelor noastre armate.

(Agerpres)

ÎNTREVEDEREA DELEGAȚIEI
R. IP. ROMÎNE CU CIU EN-LAI

PEKIN 29 (Agerpres). — Delega
ția de partid și de stat a R. P. Ro
mîne, în frunte cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurei» membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, a avut marți dimi
neață o întrevedere cordială și o 
convorbire prietenească cu tovară
șul Ciu En-lai, vicepreședinte al 
C.C. al P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze.

în cursul zilei, membrii delegației 
au vizitat Fabrica de preparare a 
cocsului din Pekin.

Delegația a fost însoțită-de Li Su, 
adjunct al • ministrului industriei 
chimice. în timpul vizitei, delegația 
a fost călduros salutată de salariații 
fabricii.

în seara aceleiași zile, membrii 
delegației au asistat la un spectacol 
prezentat de Opera modernă din 
Pekin.

Adunări cu prilejul aniversării a 100 de ani 
de la întemeierea Internationalei I

1

Cu prilejul aniversării a 100 de 
ani de la întemeierea Internaționa
lei I, în întreaga țară au avut loc 
adunări la care au luat parte nu
meroși oameni ai muncii. In cadrul 
adunărilor au luat cuvîntul activiști 
de partid și de stat, istorici și alți 
intelectuali.

în Capitală s-au ținut adunări 
consacrate acestui eveniment la 
Clubul uzinelor „Republica“, unde a 
vorbit tov. Ghiță Florea, secretar al 
Comitetului de cultură și artă al 
orașului București, și la Clubul uzi
nelor „Grivița Roșie" unde a făcut o 
expunere conf. univ. Dumitru Almaș.

La una din adunările ținute la 
Brașov a vorbit despre centenarul 
Internaționalei I Ion Munteanu, se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid, iar la Clubul uzinei „Trac
torul“ a vorbit Eduard Eisenburger, 
redactor șef al ziarului „Volk Zei
tung“.

Manifestări consacrate acestui e- 
veniment au mai avut loc la Craio
va, Tr. Severin, Baia Mare, Constan
ța, Arad, Caransebeș, Lugoj, Sucea
va, Ploiești, Petroșeni, Deva, Hune
doara și în alte orașe și centre mun
citorești din țară.

(Agerpres)

într-una din camerele Complexului studențesc „6 Martie" din Capitală

dactică și pedagogică, continuînd ac
țiunea de editare a cursurilor uni
versitare și a unor cărți științifice 
necesare pregătirii studenților de la 
cursurile de zi, serale și fără frec
vență, scoate de sub tipar 215 titluri 
de lucrări. Dintre acestea, 115 titluri 
sînt destinate studenților din învă- 
țămîntul superior tehnic și econo
mic. Numeroase cursuri noi vor fi 
puse la dispoziția tinerilor care se 
specializează în domeniul fizicii, 
matematicii, filologiei, istoriei, artei, 
filozofiei, științelor juridice etc.

In prima zi din acest an universi
tar vor fi date în folosință noi amfi
teatre, săli de seminarii și de proiec
te, biblioteci, laboratoare, cămine 
moderne și confortabile. Va fi termi

nată clădirea Universității din Timi
șoara și se vor încheia lucrările noi
lor construcții repartizate Universi
tății „Al. I. Cuza“ din Iași. Au fost 
construite sau amenajate noi labora
toare la Universitatea din București, 
institutele politehnice din Bucu
rești, Iași, Cluj etc., iar la Institutul 
de medicină și farmacie din Bucu
rești va fi inaugurată o nouă clini
că a Facultății de stomatologie. Că-, 
minele cu o capacitate de peste 650 
de locuri, ridicate în acest an la Ga
lați, își așteaptă locatarii. Avansează 
în ritm intens lucrările de construc
ție a căminelor cu 1 200 de locuri și 
a noii cantine pentru 3 000 de stu- 
denți de la Institutul agronomic „N. 
Bălcescu“ din București.

TELEGRAMĂ
Excelenței sale

D-lui GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București
în momentul în care părăsim frumoasa dv. țară dorim, excelență, 

să mulțumim încă o dată excelenței voastre, și prin dv. guvernului și 
poporului Romîniei, pentru calda și generoasa ospitalitate ce ne-a fost 
acordată în cursul vizitei noastre oficiale de stat în Republica Populară 
Romînă

Sîntem convinși că această vizită va fi contribuit la întărirea mai 
departe a legăturii tradiționale de prietenie dintre cele două țări ale 
noastre, precum și a cauzei păcii și promovării înțelegerii între națiuni.

Dorim să ne folosim de acest prilej pentru a face excelenței voas
tre cele mai bune urări de viață lungă și fericire deplină și de prospe
ritate pentru poporul romîn, sub înțeleaptă dv. conducere.

HAILE SELLASSIE I 
împărat al Etiopiei

(De pe bordul avionului)

„Colaborarea dintre popoarele noäst" 
se va lărgi spre folosul reciproc" 

Declarația împăratului Etiopiei 
privind vizita in țara noastră

împăratul Etiopiei, Haile Sellassie 
I, a avut o convorbire privind vizita 
sa în țara noastră cu Mircea Moar- 
căș, redactor șef la Agenția romînă 
de presă „Agerpres“.

înaltul oaspete a făcut cu acest 
prilej următoarea declarație :

Cunoșteam bine istoria poporului 
romîn, cunoșteam lupta lui din tre
cut pentru independența națională. 
De asemenea, știu că poporul romîn 
a realizat multe, dar a vedea cu 
proprii ochi ceea ce s-a realizat în 
această țară, este mult mai impre
sionant decît a citi despre ele.

Am putut să fiu martor al celor 
ce s-au înfăptuit de poporul romîn 
în domeniul industriei, agriculturii 
și în alte domenii.

Am fost extrem de copleșit de a- 
titudinea prietenească care mi-a 
fost arătată de poporul romîn. în 
această ordine de idei trebuie, în 
mod special, să menționez pe preșe
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, care s-a a- 
rătat atît de amabil și de ospitalier.

Sînt fericit să mă aflu aici și să 
văd prietenia ce mi s-a arătat.

Consider că rezultatele realizări
lor obținute în această țară sînt fo
lositoare nu numai poporului romîn, 
ci și celorlalte popoare cu care intră 
în legături comerciale.

Cînd conducătorii a două sau mai 
multe state se întîlnesc și stabilesc 
o prietenie personală, aceasta duce 
la o apropiere mai mare între a- 
ceste persoane, la lărgirea schim
burilor comerciale și altor contacte 
care sînt folositoare tuturor po
poarelor interesate. Sînt, de aseme
nea, convins că șederea mea aici a 
adus o contribuție în această direc
ție. Sper că. drept rezultat al vizitei 
pe care am făcut-o acum în Romî
nia. colaborarea dintre popoarele 
noastre se va lărgi spre folosul re
ciproc.

Doresc să folosesc acest prilej 
pentru a mulțumi poporului romîn 
și conducătorilor săi pentru amabi
litatea care ne-a fost arătată și să 
le urez succese în toate străduințele 
lor viitoare.

gjlolb ÎM 24; de ©tè

Cipm: probleme 
interdependente

Intr-o declarație făcută marți 
seara la Nicosia, președintele Ci
prului, Makarios, a relevat că „gu
vernul cipriot nu va permite 
schimbarea unei părți a contin
gentului turc, staționat în insulă, 
dacă nu va fi realizată în același 
timp libertatea de circulație pe 
șoseaua strategică ce leagă Ky- 
renia de Nicosia". Makarios a a- 
rătat că „cele două probleme sînt 
interdependente".

Pentru comerțul 
cu țările socialiste

La Roma a avut loc o consfătui
re a reprezentanților cercurilor de 
afaceri din S.U.A., Anglia, Franța, 
Italia, Germania occidentală. Ja
ponia si Suedia. Cu toate că 
reuniunea s-a încheiat fără adop
tarea unor rezoluții, toți partici

panta s-au pronunțat, după cum 
relatează ziarul italian „II Globo", 
pentru dezvoltarea relațiilor co
merciale cu țările socialiste. Pro
fesorul Vittorio Valletta, preșe
dintele concernului Fiat, a arătat 
că, în ultima vreme, în lume s-au 
produs mari schimbări în urma 
cărora opunerea mecanică a 
Occidentului Răsăritului s-a în
vechit într-o măsură conside
rabilă.

Film rommesc distins 
cu diplomă de onoare

La Atena a luat sfîrșit cel 
de-al 18-lea Congres și Festival 
al Asociației Internaționale de 
cinematografie științifică, la care 
s-au prezentat circa 200 de filme 
din numeroase țări ale lumii. 
Din R. P Romînă au fost pre
zentate 11 filme. Filmul „Sub 
aripa vulturului", realizat de stu
dioul „Alexandru Sahia", a fost 
distins cu diploma de onoare.
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Sfatul specialistului

RECOLTAREA OREZULUI
SCRISORI rarjt-.u.m.min

Exploatarea minieră Motiu, regiunea Oltenia. Instalația pentru transpor
tarea cărbunelui din mina Herăști spre stația de sortare și insilozare

A

In sectorul 
expediții - livrări

cestui sector și s-au luat măsuri de 
sancționare a celor vinovafi. Totoda
tă, s-au organizat expuneri privind 
întocmirea documentelor ce însoțesc 
transporturile de materiale.

Frigidere defecte
Mihai Gentimir din Bîrlad ne-a 

semnalat că la restaurantele „Moldo
va", „Bicaz" și la bufetul central din 
localitate alimentele nu pot fi păs
trate în bune condi(iuni din cauză că 
frigiderele sînt defecte.

Sfatul popular 
ne-a răspuns că, 
sizări, s-au luat 
raiul frigiderelor

za din parcelă în parcelă sau la 
capul lor, reducîndu-se în acest fel 
mijloacele de transport și brațele de 
muncă necesare. Ele asigură și re
ducerea pierderilor de boabe care se 
produc în mod normal prin încăr
carea în căruțe a snopilor, transpor
tul lor și descărcatul la arie. Pentru 
strîngerea paielor după combine, pot 
fi folosite presele de balotat.

în caz că orezul are o umiditate 
ridicată, se va întinde la soare în
tr-un loc dinainte pregătit, într-un 
strat subțire, de 30—40 cm și se va 
lopăta mereu pentru reducerea umi
dității. Ariile vor fi dotate cu uti
laje de condiționat suficiente (vîntu- 
rători mecanice, trioare, selectoare 
etc), proprietatea gospodăriei, ori în
chiriate de la S.M.T. sau bazele de 
recepție), astfel ca orezul să fie con
diționat pe măsura tteierișului. Spre 
a se evita trecerea boabelor bune de 
orez la gozuri, utilajele vor trebui 
bine reparate și puse la punct.

Transportarea și predarea canti
tăților de orez rezultate la treier se 
vor face zilnic, folosindu-se mijloa
cele de transport din G.A.S. și 
G.A.C. în cazul cînd acestea nu a- 
jung, se vor închiria remorci cu 
tractoare de la S.M.T. sau autocami
oane de la I.R.T.A.

Nu este bine ca orezul treierat să 
fie transportat în gospodării pentru 
condiționare și depozitat în grajduri, 
șoproane etc., deoarece în felul aces
ta se produc mari pierderi. O atenție 
deosebită trebuie acordată pregăti
rii seminței pentru anul viitor, prin 
recoltarea cu grijă a parcelelor se- 
mincere, treieratul și înmagazina- 
rea separată.

Strîngerea recoltei de orez la timp 
și fără pierderi trebuie să constituie 
O preocupare deosebită pentru con
siliile agricole și unitățile agricole 
socialiste.

Intj. Andrei MELACHRINOS, 
I.C.C.P.T. Fundulea 
Ing. luliu LUCA 
Trustul Central G.A.S.
Ing. Mihai 1UREA, 
C.S.V.P.A.

pe mi- 
cu solul.

dele de orez care se întind 
riște să nu vină în atingere 
umed și să se usuce mai ușor și mai 
repede.

Palele secerate se'vor întinde în
tr-un strat cît mai subțire. După us
care, vor fi legate în snopi, care sînt 
transportați la arie, unde Vor fi tre
ierați imediat.

Recoltatul, transportatul și treie
ratul trebuie să se execute concomi
tent. Treieratul se va face direct din 

recoltatul, transportul din căruțe, deoarece în acest fel se re
duc pierderile prin manevrarea sno
pilor. știut fiind că orezul se scutu
ră ușor. Pentru a pune la adăpost, 
recolta de ploile care eventual vor 
surveni, snopii de orez ce nu pot fi. 
treierați zilnic vor fi duși la arie și. 
clădiți în șire bine încheiate. Este 
necesar ca cei care rămîn în parcele 
să fie așezați în „hore“ cu spicele în 
sus. Spre a evita încingerea snopi
lor în șire, ei trebuie să fie bine us- 
cați.

Foarte important este să se recol
teze și să se treiere mai întîi soiurile 
care se scutură mai ușor--- (Beliar- 
done și Pierrot), apoi Soiul Krasno
dar-, rezistent la scuturare. Din ace
lași motiv, soiurile Béllardone și 
Pierrot vor fi secerate cu cea mai 
mare grijă și transportate în căruțe 
căptușite cu rogojini, saci sau prela
te. La încărcarea și descărcarea că
ruțelor, ca și la orice manipulare a 
snopilor, se va avea grijă ca aceștia 
să nu fie aruncați de departe și cu 
forță. în unitățile cu suprafețe mari, 
unde seceratul manual solicită foar
te multe brațe de muncă, se va căuta 
ca la soiul Krasnodar să se foloseas
că secerători și chiar combine. Ca 
mașinile să poată lucra în condiții 
bune, e necesar ca solul să fie foarte 
bine zvîntat.

Pentru treieratul orezului batozele 
trebuie adaptate și aduse la arie din 
timp. Adaptarea batozei constă în 
micșorarea turației tobei, mărirea 
distanței dintre contrabătător și 
tobă, înlocuirea șinelor tobei cu șine 
de lemn sau șine uzate, înzestrarea 
cu site de 3,5—4 mm. Este bine ca 
la treieratul orezului să se foloseas
că pe scară largă combinele, deoa
rece ele au avantajul că se deplasea-

Cu toate că în acest an condițiile 
climatice n-au fost favorabile culti
vării orezului, totuși, datorită lucră
rilor agrotehnice și culturale corect 
aplicate, folosirii unei cantități spo
rite de îngrășăminte cu azot și a so
iurilor celor mai potrivite, recolta ce 
se va realiza va depăși cifra planifi
cată.

întîrzierea vegetației și timpul 
ploios ce se anunță pentru a doua 
jumătate a lunii octombrie vor în
greuna i - •
parcele și treieratul orezului. Pentru 
a evita pierderile și deprecierile ca
lității produsului, în acest an sînt 
necesare măsuri tehnico-organizato- 
rice bine chibzuite, care să asi
gure terminarea recoltatului și 
treieratului cel mai tîrzțu la 15 
octombrie. Prin prelungirea recol
tatului, efectuarea lui neglijentă 
și întîrzierea treieratului se pierd 
300—600 kg boabe la hectar și 
se depreciază calitatea orezului, 
crescînd procentul de fisurare a boa
belor. în condiții climatice normale, 
la orezul recoltat și strîns în snopi, 
procentul boabelor fisurate crește eu 
1—2 la sută zilnic. în condiții cli
matice nefavorabile, cu diferențe 
mari de temperaturi de la zi la 
noapte și cu alternanță de ploi și 
timp uscat, procentul de fisurare și 
implicit procentul de spărturi spo
rește foarte mult, atingînd 30—50 
la sută. Este necesar ca în tarlalele 
unde orezul a ajuns la coacerea com
pletă sau în pîrgă să se treacă de în
dată la evacuarea apei în vederea 
zvîntării terenului pînă la secerat. 
Urmărindu-se funcționarea normală 
a canalelor de evacuare, se asigură o 
rapidă și totală scurgere a apei din . 
parcelele cu orez.

în tarlalele ajunse la coacerea 
completă, este necesar să se execute, 
pe cota cea mai de sus a parcelelor, 
șanțuri și rigole care să permită e- 
vacuarea totală a apei. Acolo unde 
solul este mai ușor și permite in
filtrarea apei, evacuarea ei nu este 
obligatorie. Dar și în acest caz re
țeaua de canale de evacuare trebuie 
să fie în stare de funcționare.

La secerat, miriștea se va lăsa 
mai înaltă de 20—25 cm, încît braz-

din Chirnogi, regiunea BucureștiOrezâria gospodăriei colective

Corespondentul voluntar Dumitru 
LSzărescu ne-a scris că în ultima 
vreme întreprinderea regională de 
electricitate București nu primește la 
timp unele materiale de la Combi
natul siderurgic Hunedoara. întârzie
rea livrărilor stînjenește activitatea 
întreprinderii.

In răspunsul trimis redacției, 
Ministerul Industriei Metalurgice a- 
rată că întîrzierile s-au produs din 
cauză că salariată sectorului expedi- 
Jii-livrări, din cadrul combinatului, 
nu întocmeau corect fractele de 
transport. S-a analizat activitatea a-

al orașului Bîrlad 
în urma acestei se- 
măsuri pentru repa- 

și pentru o mai 
bună gospodărire a unităților de ali
mentație publică.

Un răspuns nesatisfăcător
In luna iunie a.c., la redacție a 

sosit o scrisoare de la Mila Constan
tinescu, soră medicală la Sanatoriul 
Agigéa. Autoarea scrisorii arată că 
din cei 54 de ani pe care îi are, 
mai mult de jumătate i-a petrecut 
là căpătâiul bolnavilor. La Sanatoriul 
Agigea lucrează de 27 de ani. ,.De 
această instituție este legată întrea
ga mea viață. De-a lungul anilor 
m-am străduit să-mi îndeplinesc 
conștiincios sarcinile profesionale. 
Aprecierea bolnavilor și medicilor 
mi-a dat cea mai mare satisfacție. 
In urmă cu trei ani am primit cu 
emoție insigna „Pentru merite în 
munca medico-sanitară“. Și iată că 
în pragul pensionării s-a petrecut un 
fapt care m-a uluit : printr-un ordin 
de serviciu, semnat de tov. director 
Gh. Oprișan, am fost retrogradată 
„fiind necorespunzătoare“. Nicioda
tă n-am fost criticată, nu mi s-a a- 
tras măcar atenția că n-aș îndeplini 
cum trebuie sarcinile profesionale. 
Și totuși... am fost declarată necores- 
punzătoare. Cred că știu de ce a fă
cut acest lucru tov. Oprișan. A pro-

cedat așa nu numai cu mine, ci ți 
cu alți saJariați care au îndrăznit 
să-i arate lipsurile".

Această scrisoare, prin care se 
semnala un caz grav de înăbușire a 
criticii, a fost trimisă spre cercetare 
Comitetului orășenesc de partid 
Constanța. A trecut un timp destul 
de îndelungat pînă ne-a sosit răs
punsul, care confirmă justețea fap
telor semnalate și ne informează că 
s-au constatat, cu prilejul cercetării, 
și alte nereguli. „Se vor lua măsuri 
corespunzătoare în scopul îmbunătă
țirii muncii în această unitate sani
tară“ — se spune în încheiere. Foar
te bine. Surprinde însă faptul că în 
răspuns nu s-a considerat necesar să 
se arate dacă sora medicală Mila 
Constantinescu a fost repusă sau nu 
în drepturi, ce atitudine a luat co
mitetul orășenesc de partid față de 
abuzurile comise de directorul sana
toriului. Cu atât mai mult cu cît e 
vorba de un lucru grav. Este de la 
sine înțeles că, îndeosebi într-un a- 
semenea caz, un răspuns redactat în 
termeni atît de generali nu poate fi 
socotit satisfăcător.

TEATRE ©CINEMATOGRAFE

Răspunsuri care întârzie
Redacția a trimis sesizări ale unor cititori și corespondenți volun

tari sfatului popular al regiunii Cluj, autobazei I.R.T.A. Aiud, Sfatului 
popular al raionului Moinești și Direcției generale I.T.B.

Deși termenul prevăzut pentru cercetarea și rezolvarea sesizări
lor a expirat, redacția nu a primit răspunsurile cuvenite.

Cadre temeinic pregătite 
pentru noile obiective industriale
(Urmare din pag. I-a)

jul uzinelor respective. în 1861 au 
fost trimiși la școlile tehnice 
și profesionale cu durata de 3 ani*  
90 de elevi pentru a se pre
găti în meseriile de laboranți, me
canici utilaje chimice, opera
tori chimiști, tehnicieni. în pre
zent, ei au terminat cursurile și lu
crează în cadrul noilor combinate, 
în anii 1962 și 1963 au fost trimiși 
la aceste cursuri noi contingente de 
muncitori, iar în toamna acestui an 
vor fi cuprinși la specializare alți 
225 elevi. La Turnu Măgurele a fost 
înființat grupul școlar petrol-chi- 
mie. Numai aici vor fi calificați în 
anul viitor 200 de muncitori, iar alți 
200 vor urma cursurile de ridicare a 
calificării. Școala profesională de 
chimie din Turnu Măgurele va pre
găti în anul școlar 1964—1965 un plus 
de 70 operatori chimiști în in

* Text prescurtat al expunerii ți
nute la adunarea solemnă consacrată 
împlinirii a 100 de ani de la înteme
ierea Internaționalei I.

dustria azotului, 30 laboranți și 30 cu proces tehnologic asemănător și 
maiștri mecanici în exploatarea in
stalațiilor de amoniac și uree.

Recent, secretariatul comitetului 
regional de partid a analizat aceas
tă problemă și a stabilit o serie de 
măsuri : recrutarea cadrelor pentru 
ambele combinate să se facă în cea 
mai mare parte din cadrul orașelor 
și al raioanelor respective ; fiecare 
om va fi repartizat la meseria pen
tru care are înclinații ; să se ia mă
suri pentru îmbunătățirea conținu
tului procesului instructiv-educativ, 
intensificarea propagandei tehnice 
și asigurarea unor condiții mate
riale mai bune desfășurării muncii 
dé calificare și ridicare a calificării 
etc. O atenție deosebită se va acor
da realizării unei mai strînse legă
turi între lecțiile teoretice și activi
tatea practică de producție. în acest 
scop, Cursanții vor participa la pro
cesul de producție în întreprinderi

la efectuarea probelor mecanice Și 
’ tehnologice din combinatele respec

tive.
Comitetele raionale de partid Tur

nu Măgurele și Călărași și organiza
țiile de partid din cele două combi
nate vor îndruma și sprijini perma
nent conducerile combinatelor, co
mitetele ' sindicale și organizațiile 
U.T.M., în organizarea și desfășu
rarea în cele mai bune condiții a 
cursurilor de calificare și de ridicare 
a calificării cadrelor. Periodic, ele 
vor analiza această muncă și vor 
lua măsurile corespunzătoare.

Experiența bună dobîndită în pre
gătirea cadrelor va fi dezvoltată și 
generalizată în scopul realizării u- 
nor ritmuri și mai înalte la lucră
rile de construcții-montaj ; după 
darea lor în folosință, noile obiecti
ve industriale vor putea lucra ast
fel din plin, încă din primele zile.

TEATRE : Teatrul de Stat de Operetă: 
Tîrgul de tete (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale“ (sala Comedia) : 
Maria Stuart (orele 19,30), (sala Studio) : 
O femeie cu bani (orele 19,30). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (sala din Bd. 
Schitu MSgureanu nr. 1) : Biederman și 
incendiatorii și Inima mea este pe înăl
țimi (orele 19,30), (sala Studio — str. 
Alex. Sahla nr. 76 A) : Jocul de-a vacan
ța (orele 19,30). Teatrul evreiesc de stat : 
Finita la comedia (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică" : Cartea cu Apolodor (spec
tacol pentru copii — orele 16), Eu și ma
teria moartă (spectacol pentru adulți — 
orele 20,30). Teatrul satiric-muzlcal „C. 
Tănase“ (sala Savoy) : Carnaval la Tă- 

nase șorele 20). Ciraul de stat : Spec
tacol prezentat de ansamblul circului 
chinezesc (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Ghepardul — ci
nemascop (ambele serii) : Sala Palatului 
R. P. Romîne (seria de bilete 1210 — 
orele 18,30), Patria (9; 13; 17; 21). Viață 
particulară : Republica (9,15; 11,30; 13,45; 
16,30; 18,45; 21,15), Festival (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, — la grădină — 
Pasajul Eforie — orele 20), Modern (10,15; 
12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30), Stadionul Di
namo (Șos. Ștefan cel Mare — orele 
19.45). Drama Ciocîrliei : Luceafărul (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Capitol (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21, — ia grădină 
orele 19,30), Tomis (10; 12; 14; 16; 18,15: 
20,30 — la grădină orele 19), Melodia (9,45; 
12; 14,i5; 16,30; 18,45; 21). Al nouălea
nume : București (9,30; 11,30; 13,30; 10,30; 
18,30; 20,30), Grivlța (10; 12; 16; 18; 20). 
Dragoste ia zero grade : Victoria (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Giulești (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Flamura (9,15; 11,30: 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Grădina „Doina“ 
(Str. Doamnei nr. 9 — orele 19,30). Cei 
șapte magnifici — cinemascop ; Central 
(9,30: 12,15; 15; 18; 20,45), înfrățirea între 
popoare (10; 14,30; 17,30; 20,30). Floarea 
Manlo: Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Cultural (15; 17; 19; 21). Enrico Cäruss’o : 
Carpați (10; 12; 14; 16). Asasinul din car
tea de telefon : Union (15; 17; 19; 21). 
Program pentru copii : Doina (orele 10). 
Brațul nedrept al legii : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Miorița (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Rahova (15,30; 18; 20,30, 
— la grădină orele 19), Lira (15,30; 18; 
20,30 — la grădiriă orele 19,15). Vizitați 
Zakopane — Medicii din Sierra — Miș
cările pămîntului — Cuvînt cu cuvînt — 
Greva — Balada primăverii : Timpuri 
Noi (10—21 în continuare). Ciociara : Ex-

celsior (10; 12,30; 15,30; 18; 20,30). Banda 
de lași : Feroviar (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Drumul Sării (16; 18; 20). Ocolul
pămîntului în 80 de zile — cinemascop 
(ambele serii) : Dacia (9,30; 13; 16,30; 20). 
Aventura de la miezul nopții : Buzești 
(15; 17; 19; 21 — la grădină orele 19,30). 
Vara în nordul sălbatic : Crîngași (16; 
18; 20). Pagini de istorie — Romînia, ori
zont 64 : Bucegl (9; 16; 19,15). COihisaruI 
Unirea (16; 18,15; 20,30 — la grădină orele 
19,15). îndrăgostitul : Flacăra (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). La strada : Vitah (16; 18,15; 
20,30, — la grădină orele 19). Bărbații : 
Munca (16; 18,15; 20,30), Arta (15; 17; 19; 
21 — la grădină orele 19,30). Sechestratul 
din Altoha : Popular (16; 13,15; 20.30).
Falsificatorul : Moșilor (16; 18,15; 20,30. 
— la grădină orele 19,15). Moral 63 : Au
rora (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21 — la 
grădină orele 20), Floreasca (16; 18,15;
20.30) . Rebelul magnific : viitorul (10,30; 
15; 17,15; 19,45), Volga (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). Comoara din lacul do 
argint — cinemascop : Coléntina (15; 17; 
19; 21), Ferentari (10; 16; 18,15; 20,30), 
Cosmos (10; 12; 14; 16; 18; 20). Doi colo
nel : (Progresul (15,30; 18; 20,15). Singură
tatea alergătorului de cursă lungă : Co- 
troceni (15,30; 18; 20,30). Pășesc prin Mos
cova : pacea (16; 18; 20).

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

frumoasă și Căldutoasă, CÜ cerul varia-' 
bil, mai mult noros, după-amiaza. Izolat, 
în Moldova, Dobrogeă și regiunea sub
carpatică a Munteniei au căzut ploi 
slabe și sub formă de averse. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit, predominînd 
din sectorul nordic. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila între 24 grade là 
Timișoara și Rătiți și 14 grade la IăȘi, 
Tg. Neamț și Roman. In Buciirești: Vre
mea a fost frumoasă șl călduroasă, cu 
cerul variabil. Vîntul a suflat în general 
slab. Temperatura maximă a fost de 23 
grade. Timpul probabil pentru zilele de 
1, 2 și 3 octombrie. In țară : Vreme în 
general frumoasă, cu cerul variabil. Vor 
cădea ploi locale de scurtă durată. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura sta
ționară. Minimele vor fl cuprinse între 
5 și 15 grade, iar maximele între 15 și 
25 grade. Ceață locală. în București : 
Vreme în general frumoasă, cu cerul, 
variabil. Vînt slab. Temperatura stațio
nară.

LEGĂTURILE MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI
DIN TARA NOASTRĂ CU INTERNAȚIONALA I

în perioada existenței și activită
ții Internaționalei I, mișcarea mun
citorească din țara noastră se afla 
la începutul dezvoltării și afirmă
rii sale. După cum este știut, în Ro- 
mînia, care a pășit mai tîrziu pe 
calea dezvoltării capitaliste decît ță
rile din apusul Europei, în cea de-a 
doua jumătate a secolului trecut au 
avut loc însemnate prefaceri social- 
economice. în ciuda menținerii unor 
puternice rămășițe feudale, capita
lismul a cunoscut un proces intens 
de dezvoltare. Au apărut sute de 
fabrici, s-a lărgit rețeaua de căi fe
rate și comunicații, s-au extins 
schimburile comerciale.

Caracteristic evoluției societății 
romînești în acei ani era afirmarea 
tot mai puternică a clasei munci
toare ca o forță politică înaintată, 
menită să ducă mai departe progre
sul social, să desăvîrșească transfor
mările democratice și să ducă lupta 
mai departe pentru trecerea la o- 
rînduirea socialistă. A crescut ten
dința de unire și de organizare a 
muncitorilor. De la asociațiile de a- 
jutorare și diferitele organizații cu 
caracter profesional s-a ajuns la con
stituirea, în 1872, a Asociației gene
rale a tuturor lucrătorilor din 
Romînia. în același timp, elementele 
intelectuale progresiste din Romînia, 
înfruntînd regimul de privațiuni și 
reacțiune politică al guvernelor bur- 
ghezo-moșierești, luptau pentru îm
bunătățirea situației social-economi- 
ce și politice a maselor populare, 
pentru democratizarea cu adevărat 
a țării.

In aceste condiții, o influență din 
ce în ce mai însemnată asupra gîn- 
dirii revoluționare și mișcării mun
citorești din țara noastră au exer
citat-o mișcarea muncitorească in
ternațională, activitatea întemeieto
rilor socialismului științific și a In
ternaționalei I — K. Marx și Fr. 
Engels.

Una din căile de pătrundere a

Grigore COMARTIN 
rectorul Școlii superioare de partid
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ideilor Internaționalei în mișcarea 
noastră muncitorească au consti
tuit-o legăturile directe pe care 
unii muncitori și intelectuali progre
siști le-au avut cu această organi
zație. Izvoare documentare atestă că 
unii cetățeni romîni au fost membrii 
secțiilor de la Paris, Bruxelles etc 
ale Internaționalei I. De pildă, din 
materialele publicate de ziarul so
cialist „înainte“, care apărea la 
București cu subtitlul „Organ de
mocratic-socialist și al proletaria
tului romîn“, reiese că filozoful ma
terialist Vasile Conta a fost membru 
al Internaționalei I în străinătate. 
După Cum scrie Titu Maiorescu în 
a sa „Istorie contemporană a Ro- 
mîniei“ (1866—1900), Gheorghe Panu 
a fost, de asemenea, membru al In
ternaționalei I, activînd într-una din 
secțiile din Bruxelles. Membri ai 
Internaționalei au fost Zamfir C. 
Arbore-Ralii, Dumitru Rosetti-Tes- 
canu, Mircea Rosetti, fiul mai 
mare al lui C. A. Rosetti, precum 
și Titus Dunca, pe atunci student 
în străinătate, iar mai tîrziu, re
dactor al ziarului socialist „înain
te“. Avînd în vedere legăturile din 
acea perioadă ale doctorului Russel 
cu Marx și Engels, este de presu
pus că și acesta a fost membru al 
Internaționalei.

într-o adresă către toți prefecții 
din țară, primul ministru Lascăr 
Catargi scria în anul 1871 : „Dacă 
ați urmărit fazele dezastrelor Fran
ței și a incendierii Parisului — ați 
putut afla că există o societate de 
comunaliști, cu reședința la Lon
dra care se numește „Internaționa
la“. Atît din cele ce se expun în 
jurnale cît și din avizurile priva
te ce am primit din străinătate mă 
încredințez că o secțiune a acestei 
societăți s-a format și în Romînia“.

Ziarul bucureștean „Telegraful“, 
în numărul său din 22 martie 1871, 
informează că într-un articol apă

rut într-o altă gazetă, „Informa- 
țiuni bucureștene“, se relata des
pre formarea unei secțiuni a Inter
naționalei în Capitala Romîniei. 
Din păcate, în bibliotecile noastre 
nu se găsește nici un număr al „Ih- 
formațiunilor bucureștene“.

Este de remarcat faptul că, după 
unele surse, întemeietorii socialis
mului științific ar fi avut legături 
directe cu unii militanți politici ro
mîni. Astfel, într-o scrisoare din 
10 ianuarie 1868, adresată lui Karl 
Marx, Friedrich Engels scria : „In
tenționam să-ți scriu astăzi în mod 
detailat, dar au intervenit un sîrb 
și un Valah care m-au făcut să ză
bovesc cîteva ore, zădărnicindu-mi 
planurile mele“. Asemenea legături 
s-au intensificat ulterior, cînd re
prezentanți ai mișcării socialiste din 
Romînia i-au cerut lui Engels de 
nenumărate ori sfaturi în proble
me importante.

Concentrarea unui însemnat nu
măr de muncitori în centre relativ 
dezvoltate industrial, legăturile mai 
strînse ale muncitorilor înaintați 
cu mișcarea muncitorească interna
țională și mai ales din Germania și 
Elveția au făcut ca la Timișoara 
să se înființeze, în 1869, o secțiune 
a Internaționalei I. Organizatorul și 
animatorul acestei secțiuni a fost 
Carol Farcaș, muncitoi’ metalurgist 
din Reșița. Alături de el, o muncă 
susținută în vederea întăririi sec
țiunii' a depus Gheorghe Ungurea- 
nu, muncitor croitor din Timișoara.

La 1 ianuarie 1869, Johann 
Becker, organizatorul secțiilor ger
mane ale Asociației Internaționale 
a Muncitorilor din Elveția, i-a tri
mis lui Carol Farcaș, împreună cu 
o scrisoare, carnetul de primire a 
acestuia ca membru central al sec
ției federale din Geneva, precum și 
alte 10 documente de primire pen
tru noi membri.

Referindu-se la existența unei 
secțiuni a Internaționalei la Timi
șoara, un raport al autorităților 
burghezo-moșierești ungare din 27 
octombrie 1871 menționa : „Inter
naționala a pătruns adînc și la Ti
mișoara, în numeroasa muncitorime 

a multiplelor fabrici din acest o- 
raș, cît și printre muncitorii săraci 
care lucrează în orașele miniere a- 
propiate, Anina și Reșița“. Raportul 
releva totodată că organizațiile 
muncitorești, cunoscute sub denu
mirea de „Asociația generală a 
muncitorilor“ din orașele Timișoa
ra, Arad, Sibiu, Brașov, Reșița, A- 
nina, Orăștie... s-au declarat a fi in
ternaționaliste... ele aparțin ce
lor care urmează Internaționala I“. 
Referitor la legăturile Asociației cu 
Internaționala, în raport se men
ționa : „Ei (conducătorii muncitori
lor — n.r.) întrețin o legătură vie, 
nemijlocită cu cei mai distinși con
ducători ai Internaționalei și anume 
cu secretarii generali Karl Marx și 
George Eccarius, J. Ph. Becker (Ge
neva), Bebel și Liebknecht, Sorge. 
Pe această cale ajung la cunoștința 
diferitelor asociații manifestările 
Internaționalei“.

Un fapt important pentru mișcarea 
muncitorească din țara noastră a fost 
partièiparea reprezentantului secției 
de la Timișoara a Internaționalei I, 
Carol Farcaș, la congresul de la 
Haga, ținut în septembrie 1872, con
siderat de Marx, din cauza divergen
țelor principiale cu anarhiștii baku- 
niști, ca „o chestiune de viață și de 
moarte pentru Internațională“. El a 
adus un aport constructiv la lucră
rile congresului, susținînd propune
rile socialiștilor revoluționari în 
frunte cu Marx și Engels și votînd 
alături de întemeietorii socialismu
lui științific, pentru întărirea Inter
naționalei.

Legăturile pe care o serie de ele
mente înaintate, revoluționare și e- 
migranți revoluționari străini sosiți 
în Romînia le-au avut cu diferite 
secțiuni ale Internaționalei I și cu 
Karl Marx și Friedrich Engels per
sonal au făcut ca în această perioa
dă să se intensifice pătrunderea în 
țara noastră a operelor clasicilor 
marxismului. Astfel, în Romînia, au 
circulat prima ediție a operei lui K. 
Marx „Capitalul“ apărută în 1867 Ia 
Hamburg, precum și „16 Brumar al 
lui Ludovic Bonaparte“ ediția II-a 
(Hamburg 1869), ambele în limba 
germană, „Capitalul“ în prima edi
ție rusă, apărută în anul 1872, ediția 
I în limba franceză a „Capitalului“, 
apărută la Paris în 1872, ediția I a 
lucrării lui Engels „Situația clasei 
muncitoare din Anglia“ (1845), Sta
tutele Asociației muncitorești din 
Londra, „Manifestul Partidului Co
munist“ etc.

Publicul romînesc a aflat despre 
înființarea și activitatea Internațio

nalei I și prin mijlocirea presei. Re
dactori și colaboratori democrați re
voluționari sau democrați cu vederi 
înaintate, ca Cezar Bolliac de la 
„Trompeta Carpaților“, Vicențiu 
Babeș de la „Albina“, Alexandru Ro
man de la „Federațiunea“, George 
Barițiu de la „Gazeta Transilvaniei“, 
Iosif Vulcan de la „Familia“ și mulți 
alții au făcut loc în coloanele acestor 
ziare și ale altora călduroaselor ma
nifestații de simpatie pentru lupta 
muncitorilor de. pretutindeni, pentru 
activitatea Internaționalei și a con
ducătorului ei, K. Marx.

Dacă informațiile despre Asociația 
Internațională a Muncitorilor au fost 
sporadice în primii ani de acti
vitate, după 1868 și mai ales în zi
lele Comunei din Paris și în lunile 
dezmățului contrarevoluționar ce s-a 
declanșat după înăbușirea ei, în co
loanele presei romînești s-au publi
cat știri, note, articole, comentarii în 
legătură cu înființarea, activitatea, 
congresele și conducătorii Interna
ționalei.

Astfel, ziarul „Albina“ a pu
blicat în octombrie 1871 un amplu 
articol, în care a prezentat lucrările 
și hotărîrile Conferinței de la Londra 
a Internaționalei, din septembrie 
1871, prezidată de Karl Marx. Arti
colul, scris cu simpatie pentru In
ternațională și pentru cauza munci
torilor, începea astfel : „Despre so
cietatea Internaționalilor s-a scris și 
atins deja mai multe ori în co
loanele acestui ziar ; anume s-a vor
bit într-altele despre urzirea și 
scopul ei, despre statutul în care se 
afla, s. c. Ea ce e dreptu, mai bine 
de un an face mișcări cu mult mai 
serioase și joacă prin fabricile mai 
vertos, o rolă cu mult mai mare de
cît să nu fi atras atențiunea lumei 
asupra-și și mai cu seamă a celei 
amice claselor muncitoare“.

Expunîndu-și poziția față de cau
za celor exploatați și asupriți, re
dacția „Albinei“ continua : „Noi 
care sîntem cu trup și cu suflet 
pentru emanciparea muncei și recu- 
noscerea lucrătorilor de un faptore 
egalu îndreptățit în societate, tot
deauna și întru toate ne-am inte
resat de numita asociațiune și a- 
vem ferma credință că și între sti
mabilii noștri lectori se vor fi aflînd 
mulți din acea, cari tendințele și 
mișcările din timpurile din urmă ale 
Internaționalei nu le vor considera 
de un ce fără nici o valoare. De a- 
ceea noi pururea vom informa pe 
lectorii noștri despre pașii ce va 
face această asociațiune pentru 
ajungerea scopului și realizarea do

rințelor ei, cu atît mai vertosu căci 
în viitoriu lumea are să se aștep
te la multe și mari lucruri din 
partea lucrătorului și a numiți so
cialiști“.

Despre Congresul de la Haga, ți
nut în anul următor, „Albina“ scria: 
„Minunat lucru ! Tocmai cînd cei 
trei imperatori omnipotenți, cum îi 
numeau astăzi uneltele diplomatice, 
se întîlnesc în Capitala noului im
periu german și îmbrățișîndu-se și 
isărutîndu-se din inimă și cu since
ritate, ori numai din eticheta di
plomatică — tot una, pentru a se 
alia contra leului republican fran
cez și pentru suprimarea liberalis
mului și a democrației și amenința
te de absolutismul de fier al molo- 
chului prusso-nemțesc — tocmai în 
acel timp se întrunesc în capitala 
Olandei democrații sociali — ade
că acei bărbați ale căror suprem 
scop este emanciparea lucrătorilor de 
tutela proprietarilor și care spre ab- 
judecarea acestui scop au scris pre- 
stindardul : „Lupta, lupta pe vieția 
și moarte contra capitalismului“.

Combătînd unele calomnii la adre
sa Internaționalei, apărute în presa 
reacționară, „Federațiunea“, sub 
semnătura lui Nerone Pop, sublinia 
că „Pretențiunea lor (a muncitori
lor din Internațională) e foarte 
dreaptă... contra ei nu este nimic de 
zis. însă cei ce sînt jenați acum la 
înavuțire, prin sudoarea acelora că
rora osardul nu li-a dat capital, vo
cifera, aruncă șierpi și broaște asu
pra „Internaționalei“.

★
în timpul Comunei din Paris, In

ternaționala I, sub conducerea lui 
Marx și Engels, a desfășurat o in
tensă activitate în scopul îndrumă
rii și sprijinirii comunarzilor.

Revoluționari romîni au partici
pat direct la Comuna din Paris, 
unii dintre aceștia devenind mem
bri ai Internaționalei, ceea ce con
stituie un titlu de mîndrie pentru 
mișcarea muncitorească din țara 
noastră. în rîndurile ' comunarzilor 
au luptat Dimitrie Dobrëscu, Ion 
Cernătescu, Constantin Haralambie 
și mulți alții.

Lupta eroică a proletariatului 
francez a avut un puternic ecou în 
țara noastră. Proclamarea primului 
stat proletar din lume, Comuna din 
Paris, a entuziasmat opinia publică 
progresistă din Romînia. La Bucu
rești și în alte orașe ale țării au 
avut loc numeroase manifestații pu
blice, care au culminat cu puterni
ca demonstrație antiprusăcă și an- 
tidinastică din 10/22 martie 1871.

Presa romînească a acordat un 
spațiu însemnat prezentării mărețu
lui eveniment, care a fost Comuna 
din Paris, publicînd zilnic zeci de 
articole și știri. Astfel, revista sati
rică romînească „Ghimpele“, condu
să de poetul și publicistul N. T. 
Orășanu, care ducea o campanie 
susținută împotriva domnitorului și 
în genere a monarhiei, a salutat Co
muna și Internaționala. Ziarul „Te
legraful“, într-un articol publicat la 
4 aprilie 1871, aprecia astfel lupta 
comunarzilor : „credem că inten- 
țiunea insurgenților a fost nobilă, a 
fost patriotică și sublimă, însă ne 
temem că fructele ostenelilor și sa
crificiilor ce cred că le-au adus pe 
altarul patriei îh cele din urmă vor 
cade în mîinile inamicilor de moar
te ai Franței“.

Ideile revoluționare răspîndite de 
Internaționala I și de fructul ei, Co
muna din Paris, au avut o influență 
nu numai asupra mișcării muncito
rești și socialiste din țara noastră, 
ci și asupra unor reprezentanți de 
seamă ai culturii romînești.

*

Multiplele legături pe care repre
zentanții clasei noastre muncitoare 
și unii reprezentanți ai intelectuali
tății progresiste le-au avut cu Inter
naționala I și în general cu mișcarea 
muncitorească internațională din a- 
cea perioadă, precum și articolele 
publicate în presa romînă despre 
Internațională au influențat asupra 
dezvoltării conștiinței de clasă a 
maselor muncitoare, asupra întăririi 
organizațiilor muncitorești, clarifi
cării ideologice a mișcării muncito
rești și socialiste.

Dezvoltarea capitalismului, adînci- 
rea exploatării, înrăutățirea condiții
lor de trai ale celor ce muncesc au 
făcut ca în rîndurile lucrătorilor ti
pografi din Romînia, de pildă, să se 
înfiripe și apoi să se manifeste din 
ce în ce mai hotărît tendința ca aso
ciația lor profesională să devină un 
organ de apărare a intereselor mem
brilor ei împotriva exploatării pa
tronale.

Această stare de spirit și-a găsit 
ecoul în coloanele publicației munci
torești bilunare „Analele tipografi
ce“ care apărea la București încè- 
pind din 1869. Cînd au început să 
sosească știrile despre luptele de cla
să desfășurate în țările avansate, 
sub influența și cu sprijinul direct 
al secțiilor Internaționalei I, ele
mentele înaintate din mișcarea noas
tră muncitorească au trecut la o ac
tivitate mai hotărîtă pentru înfiin-
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CUM VA TRANSMITE RADIOTELEViZIUNEA ROMÎNĂ 
DESFĂȘURAREA JOCURILOR OLIMPICE•>

După cum se știe, între 10 și 24 oc
tombrie în capitala Japoniei se va des
fășura cea de-a 18-a ediție a Jocurilor 
olimpice. Interesul deosebit ce-1 prezin
tă marea competiție sportivă, la care 
participă circa 8 000 de concurenți și 
concurente din peste 90 de țări, este 
reflectat și .de faptul că la Tokio și-au 
anunțat sosirea reprezentanți a 71 de 
societăți de radiodifuziune din 59 de 
țări și a 42 de societăți de televiziu
ne din 39 de țări, precum și pes
te 1 000 de ziariști de pe tot globul. 
Noul centru de radio din Tokio, 
construit cu ocazia J.O., dispune de 
încăperi și aparatură specială modernă, 
cabine cu magnetofoane și vidiomagne- 
tofoane, cabine pentru comentatorii de 
radio și televiziune, laboratoare foto etc. 
Cinci studiouri de televiziune și 40 de 
posturi de radio vor transmite pentru 
străinătate în 21 de limbi. în afara emi
siunilor de radio, pe unde scurte va 
funcționa și cablul transoceanic de tele
fon dintre S.U.A. și Europa

Jocurile olimpice vor putea fi urmă
rite zilnic la radio și televiziune și de 
iubitorii de sport din țara noastră. Pos
turile noastre de radio vor transmite 
zilnic la orele 17,30 și 21,30 — pe pro

țarea unei asociații care să cuprindă 
pe toți lucrătorii din Romînia, indi
ferent de profesii. în acest spirit și-a 
început activitatea noul organ de 
presă „Uvrierul“, care a luat locul 
gazetei „Analele tipografice“. în ar
ticolul de fond publicat în pri
mul număr al gazetei se arăta : 
„Uniți într-un adevărat scop de îna
intare și îmbunătățire a soartei, cea 
mai mare parte a lucrătorilor tipo- 
'<afi am găsit de cuviință de a ne 

•ipa sub stindardul care să repre- 
? de acum și în viitor unirea și 

țirea tuturor lucrătorilor pentru 
tfel să putem dărîma făul și 

^tia ce de mult timp bîntuie 
ÿ' urătorilor. Pentru a ajunge 

là o? o Rezultat, am găsit că a ne 
puteî.J14? cu înlesnire a ne înțe
lege u. alții, sau mai bine zis,
de a m 4fea comunica ideile unii 
altora, t n necesitate a avea un 
organ a? u, adică al tuturor lu
crătorii dependent de orice in
fluențe s .aine intereselor noastre. 
De aceea ne-am decis ca în locul 
ziarului „Analele...“ să apară o nouă 
fcaie, care, sub un alt titlu și o altă 
formă,, să lupte neîncetat numai și 
numai în apărarea intereselor lucră
torilor“.

Noua organizație muncitorească 
denumită „Asociația generală a lu
crătorilor din Romînia“, deși n-a 
scăpat complet de sub tutela patro
nilor, a avut un program mai înain
tat, punînd cu mai multă hotărîre 
problemele muncitorești. începînd cu 
apariția noului organ al asociației, 
„Lucrătorul romîn“, atît în asocia
ție, cît și în redacția gazetei se în
tărea acea tendință care preconiza 
lărgirea preocupărilor asociației și 
punerea în centrul atenției ei a ne
voilor arzătoare ale muncitorimii.

în acești ani, lupta muncitorilor se 
caracteriza tot mai mult prin ten
dința spre unire și organizare. Mun
citorii își' dădeau seama că numai 
uniți, pe baza principiului de clasă, 
își vor îmbunătăți situația. Drept 
rezultat, după mai multe încercări, 
în 1879 lucrătorii tipografi din 
București au reușit să pună bazele 
unei asociații profesionale de clasă. 
Intitulată semnificativ „Deșteptarea“, 
asociația și-a propus să lupte hotă- 
rît pentru „dezvoltarea spiritului, 
ridicarea și îmbunătățirea stării so
ciale și materiale a lucrătorilor tipo
grafi“.

Mișcarea socialistă din Romjnia; 
pornită în primii ani ai deceniului 
al optulea din secolul trecut, a cu
noscut în .această perioadă o dezvol
tare accentuată. Luînd exemplul lu
crătorilor tipografi, alte categorii de 

gramul I — emisiuni speciale dedicate 
Jocurilor olimpice, realizate de trimișii 
radiodifuziunii romîne la Tokio. Tot
odată, în cadrul radiojurnalului de la 
orele 16 și 17 vor fi comunicate știri 
olimpice la zi.

Programul de televiziune va cuprin
de evenimentele întîmplate cu. o zi îna- 
inte. Aceasta datorită întîrzierii provo
cate de transportul benzilor magnetice 
de la Tokio în Europa (la Hamburg) 
și a retransmiterii lor la posturile de 
televiziune interesate. Pe micul nostru 
ecran se va piitea urmări prima emi
siune olimpică în. ziua de 11 octombrie 
la ora 18, cînd va fi televizată festivi
tatea de deschidere a Jocurilor olim
pice. Apoi zi de zi, pînă la 25 octom
brie inclusiv, televiziunea va transmite 
în fiecare după-amiază un program de 
pînă la două ore. în cadrul acestor emi
siuni vor fi prezentate imagini înregis
trate pe bandă magnetică, știri și Cro
nici referitoare la întrecerile olim
pice. Unele emisiuni vor cuprin
de și cronici filmate de societatea ja
poneză de televiziune N.H.K., precum 
și imagini realizate de trimișii speciali 
ai Televiziunii romîne la Tokio.

muncitori se întrunesc, își organi
zează rîndurile. Tînăra mișcare mun
citorească din Romînia se orienta 
consecvent spre însușirea ideilor re
voluționare marxiste, folosind ex
periența clasei muncitoare din alte 
țări, a mișcării muncitorești in
ternaționale. Emigranții revoluționari 
ruși stabiliți în Romînia au partici
pat intens la activitatea cercurilor 
socialiste și la propagarea ideilor re
voluționare.

Pătrunderea ideilor socialiste a 
avut o însemnătate deosebită pentru 
mișcarea muncitorească și poporul 
nostru. Pentru prima dată, a început 
să se răspîndească în Rbmînia o 
concepție pe deplin științifică, ex
presia vie a intereselor fundamenta
le ale clasei celei mai revoluționare 
a societății romînești — proletaria
tul.

După 1885, revista „Contempora
nul“ a început să propage idei mar
xiste prin publicarea în traducerea 
romînească a unor lucrări ale lui 
Marx și Engels. Printre primele tra
duceri din lume ale lucrării lui F. 
Engels „Originea familiei; a proprie
tății private și a statului“, a fost 
și cea romînească (1885). în pagi
nile aceleiași reviste a apărut scri
soarea lui Engels adresată socialiș
tilor din Romînia, care a stîrnit un 
interes deosebit nu numai în rîn- 
durile cercurilor muncitorești, dar 
și în alte pături mai largi ale opi
niei publice. în „Dacia viitoare“ a 
apărut un important articol la moar
tea lui K. Marx (1883). în același 
an în „Emanciparea“ a apărut pri
ma expunere a unor fragmente din 
„Capitalul“. „Revista socială“ din 
Iași a publicat pentru prima dată 
în Romînia lucrări ample de popu
larizare; a învățăturii marxiste, prin
tre care studiul „K. Marx și eco
nomiștii noștri“. Pe baza operelor 
lui Marx și Engels, în studiul „Ce 
vor socialiștii romîni“, de Dobro- 
geanu Gherea, erau popularizate 
principiile socialismului științific, 
vorbindu-se, deși în termeni gene
rali, despre necesitatea istorică a 
dictaturii proletariatului pentru con
struirea societății socialiste.

în anul 1890—1392 au fost tradu
se și editate în limba romînă lu
crarea lui Engels „Dezvoltarea so
cialismului de la utopie la știință“ 
și geniala operă marxistă „Mani
festul Partidului Comunist“. Zia
rele socialiste din Transilvania au 
publicat fragmente din „Capitalul“ 
lui Marx, din. lucrările lui Engels 
„Dezvoltarea socialismului de la 
utopie la știință“ și „Anti-Dühring“,

CU PRILEJUL ZILEI ARMATEI 
POPULARE UNGARE

Cu prilejul Zilei Armatei Populare 
Ungare, colonel Gyula Feher, atașa
tul militar al R. P. Ungare la Bucu
rești, a oferit marți dțipă-amiază un 
cocteil în saloanele ambasadei.

Au participat general colonel Ion. 
Tutoveanu, general colonel Floca 
Arhip, adjuncți ai ministrului forțe
lor armatè, general locotenent Du
mitru Constantinescu, adjunct al 
ministrului afacerilor interne, Gh. 
Pele, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, generali și ofițeri supe
riori, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, ziariști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro- 
mînă, atașați militari și alți membri 
ai corpului diplomatic.

PRIMUL SPECTACOL 
AL ANSAMBLULUI DE CIRC 

DIN R. P. CHINEZĂ

Marți seara a avut loc primul 
spectacol prezentat în Capitală de 
ansamblul de circ din R. P. Chineză, 
care întreprinde un turneu în ca
drul planului de colaborare cultu
rală dintre cele două țări.

Soli ai unei arte CU străvechi tra
diții în țara lor, artiștii chinezi au 
prezentat spectatorilor bucureșteni 
un program cuprinzînd variate nu
mere originale. Soliștii Liu Miau, 
Fang In-ting, Liu Djăn-u, Niu U-tin, 
Liu Mei, ca și întreg ansamblul, 
și-au cucerit prin măiestria lor a- 
plauzele repetate ale asistenței. A

„Vinurile romînești sînt excepționale“
Declarațiile baronului Le ^oy, președintele 
de onoare al Oficiului internațional al viei și vinului

Marți dimineața au părăsit Capi
tala baronul Le Roy, președintele 
de onoare al Oficiului internațional 
al viei și vinului, și René Protin, 
directorul oficiului. La invitația 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
oaspeții francezi au vizitat stațiuni 
experimentale, unități viticole și de 
vinificare, plantații de vii pe terase, 
localități turistice de pe Valea Pra
hovei și litoral.

înainte de plecare, specialiștii 
francezi și-au împărtășit impresiile 
lor unor redactori ai Agenției ro
mîne de presă, „AgerpreS“, și Radio
difuziunii.

„M-am bucurat mult — a spus ba
ronul Le Roy — că am avut prile
jul Să vizitez țara dv. Am descope
rit o Romînie pe care n-o cunoș
team. A fost o surpriză foarte plă
cută pentru mine. Âm fost profund 
impresionat de ceea ce s-a realizat 
în țara dv.“.

La 29 septembrie 1964, a încetat 
din viață, după o lungă și grea su
ferință, colonelul Petria Apostol.

Tovarășul Petria Apostol s-a năs
cut la 6 ianuarie 1918 în orașul Te
cuci, dintr-o familie de muncitori 
ceferiști. Lucrînd ca ucenic și apoi 
ca montator la Atelierele C.F.R. 
Galați, a participat la unele acțiuni 
întreprinse pe linia Ajutorului Roșu.

în anul 1945 a fost primit în rîn- 
durile P.C.R. în anii care au urmat 
a îndeplinit diferite munci de răs
pundere pe linie de partid, iar din 
anul 1948 a lucrat în Ministerul A- 
facetilor Interne. Pentru rezulta

precum și o parte a corespondenței 
lui Marx și Engels.

Traducerea în limba romînă a 
unor lucrări capitale ale socialis
mului științific s-a datorat unor 
elemente înaintate, socialiste, ca 
Panait Mușoiu, Dobrogeanu Gherea, 
Raicu Ionescu-Rion, Anton Bacal- 
bașa și alții.

Pătrunderea și răspîndirea mar
xismului în țara noastră s-a înfăp
tuit în lupta împotriva măsurilor 
represive luate de guvernele reac
ționare, a ideologiei burgheze retro
grade.

Sub influența marxismului, cercu
rile socialiste din Romînia s-au în
tărit din punct de vedere politic și 
ideologic. Activitatea organizațiilor 
muncitorești a început să fie domi
nată de idei marxiste, ceea ce a 
avut ca urmare întărirea organiza
țiilor profesionale ale lucrătorilor, 
apariția, pentru prima dată în Ro
mînia, a organizațiilor cu caracter 
politic ale clasei muncitoare — 
cercurile și cluburile muncitorești, 
care au stat la baza înființării, în 
1893, a primului partid politic mun
citoresc, Partidul Social-Democrat 
al Muncitorilor din Romînia.

P.S.D.M.R., creat — după cum ara
tă tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — „ca rezultat al dezvoltării 
mișcării muncitorești și al răspîn- 
dirii ideilor marxiste“, a jucat un 
rol important în întărirea mai de
parte à mișcării muncitorești, mar- 
cînd un pas însemnat în procesul 
de unire a mișcării muncitorești cu 
socialismul științific.

Răspîndirea în țara noastră a 
ideilor leniniste, care a început în 
Romînia încă înainte de primul 
război mondial, a avut 0 imensă în
semnătate pentru clarificarea poli- 
tico-ideologică a mișcării muncito
rești, pentru dezvoltarea sa. în mai 
1921 s-a creat Partidul Comunist din 
Romînia, măreț triumf al marxism- 
leninismului în mișcarea muncitor 
reasCă din țară noastră. O dată cU 
înființarea partidului comunist în 
1921, masele muncitoare au căpătat 
un organizator și un conducător 
ferm și înțelept în lupta pentru înlă
turarea dominației de clasă a bur
gheziei, pentru socialism.

Cu toată furibunda reacțiune In
ternă, care a urmărit neîncetat dis
trugerea partidului, și cu toate pre
judiciile aduse în unele perioade de 
către elementele oportuniste, mic- 
burgheze pătrunse în partid, steagul 
luptei proletare în spiritul celor mai 
bune tradiții ale clasei muncitoare 
mondiale, inclusiv ale primei ei In

acompaniat orchestra circului chi
nezesc.

La sfîrșit, artiștilor chinezi le-a 
fost oferit un coș cu flori din partea 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă.

VIZITELE PREȘEDINTELUI 
COMISIEI FORESTIERE 
DIN MAREA BRITANIE

în cursul zilei de marți lordul 
Waldegrave, președintele Comisiei 
forestiere din Marea Britanie, care 
se află în țara noastră, a făcut o vi
zită la Ministerul Economiei Fores
tiere.

După-amiază, James Dalton Mur
ray, ambasadorul Marii Britanii în 
R. P. Romînă, a oferit un cocteil cu 
ocazia prezenței lordului în țara 
noastră.

Seara, ministrul economiei fores
tiere, Mihai Suder, a oferit o masă în 
cinstea președintelui Comisiei fores
tiere din Marea Britanie. (Agerpres)

TELEGRAMĂ
Tovarășul Pak Sen Cer, ministrul 

afacerilor externe al Republicii Popu
lare Democrate Coreene, a adresat 
tovarășului Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Populare Romîne, o telegramă de 
mulțumire pentru felicitările și ură
rile de noi succese în activitate, 
transmise cu ocazia celei de-aXVI-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Populare Democrate Coreene.

în continuare, oaspetele s-a referit 
la domeniul de specialitate pe care 
îl reprezintă, subliniind dezvoltarea 
viticulturii în țara noastră. „Părerea 
mea — a spus el — este că v-ați 
angajat pe un drum bun și că sîn- 
teți în plină ascensiune în extinde
rea viilor pe colinele terasate. De 
50 de ani am luptat pentru ca viti
cultura să se dezvolte în astfel de 
zone și am fost fericit cînd am vă
zut acest lucru în Romînia. Ați știut 
să alegeți terenurile, soiurile, să fo
losiți metode bune de plantare și 
de vinificare. îmbinînd condițiile 
naturale cu sprijinul statului și pri
ceperea oamenilor ați reușit să dez
voltați producția viticolă și să rea
lizați vinuri excelente. Am degustat 
peste 100 de probe și pot să afirm 
că vinurile romînești sînt excepțio
nale“.

tele obținute în muncă a fost 
distins cu ordine și medalii ale 
R. P. Romîne.

Amintirea colonelului Petria A- 
postol va rămîne vie în inimile ce
lor cate le-au cunoscut.

MINISTERUL 
AFACERILOR INTERNE

★
Sicriul cu corpul neînsuflețit se 

află depus la Casa de cultură a 
M.A.I. din str. Mihai Vodă nr. 7. 
Funeraliile vor avea loc miercuri, 
30 septembrie a.c., orele 14,00, la 
Cimitirul militar Ghencea.

ternaționale, a fost ținut mereu sus 
de partidul comunist. Unificarea, la 
Congresul din februarie 1948, a 
Partidului Comunist și a Partidului 
Social Democrat, pe baza principii
lor ideologice și organizatorice ale 
partidului de tip nou, și crearea 
Partidului Muncitoresc Romîn, a în
semnat victoria deplină și definitivă 
a leninismului în mișcarea muncito
rească din Romînia. Purtătorul de 
cuvînt al ideilor fondatorilor socia
lismului științific pe pămîntul țării 
noastre, partidul marxist-leninist al 
clasei noastre muncitoare, a condus 
poporul muncitor la victorii de în
semnătate istorică. A fost cucerită 
puterea politică din mîinile claselor 
exploatatoare și făurit Statul de
mocrat-popular, a fost construită o 
societate nouă, socialistă, înflori
toare.

Poporul romîn, condus de Partidul 
Muncitoresc Romîn, a străbătut două 
decenii din noua sa istorie, două de
cenii de muncă intensă pentru fău
rirea noii societăți. în această scurtă 
perioadă el a ajuns în faza desăvîrșirii 
construirii socialismului, obținîhd 
victorii mărețe pe tărîmul dezvoltă
rii economiei naționale, al înfăptuirii 
revoluției culturale, al creșterii nive
lului de trai al celor ce muncesc.

Partidul Muncitoresc Romîn se 
călăuzește în activitatea sa după 
ideile nemuritoare ale lui Marx, En
gels și Lenin, pe care le aplică crea
tor, ținînd seama de condițiile isto
rice concrete în care poporul nostru 
făurește noua societate. El educă pe 
comuniști, pe oamenii muncii, în spi
ritul internaționalismului proletar, 
cultivînd în conștiința membrilor 
partidului ideea că ei sînt militanți 
ai marii familii a partidelor comu
niste și muncitorești din întreaga 
lume, ostași ai armatei comunismu
lui mondial.

Considerînd că grija pentru unita
tea țărilor socialiste, a mișcării mun
citorești și comuniste mondiale re
prezintă o înaltă îndatorire interna- 
ționalistă a fiecărui partid marxist- 
leninist, Partidul Muncitoresc Ro
mîn își aduce întreaga contribuție la 
întărirea unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste mondiale, sub 
steagul marxism-leninismului, pe 
baza principiilor Declarațiilor adop
tate în comun de partidele comu
niste la Consfătuirile din 1957 și 
1960.

Omenirea trăiește epoca triumfu
lui ideilor lui Marx, Engels și Le- 
nin, a triumfului cauzei Internațio
nalei I, precursoarea mișcării, co
muniste și muncitorești de astăzi.

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU ÎN R. P. CHINEZA

în aceste zile, cînd poporul chinez 
se pregătește să aniverseze 15 ani 
de la proclamarea R.P. Chineze, o- 
rașele și satele și-au pus haine săr
bătorești. în fabricile și uzinele țării 
oamenii muncii întîmpină cu noi 
realizări marea sărbătoare. In rîn
durile acestora se numără și side- 
rurgiștii din Anșan.

...Am făcut de curînd o călătorie 
la acest important centru industrial 
al țării. La început dintr-o convorbire 
cu secretarul general al comitetului 
popular orășenesc, aflăm cîteva 
date generale asupra orașului. An- 
șanul, care și-a primit numele 
de la un deal în formă de șa din 
apropiere, împreună cu suburbiile 
care-i aparțin, are peste 2,5 milioa
ne de locuitori. Inima lui industrială 
este combinatul siderurgic care dis
pune de mine proprii, instalații de 
selecționare și aglomerare a mine
reurilor, secții de furnale, oțelărie, 
turnătorie, forjă, laminoare, între
prinderi complexe de deservire a 
combinatului, cocserie.

Adevărata istorie a combinatului 
a început o dată cu eliberarea. 
Anii primului cincinal și apoi pe
rioada de pînă la 1960, au fost ani 
de construcție febrilă, de dotare cu 
echipamente moderne de mare ran
dament. în acest răstimp, după cum 
arată statisticile, producția a depă
șit cinci milioane tone oțel anual, 
în perioada următoare, datorită noi
lor măsuri adoptate, s-a desfășurat 
o muncă intensă pentru ridicarea 
calității produselor, sporirea sorti
mentelor, stabilirea unui echili
bru între acele unități ale combina
tului care s-au dezvoltat mai rapid 
și altele rămase mai în urmă, ca, 
de pildă, extracția și prepararea 
minereurilor.

Rezultatele obținute în îndeplinirea 
acestor măsuri le-am putut constata 
cu prilejul vizitării combinatului, mai 
bine-zis a unor unități ale sale, de
oarece el se întinde pe 15 km lun
gime și 4 km în lățime.

Ne îndreptăm spre laminoarelé de 
profile. Pentru a ajunge acolo tre
buie să străbatem un drum lung 
printre furnale și cuptoare învăluite 
în fum și aburi, peste zeci de linii de 
cale ferată. Laminorul la care ne-am 
oprit era în plină activitate. Tocmai 
se profilau șine de cale ferată. Am 
urmărit din cabina de comandă ex
plicațiile șefului adjunct al lamino
rului, Iau ci, absolvent al Institutu
lui politehnic din Șenian, cu privire 
la drumul parcurs de blocurile de 
oțel incandescent pînă la stivuirea 
șinelor cu macarale electro-magne- 
tice. Toate operațiile se execută cu 
mijloace automate.

Am aflat cu acest prilej că tinerii 
ingineri Long Gien-man, Ciao Ki- 
kuen și Lin Kien-ciuen, din sec
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MILIARDE, PENTRU CE?

Cunoscutul ziarist vest-german, Se
bastian Haffner, semnează în revista 
„Der Stern" un articol privitor la chel
tuielile militare ale R. F. Germane, în 
care se spune :

„Ministrul federal (de interne) Höcherl 
a respins calculele făcute de o firmă 
elvețiană de consultații economice, po
trivit cărora programul său de apărare 
civilă, care urmează să fie înfăptuit înce
pînd cu anul viitor, ar înghiți anual 9 
pînă la 13 miliarde mărci. Cheltuielile 
anuale reale — arată ministrul Höcherl
— s-ar ridica la numai 3—3,5 miliarde 
mărci.

ția cercetări și proiectări, au e- 
laborat tehnologia laminării de 
elemente necesare pentru construc
ții industriale și civile, baraje, 
stîlpi și grinzi pentru poduri. Au în
ceput să se producă laminate din 
Oțeluri aliate de diferite profiluri 
pentru fabricarea de echipament 
necesar uzinelor de îngrășăminte 
chimice, de utilaj petrolier, autove
hicule, tractoare, cazane de mare 
presiune, locomotive și vase mari
time.

Ne continuăm drumul spre alte 
secții. Zăbovim un timp la furnalul 
nr. 10 cu o capacitate de 1 513 metri 
cubi, construit și proiectat în China. 
Acest furnal de șaizeci de metri 
înălțime, a cărui construcție a nece
sitat peste o mie de tone de metal, 
a fost realizat în 1958, în numai 4 
luni și 20 de zile, în timp ce primul 
furnal automatizat din Anșan, furna
lul nr. 8, cu o capacitate mai redu
să, a fost ridicat în 13 luni. După 
spusele șefului adjunct al secției. 
Ta Tien-kong, furnalul nr. 10 n-a ne
cesitat nici o reparație mai mare de 
la punerea lui în funcțiune, elabo
rează 10 șarje în 3 schimburi, dînd 
aproximativ 3 000 tone de fontă în 
24 de ore. De la intrarea în produc
ție, furnalul a dat circa 4,5 milioane 
tone de fontă. în ultimii ani, consu
mul de cocs necesar pentru elabo
rarea unei tone de fontă brută a 
scăzut la aproape 500 kg.

Popasul următor îl facem Ia oțe- 
lărla nr. 1. Afară era o arșiță cum
plită. Mărturisesc că am intrat cu 
o oarecare reținere în acest lăcaș 
al oțelului incandescent. Dar am 
avut o surpriză plăcută. Puternice 
aparate de condiționat aerul menți
neau o temperatură constantă, su
portabilă chiar în apropierea cup
toarelor. Aflînd că sînt din Romînia, 
oțelarii mă înconjoară cu simpatie. Emil SORAN

Vedere parțială a combinatului siderurgic de la Anșan

pe bază de egalitate și avantaj reciproc, 
fără spirit de exclusivitate".

„Dintre aceste patru idei-cheie, se 
arată mai departe în relatarea A.F.P., 
prima și a patra nu puteau decît să gă
sească ecoul cel mai favorabil : America 
de Sud este conștientă de posibilitățile 
imense pe care i le deschide viitorul și 
de nevoia pe care ea o are de a găsi 
în toate părțile, și hu numai în America 
de Nord, colaborarea maximă pentru a 
dezvolta aceste posibilități". Referitor la 
reacția în S.U.A. a propunerilor franceze, 
în relatarea A.F.P. se spune în conti
nuare : „Dacă comentatorii americani au 
exprimat rezerve cu privire la proiectele 
concrete de colaborare franco-sud-ame- 
ricane, anunțate în comunicatele din Ca
racas, Bogota și Lima, acestea se referă 
mai ales la valoarea Sau eficacitatea a- 
cestor proiecte și hu la principiul lor. 
Atitudinea notd-americanilor este și mai 
rezervată atunci cînd proiectele sînt sus
ceptibile să aibă consecințe politice sau 
strategice.

Idèëa exprimată de președintele 
dé Gaulle — „independență într-o lume 
de unde trebuie să dispară orice repri
mare și orice hegemonie".— este o lo
zincă care în America de Sud poate fi 
privită ca viiînd în primul rînd Statele 
Unite. în mod firesc ea s-a bucurat de 
ecou în rîndurile unei părți din mulțimea 
care a aclamat pe generalul dé Gaulle, 
îndeosebi la Lima, și mai ales în cercu
rile opoziției, guvernanții fiind oarecum 
rezervați, deoarece vor să menajeze 
susceptibilitățile nord-americane. Pre

crețește pielea. 3—3,5 miliarde anual 
pentru apărarea civilă și 2—3 miliarde 
anual pentru flota atomică N.A.T.O., care 
se adaugă la un buget militar însumînd 
deja 20 miliarde, rezultă o sumă oficială 
de 25—26,5 miliarde mărci, cheltuită 
anual în scopuri militare de tot felul. Nu 
trebuie trecut cu vederea nici faptul că 
în anii următori Ministerul Apărării ar 
dori să obțină o majorare a cheltuielilor 
sale. In acest fel se irosește, și încă în
tr-o măsură din ce în ce mai mare, tot 
ceea ce s-ar putea spera să se obțină 
in următorii 5—6 ani de pe urma creșterii 
veniturilor bugetare ca urmare a creșterii 
veniturilor populației. Pentru o serie de 
sectoare rămase în urmă și pentru care 
ar trebui să se facă acum ceva — învă- 
țămînt, spitale, dezinfectarea aerului și 
apei, mărirea capacității de trafic ä șo
selelor — nu mai rămîn bani, pentru că 
totul este învestit în pregătirile în vede
rea unui eventual război".

„In realitate, Republica Federală — 
Srată mai departe autorul — se pregă
tește pentru o singură eventualitate : a- 
siduu și témeime de parcă ar fi vorba 
de ceva cert, ea se pregătește pentru 
eventualitatea unui război mai mult sau 
mai puțin «convențional» care ar putea 
avea loc peste aproximativ 5—10 ani. Dar 
de ce să izbucnească în 1970 sau 1975 un

război ? în lumea întreagă nu există ni
meni care ar avea față de Republica Fe
derală pretenții cărora ea ar trebui să i 
se opună. Nici din partea vecinilor ei și 
nici din partea statelor răsăritene nu 
există asemenea pretenții. In fapt Repu
blica Fedeială are perspectiva de a trăi 
pînă la sfîrșiful secolului — așa cum a 
trăit și în cei 15 ani de la nașterea ei
— într-o pace adîncă, netulburată... dacă, 
bineînțeles, dorește acest lucru".

Arătînd mai departe că în R.F.G, 
există cercuri care formulează pretenții
— înghițirea R.D.G., teritorii din Polonia, 
Uniunea Sovietică, Cehoslovacia — 
autorul scrie în continuare : „Este ade
vărat că se afirmă că s-ar dori să se 
obțină toate acestea pe cale pașnică, 
fără folosirea forței. Dar apare o contra
dicție evidentă atunci cînd, pe de o 
parte, se cere cu insistență ceva ce, 
cupă cum este clar, nu se poate obține 
fără război, și, totodată se proclamă in
tenții pașnice. Războiul pentru care, se 
fac cheltuieli atît de mari și pregătiri atît 
de temeinice ar fi de la bun început o 
treabă condamnată la eșec, o autodistru
gere lipsită de orice sens și scop. Vrem 
să sperăm din tot sufletul că nu se va 
ajunge la un război, in care să fie atrasă 
R.F.G. In acest caz merită oare să in
vestim în pregătirea lui miliarde și 
miliarde care, după cum știm, sînt ne
cesare în alte scopuri ?"

Au citit despre succesele oțela- 
rilor hunedoreni și despre con
strucția combinatului de la Galați. 
Mă roagă să transmit oțelarilor ro
mîni felicitări și urări de noi succe
se. Am remarcat că mai toți oțela
rii sînt tineri. Aflăm că mulți dintre 
vechii oțelari au fost transferați la 
alte uzine mai noi din țară pentru 
a ajuta la punerea la punct a pro
ducției și la creșterea cadrelor lo
cale de oțelari. Singurul mai în vîrs- 
tă pare maistrul-șef Nie Vin-ha, dar 
nici el n-are mai mult de 38 de ani. 
Oamenii îl numesc „doctorul cuptoa
relor", deoarece poate constata les
ne, folosind doar văzul și auzul, dacă 
ceva nu e în regulă la vreun cuptor 
sau la vreo șarjă. 11 întreb dacă sînt 
adevărate cele auzite despre el. 
Răspunse rîzînd și adăugă: „Dar în 
ultimul timp, de cînd elaborăm tot 
mai multe sortimente de oțeluri spe
ciale, mă bazez în tot mai mare mă
sură pe analizele de laborator, pe 
controlul științific".

Cei cu care am stat de vorbă la 
Combinat au ținut să sublinieze că 
unul din factorii importanți ai reali
zărilor din ultimul timp este ridicarea 
nivelului de cunoștințe tehnice ale 
colectivului. Peste 10 la sută din e- 
fectivul total de salariați îl consti
tuie corpul de ingineri și tehni
cieni. Mulți dintre ei provin din rîn
durile muncitorilor, prin absolvirea 
școlilor medii tehnice și a Institutu
lui seral de metalurgie din cadrul 
combinatului. Numeroși foști studenți 
ai acestui institut au devenit direc
tori de fabrici, șefi de secții sau de 
ateliere, ingineri, proiectanți.

Așa lucrează, cresc și se dezvoltă 
în anii puterii populare oamenii din 
această cetate a fontei și a oțelului.

ședintele juntei guvernamentale din 
Ecuador și vicepreședinții Venezuela: și 
Columbiei au ținut să sublinieze imediat, 
în răspunsurile lor la toasturile genera
lului de Gaulle, fidelitatea lor. față de 
alianța americană, inclusiv în Organizația 
Statelor Americane.

Tema „latinității", chiar dacă s- 
bucurat de ecou în rîndurile mulțimi 
sau, la Lima, în discursul unui députa 
de opoziție, probabil că în ochii con
ducătorilor sud-americani, rămîne, aș 
cum a declarat președintele Belaundr 
Terry, o idee mai mult „sentimentală' 
decît politică.

In încheiere, în relatarea A.F.P. se 
spune : pe scurt, succesul politic pro- 
priu-zis al călătoriei generalului de 
Gaulle ar părea obligatoriu limitat de 
grija pe care o au cercurile conducătoa
re din aceste țari să nu-și compromită 
relațiile de prietenie și alianță cu Statele 
Unite. De altfel, aici nu există nimic care 
să decepționeze sau chiar să surprindă 
pe interpreții cei mai informați ai gîn- 
dirii generalului de Gaulle ; aceștia 
afirmă că e| niciodată nu a pretins că 
cere pentru Franța un fel de monopol 
exclusiv de prietenie și colaborare indi
ferent cu cine și că, dimpotrivă, el 'crede 
în avantajul pe care fiecare poate să-1 
obțină din diversitatea influențelor și 
concursurilor care îl înconjoară.

★
LA PAZ 29 (Agerpres). — Pre

ședintele Franței, de Gaulle, și-a în
cheiat marți vizita sa oficială în Bo
livia. în cursul aceleiași zile în ca
pitala Boliviei a fost dat publicității 
un comunicat comun. Comunicatul 
precizează că Franța va acorda Boli
viei asistență tehnică și va contribui 
la creșterea schimburilor comerciale 
cu această țară. în aceeași zi șeful 
statului francez a sosit în Chile.

„La sfîrșiful celei de-a patra etape — 
Lima, după Caracas, Bogota și Quito — 
călătoria generalului de Gaulle în Ame
rica de Sud a dat rezultate concrete în 
domeniul colaborării culturale, tehnice și 
economice. Aceste rezultate sînt consem
nate în comunicatele oficiale comune — 
proiecte de acord sau cel puțin consti
tuirea de comitete de studii comune în 
vederea încheierii de acorduri — și 
constituie de asemenea într-o mare mă
sură, un succes, deoarece succesul de
pinde îndeosebi de urmările pe care că
lătoria le va avea în viitor decît de că
lătoria în sine.

In continuare, agenția enumeră temele 
abordate de oaspete în cadrul discursu
rilor rostite și anume : năzuinja Franței 
de „a înnoi și moderniza relațiile sale 
cu tînăra Americă de Sud, a cărei apariție, 
cu potențialul său imens, pe arena in
ternațională o prevede și o salută” ; pro
gresul și dezvoltarea țărilor latino-ameri- 
cane în condiții de independență națio
nală ; posibilitatea colaborării cu aceste 
țări „în numele comunității latine" ; hotă- 
rîrea de „a încheia acorduri de schimburi 
de tot felul cu acesfe țări, în măsura po
sibilităților ei, într-un spirit de colaborare,

Nu intenționez să discut această ches
tiune și nici să subliniez în mod deosebit 
faptul că, după cum se știe, totul — mai 
ales cînd este vorba de cheltuieli militare
— revine întotdeauna, în practică, mai 
scump decît se prevede inițial. Dar chiar 
dacă accepți cifrele lui Höcherl ți se în
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Corespondență din Cairo

Preliminariile conferinței 
țărilor neangajate

După o scurtă pauză intervenită în 
urina conferinței șefilor de state ara
be, agenda politică a capitalei R.A.U. 
a început din nou să fie bogată în e- 
venimente. Astfel, începînd de ieri, 
la palatul republican de la Koubbech 
au loc întrevederi ale președintelui 
Nasser cu vicepreședinții republicii, 
primul ministru și vicepreședinții 
Consiliului de Miniștri în cadrul că
rora sînt trecute în revistă proble
me de ordin intern.

Ieri, după ce a luat cunoștință de 
situația existentă, președintele a ce
rut să se ia măsuri pentru îmbună
tățirea aprovizionării populației cu 
mărfurile necesare și pentru stabili
zarea prețurilor. Prima ședință 3 
durat patru ore. O nouă ședință 
anunțată pentru astăzi este consa
crată problemelor internaționale. 
Tot ieri a început sesiunea Consiliu
lui Ligii țărilor arabe, prima după 
conferința arabă la nivel înalt. S-a 
anunțat că comitetul politic al con
siliului a recomandat statelor mem
bre să sprijine și să traducă în via
ță rezoluțiile adoptate la conferin
țele șefilor de state și guverne afri
cane de la Cairo și Addis Abeba în 
problema discriminării rasiale din 
Republica Sud-Africană. Membrii 
comitetului au studiat, de asemenea, 
evenimentele din Oman și din în
treaga Arabie de sud, hotărînd să 
acorde sprijin acestor popoare în 
lupta pentru dobîndirea independen
ței. Totodată, comitetul politic a ho
tărît să sprijine candidatura Suda
nului la președinția viitoarei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. și a 
Kuweitului la vicepreședinție. De 
asemenșa s-a hotărît sprijinirea 
celorlalte candidaturi ale delegaților 
țărilor arabe în alte posturi de con-

ducere ale comitetelor Adunării Ge
nerale și ale organelor O.N.U.

Capul de afiș este ținut însă de 
apropiata conferință a șefilor de 
state și de guverne ai țărilor nean
gajate.
R.A.U., Mahmud Riad, a avut o se
rie de întrevederi preliminare cu 
unii miniștri de externe ai țărilor 
neangajate sosiți în capitala R.A.U. 
Discuțiile s-au axat pe problemele 
care urmează să fie înscrise pe or
dinea de zi a conferinței. Miniștrii 
de externe își încep lucrările la 1 
octombrie. Din informațiile primite 
reiese că secretariatul general al 
conferinței a aprobat participarea 
mai multor organizații, printre care 
Consiliul Mondial al Păcii, Organi
zația de solidaritate afro-asiatică, 
Partidul poporului din Bechuana- 
land, Partidul congresului din Ba
sutoland, Partidul socialist japonez, 
Organizația pentru eliberarea Pales
tinei etc. Aici a produs nedumerire 
știrea din Leopoldville potrivit că
reia primul ministru Chombe a ho
tărît să participe personal la lucră
rile conferinței, ca șef al delegației 
congoleze. După cum s-a anunțat, 
guvernului congolez nu i-a fost a- 
dresată invitația de a-și trimite re
prezentanți și aceasta tocmai pen
tru că mai multe țări participante 
au declarat că Chombe nu are ce 
căuta la masa conferinței. Cea mai 
recentă declarație în acest sens a 
fost făcută de Râul Roa, ministrul 
de externe al Cubei, care a sosit 
azi la Cairo pentru a lua parte la 
conferința miniștrilor de externe ai 
țărilor neangajate.

Ministrul de externe al

Nicolae PLOPEÂNU

Situație încordată în Malawi
• Ciocniri între demonstranți și poliție
• Cauzele crizei politice

ZOMBA 29 (Agerpres). — în Ma
lawi domnește o situație încordată. 
Criza politică, izbucnită ca urmare 
a demiterii unui număr de miniștri 
și a demisiei majorității celorlalți 
membri ai guvernului, a căpătat un 
caracter deosebit de ascuțit. După 
ce luni și în cursul nopții de luni 
spre marți au avut loc grave cioc
niri între grupuri de demonstranți 
și poliție, situația a cunoscut o anu
mită îmbunătățire. Patrulă înarmate 
circulă pe străzile capitalei. S-a 
aflat că tulburările de luni s-au sol
dat qu distrugerea sediului partidu
lui' de . guvernămînt din capitală și

la 15 kilometri de Zomba, 
criză se datorește, după 
știe, serioaselor divergențe 
apărut între primul minis-

ROMA

CONFRUNTĂRI

rănirea gravă a unui ministru nu
mit în guvern după izbucnirea cri
zei. Demonstranții au atacat, de ase
menea, și pe superintendentul poli
ției. Totodată, ministrul justiției, 
Chirwa, a dispărut și se afirmă că 
automobilul său a fost găsit com
plet ars 
Actuala 
cum se 
care au
tru și majoritatea membrilor guver
nului în legătură cu probleme de 
politică internă și externă. Miniștrii 
demisionați reproșează. primului mi
nistru îndeosebi relațiile stabilite cu 
rasiștii din Rhodesia de sud și cu 
colonialiștii portughezi, precum șiv 
lipsa sa de dorință de a acceléfa;. 
preluarea de către africani a..pripci- ‘ 
palelor funcții din stat

Parlamentarii romîni

PARIS 29. — Corespondentul A- 
gerpres G. Dascal transmite: Marți 
dimineața, delegația parlamentară 
romînă a vizitat cele două principa
le instalații ale Institutului național 
de cercetări agronomice (I.N.R.A.) de 
la Jouy-en-Josas, lîngă Paris, și de 
la Versailles. La centrul de cerce
tări zootehnice de la Jouy-en-Josas, 
oaspeții romîni au vizitat diferite 
secții, printre care laboratorul de 
genetică și cel de fiziologie. în sala 
de conferințe, decorată cu drapelele 
romîn și francez, Raymond Février, 
inspector general al I.N.R.A., a făcut 
delegației M.A.N. o expunere despre 
cercetările agronomice efectuate în 
Franța. In continuare, delegația par
lamentară romînă a vizitat Centrul 
agronomic de la Versailles, în apro
piere de Jouy-en-Josas,(care se ocu
pă cu studiul vegetalelor. Jean Bus- 
taret, director general fel Institutu
lui național de cercetări agronomice 
(I.N.R.A.), a .oferit un dejun în cin
stea delegației Marii Adunări Na
ționale.

Seara, ambasadorul R. P. Romîne

OS; S M

Romîne
în Franța
Recepție la Ambasada R. P.

la Paris, dr. Victor Dimitriu, a ofe
rit o recepție în saloanele ambasadei 
în cinstea delegației parlamentare 
romîne.

Din partea guvernului francez 
la recepție a participat Habib 
Deloncle, ministrul de stat la Minis
terul Afacerilor Externe. Au mai 
participat, de asemenea, Achille Pe- 
retti, vicepreședinte al Adunării Na
ționale Franceze, Jean Legaret, pre
ședintele Consiliului municipal al 
Parisului, Pierre Mendès-France, 
Waldeck-Rochet, secretar general al 
Partidului Comunist Francez, Hubert 
Beuve-Mery, director al ziarului 
„Le Monde“, Etienne Fajon, director 
al ziarului „l’Humanité“, Vladimir 
d’Ormesson, președintele radiotele- 
viziunii franceze, Jean Comte-Offen- 
bach, președintele grupului parla
mentai- de prietenie franco-romîn al 
Adunării Naționale, precum și mem
bri ai corpului diplomatic, înalți 
funcționari ai Adunării Naționale, 
Ministerului Afacerilor Externe și al
tor ministere, oameni de afaceri, 
precum și reprezentanți ai universi
tății, numeroși deputați și senatori.

Convorbiri între împăratul Etiopiei
și președintele R. S. F. Iugoslavia

BELGRAD 29 (Agerpres). — îm
păratul Etiopiei, Haile Sellassie I, a 
sosit marți într-o scurtă vizită ne
oficială în Iugoslavia. La sosire pe 
aeroportul Pola el a fost întîmpinat 
de președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, și de alte înalte ofi
cialități iugoslave. împăratul Etio
piei a discutat cu președintele Tito 
despre diferite probleme care vor fi 
înscrise pe ordinea de zi a apropia
tei conferințe la nivel înalt a țărilor 
neangajate,, care se va deschide la 
5 octombrie la Cairo. După cum 
transmite agenția Taniug, în timpul 
convorbirilor s-a manifestat o depli
nă concordanță de vederi.

într-un comunicat comun dat pu
blicității se arată că împăratul Haile

Sellassie și președintele Tito și-au ex
primat acordul deplin față de rolul 
important pe care îl va avea cea 
de-a doua Conferință a șefilor de 
state- și de guverne ai țărilor nean
gajate în afirmarea mai departe a 
principiilor coexistenței pașnice ac
tive. Ei și-au exprimat încrederea 
în succesul deplin al acestei confe
rințe ale cărei rezoluții și rezultate 
vor constitui o contribuție remarca
bilă la eforturile depuse pentru în
tărirea păcii, progresul mai rapid al 
țărilor în curs de dezvoltare și o 
mai bună înțelegere între popoare.

în după-amiaza aceleiași zile, îm
păratul Etiopiei a părăsit orașul 
Pola, îndreptîndu-se spre Geneva, 
unde face o vizită particulară.
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NICOSIA 29 (Agerpres). -j/Galo 
Plaza Lasso, noul media toM^&W-U- 
în Cipru, a sosit la Nip<^SțȘM|KȘ\de 
la New York. El 'se
parate cu președintele-Oierului;'Ma
karios, și cu liderul >c6fnunității ci- 
prioțiior turci, Kuciuk. în legătură cu 
stabilizarea situației, din Cipru și pu
nerea în practică a acordurilor reali
zate în cursul săptămînii trecute. La 
10 octomhrjj;, Galo Piaza Lasso va 
plecă/iȘfS&ikara, urmînd apoi să vi- 
zițezte“Âtena și Londra. Carlos Alfre- 

.do/jBernardes, reprezentantul perso
nal al secretarului general al O.N.U., 
U Thant, în Cipru, este așteptat să 
sosească la Nicosia în cursul acestei 
săptămîni. împreună cu generalul

Thimaya, comandantul forței O.N.U., 
el va participa la prèluarea contro
lului de către forța O.N.U. a auto
străzii strategice dintre Kyrenia și 
Nicosia.

★

Cîteva evenimente din ultimele 
zile, în aparență minore, indică 
tendința spre normalizarea situației. 
Așa de pildă judecători ciprioți turci 
au participat la activitatea tribuna
lelor mixte la Nicosia, Limassol și 
Famagusta.

Nu s-au stins încă ecourile episodu
lui petrecut săptămîna trecută în sena
tul italian, cînd guvernul a fost pus în 
minoritate, fiind adoptată mofiunea pre
zentată de grupul senatorilor comuniști 
de a nu se lua în discuție decretul-lege 
cu privire la sporirea impozitului la 
mărfurile de import. Faptul a angajat o 
serie de confruntări de opinii. Pietro 
Nenni, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și lider al partidului socialist, a 
declarat că regretă neacceptarea textu
lui legislativ propus și a spus că votul 
„nu poate fi considerat numai ca un 
incident tehnic". Nenn' a menjionat a- 
poi că în faja majorităfii din senat și a 
guvernului stau sarcini mari, precizînd : 
„Sini probleme urgente ale Țării, care 
nu pot fi aminate. Problemele conjunc- 
turale nu au fost încă 
duejia industrială are 
tijii".

Textul modificat al 
mintii va fi prezentat din nou săptămîna 
aceasta parlamentului. In prealabil, mi
niștrii tezaurului, bilanjului și finanțe
lor au întreprins un examen preliminar 
al problemelor economice puse acum 
în discujia guvernului, intre care și a- 
ceea a decretului-lege privitor la spori
rea impozitului la mărfurile de import.

Tn cursul zilei de luni 
nit consiliul național al

rezolvate, iar pro- 
nevoie de inves

decrefului-lege a-

Noul mediator al O.N.U. în Cipru, Galo Piaza (Ecuador), stînd de vorbă 
cu secretarul general al O.N.U,, U Thant, înainte de a pleca spre Nicosia

T

S. COSTOPOULOS
DESPRE RELAȚIILE 
DINTRE GRECIA Șl BULGARIA

SOFIA 29 (Agerpres). — Luînd cu
vîntul la o conferință de presă, or
ganizată la Sofiavcu prilejul vizitei 
salé, S.; Qostopoulos, ministrul de 
externe ăl Greciei, a declarat, prin
tre altele, că „întrecerea între po
poare trebuie să fie îndreptată spre 
dezvoltarea progresului tehnic și ri
dicarea bunăstării poporului". Refe
rindu-se la importanța internațională 
.•a'îmbunătățirii relațiilor dintre Gre
cia și Bulgaria, ministrul de externe 
grec a spus că „aceasta va juca un 
rol important în îmbunătățirea at
mosferei în Balcani și Europa“. Ex- 
primîndu-și satisfacția în legătură 
cu modul - în care se îndeplinesc a- 
cordurile dintre Grecia și Bulgaria, 
el a declarat că a și început să func
ționeze linia telefonică între Atena 
și. Sofia, iar .în curînd vor 
comunicațiile rutiere și 
dintre cele două țări.

ti reluate 
feroviare

s-a reu- 
Partidului 

socialist italian al unităjii proletare. 
Secretarul general al acestui partid, 
Tulio Vecchietti, a prezentat un raport a- 
supra situajiei politice în legătură cu 
viitoarele alegeri administrative. El a 
menționat că P.S.I.U.P. va participa pen
tru prima oară la acest fel de alegeri 
și a declarat că scopul urmărit este de 
a se forma o nouă majoritate a repre
zentanților forțelor democratice.

Sînt anunțate pentru săptămîna aceas
ta întruniri și ale conducerilor altor para
de. Pentru miercuri e prevăzută ședința 
conducerii 
Pentru joi după-amiază 
consiliul național al partidului democrat- 
creștin, amînat pînă acum de trei ori. 
Potrivit ziarului „II Giorno", de la reu
niunea consiliului național al partidului 
democrat-creștin se așteaptă clarificări 
legate de faptul că „recentul congres a 
lăsat consiliului național alegerea majo
rității care va conduce partidul și in
dicarea concretă a viitoarelor sale ac
țiuni politice".

partidului social-democrat
este convocat

Octavian PALER

SCURTE ȘTIRI
MEXICO. Sindicatele mexicane au 

respins cererea sindicatelor din Vene
zuela, aflate sub control guverna
mental, de a boicota în porturile și pe 
aeroporturile mexicane navele și a- 
vioanele țărilor care mențin relații co
merciale cu Cuba. Liderii sindicali 
mexicani au caracterizat această cerere 
drept inacceptabilă pentru Mexic care 
menține relații normale cu Cuba.

WASHINGTON. Unul din automo
bilele cortegiului președintelui John
son, care trecea pe străzile orașului 
Providence, statul Rhode Island, în 
cadrul campanieii sale electorale, a 
luat foc. Focul "a fost stins de poli
țiștii care însoțeau cortegiul.

DELHl. După două zile de dezba
teri Parlamentul indian a aprobat luni 
politica externă promovată de ' guver
nul Indiei, condus de Lai Balladur 
Shastri. Ministrul afacerilor externe,

Swaran Singh, a reafirmat politica de de Dunkerque et Bordeaux" și „So- 
nealiniere și coexistență pașnică a In- cieté des Forges et Chantiers de la 
diei, Mediterranée" au semnat la Pekin un

contract în baza căruia R. P. Chineză 
va comanda în Franța două cargouri 
transoceanice.

BOGOTA. în urma numeroaselor 
acțiuni de protest ale organizațiilor 
democratice columbiene, tribunalul 
din Columbia a hotărît eliberarea din 
închisoare a lui Manuel Cepeda Var
gas, membru al C.C. al P.C. și prim- 
șecretar al Uniunii Tineretului Comu
nist din Columbia. El a fost întèm- 
nițat în aprilie 1964; fiind acuzat de 
„subminarea" ordinii publice prin pu
blicarea unui' reportaj despre lupta 
partizanilor columbieni.

CAIRO. După vizita unei delegații, 
guvernamentale a R.A.U. în India, s-a reînceput luni procesul foștilor paznici 
anunțat încheierea unui acord econo- ai lagărului de exterminare hitlerist 
mic între cele două țări, care prevede 
sporirea cu 50 la sută a schimburilor 
comerciale egipteano-indiene.

SEUL. într-un cartier al Seulului 
au avut loc luni ciocniri între popu
lație și poliție, provocate de încerca
rea poliției de a dărîma 160 de colibe 
și de a alunga pe locuitorii lor de pe 
un teren viran ' al unui mare latifun
diar. Cîteva mii de persoane au venit 
în ajutorul celor din colibe, împiedi- 
cînd poliția să demoleze colibele.

BONN. La Frankfurt pe Main a

PEKIN. întreprinderea chineză pen
tru importul și exportul de mașini și 
firmele franceze „Ateliers et chantiers

de la Auschwitz. Ca și pînă acum, 
acuzații au încercat să nege învinui
rile. Unii afirmînd că nu aveau cu
noștință de exterminările în masă din 
lagăr, iar alții invocînd obișnuita for
mulă că ar fi îndeplinit doar ordinele 
primite de la superiori.

’’■Ati

„Malta, independență" — aceste cuvinte sînt însezise de un grup de tineri pe caidarimul unei piețe din 
capitala Maltei, La Valetta, cu ocazia mitingului care a marcat dobîndirea independenței

Corespondență din Londra Moscova

SONDAJELE DE OPINIE
Șl MÎNUIREA LOR

Agendă diplomatică

opinia publică 
în dezbaterile 
două institute 
National Opi- 

la rezultate a-

Practica sondajelor în 
aduce zilnic noi elemente 
presei britanice. Cele 
specializate — Gallup și 
nion Polis — au ajuns
proape similare, acordînd partidului con
servator un avans de o jumătate de 
punct, după ce pînă acum cursa era 
condusă de laburiști. Dar, după cum scrie 
„Guardian", „acest lucru nu are o mare 
semnificație afîfa timp cit numărul celor 
nedecjși rămîne ridicat. El este calculat 
la 21 la sută în ultimul sondaj făcut de 
N.O.P. și publicat în ziarul „Daily Mail".

Unii comentatori pun la îndoială chiar 
procedeul statistic. Ziarul „Sun", de cu
rînd apărut, ca succesor al decedatului 
oficios laburist „Daily Herald", exami
nează ultimele sondaje „Gallup" și 
constată că, prin efectuarea a două ope
rațiuni diferite, acesta a obținut și re
zultate diferite, chiar contradictorii. Unul 
este favorabil conservatorilor cu jumătate 
punct, iar altul laburiștilor cu 4,1/2 punc
te. Ziarul conchide că „rezultatele sînt 
înregistrate într-o formă părtinitoare de 
către ziarele conservatoare înclinate să 
umfle mai mult decit alții părțile „favo
rabile" ale sondajului".

Sub titlul ; .„Indicatorul Gallup poate 
ajuta vieții acțiunilor", „Daily Telegraph" 
relatează 
londoneză 
proaspăta 
Gallup?.

Valabilitatea acestor cifre
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mele zile și, in presa de aci, se reflectă 
o accentuare a polemicii. Discursurile 
candidaților conservatori, axate în spe
cial pe două teme principale — 
prosperitatea și forța nucleară indepen
dentă — conțin aproape fără excepție 
numeroase aprecieri negative asupra po
zițiilor laburiștilor. Aceștia, la rîndul lor, 
contraatacă cu precădere în domeniul 
problemelor economice. O modificare 
pare să fi intervenit în tactica electorală 
a partidului liberal. Din comentariile 
presei reiese că, dacă pînă acum tirul ii- 
beral nu făcea distincție între laburiști 
și conservatori, în ultima cuvîntare a li
derului liberal, Jo Grimond, ținta prin
cipală a devenit programul partidului 
conservator. Potrivit ziarului „Guardian", 
liberalii sînt „convinși că natura pasivă a 
campaniei conservatoare poate oferi li
beralilor șanse de a prelua inițiativa in 
cele mai promițătoare circumscripții elec
torale ale lor, deținute însă aproape în 
întregime de conservatori". Alții afirmă 
însă că asemenea
sînt în general tardive 
alegerilor bate la ușă.

Turneul și adunările 
tot calendarul liderilor 
culă de-a lungul Marii Britanii cu mașina,
avionul, trenul sau helicopterul. Amatorii 
de cifre calculează că Harold Wilson va 
călători un număr de mile nu mai mic 
decît o va face primul ministru Douglas 
Home. Referindu-se la performanța fi
zică ce îi așteaptă pe cei doi, „Daily 
Express" scrie că „ambii lideri ar trebui 
să fie tot atît de antrenați ca atleții olim
pici".

Sosirea președintelui 
Indoneziei, Sukarno

schimbări de tactică 
atunci cînd ziua

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
Marți a sosit într-o vizită oficială la 
Moscova președintele Indoneziei, dr. 
Sukarno. Pe aeroportul din Mosco
va, el a fost întîmpinat de N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice, A. 
Mikoian, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., și de 
alte persoane oficiale. în cuvîntul de 
salut, A. Mikoian a subliniat comu
nitatea de interese , a celor două po
poare în lupta împotriva imperia
lismului și a tuturor formelor de co
lonialism, pentru prietenia popoare
lor și progresul social. în cuvîntul 
de răspuns, dr. Sukarno a vorbit 
despre țelurile nobile pe care revo
luția le-a pus în fața poporului in
donezian și despre faptul că priete
nia dintre poporul indonezian și po
porul sovietic se va dezvolta con
tinuu. După sosire, președintele In
doneziei și persoanele care-1 înso
țesc au făcut vizite lui N. Hrușciov 
și lui A. Mikoian.

creșterile acțiunilor la bursa 
și arată că ele

încurajare a
au la . bază 
sondajelor

Viabilitatea acestor cifre a fost con
testată de liderul laburist Harold Wilson. 
El a‘susținut, în ultima sa conferință de 
presă, că reducerea avansului laburist de 
10 la sută din august pînă azi nu este 
reală.
umor, era cel puțin la fel de științifică 
atunci cînd se tăia o pasăre și i se 
examinau măruntaiele".

Impresia inițială, potrivit căreia cam
pania electorală ar fi trebuit să aibă o 
desfășurare calmă, s-a schimbat în

„lumea antică, a afirmat Wilson cu

Inceperea tratativelor

ulti-

între delegațiile Ungariei
și Cehoslovaciei

BUDAPESTA 29 (Agerpres). — 
Istvan Dobi și Janos Kadar au pri
mit la 28 septembrie, în clădirea 
parlamentului, delegația de partid și 
guvernamentală cehoslovacă 
dusă de Antonin Novotny, 
primire, între delegațiile de 
și guvernamentale ale celor 
țări au început tratative.
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con- 
După 

partid 
două

J
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La sediul companiei „Sony's Corp" 
din Tokio a lost prezentai un apa
rat de ieleviziune în culori con
struit după sistemul „Chromatrom". 
Aparatul are o luminozitate de 
5 ori mai maro decit cele obiș

nuite

electorale ocupă 
politici care cir-

Vizita ministrului
de externe cipriot

Liviu RODESCU

A. Mikoian, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a 
primit astăzi pe Spyros Kyprianu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Cipru. în timpul convorbi
rilor care au avut loc, Kyprianu a 
înmînat lui A. Mikoian un mesaj 
de prietenie din partea președintelui 
Makarios.

GREVA DE LA „GENERAL MOTORS"
După cum au anunțat agențiile 

americane de presă, 260 000 de 
muncitori din cele 89 de uzine ale 
societății constructoare de automo
bile „General Motors" au declarat, 
la 25 septembrie, , grevă națională, 
încă înainte de a primi semnalul 
conducerii sindicatului, muncitorii 
au încetat lucrul la o serie de uzine 
din țară. Astfel, în momentul cînd 
liderii sindicali anunțau încetarea 
lucrului, greva cuprinsese o bună 
parte a uzinelor.

Dacă între societățile „Chrysler" 
sau „Ford" și sindicatul muncitorilor 
din industria de automobile s-a pu
tut ajunge în ultima clipă la acor
duri „do principiu" asupra noilor 
contracte colective de muncă, evi- 
tîndu-se, în acest fel, încetarea lu
crului, la „General Motors" greva nu 
a putut fi împiedicată.

După cum a declarat Walter 
Reuther, președintele sindicatului 
unit al muncitorilor din industria de 
automobile, greva a fost declarată 
deoarece conducerea corporației nu 
a acceptat revendicările , sindicatu
lui în ce privește condițiile de mun
că, procedurile disciplinare și alte 
cerințe. Reuther a mai declarat că 
industria americană de automobile

a realizat profituri considerabil?,, 
fapt care impune o reconsiderare a 
salariilor și o ameliorare a condi
țiilor de muncă.

„General Motors" este cea mai 
mare societate constructoare de au
tomobile din S.U.A. și asigură 55 la 
sută din producția americană de 
automobile. Alături de ceilalți do- 
giganți, „Ford" și „Chrysler", ea e1 
un mare consumator de oțel, st; 
aluminiu, cauciuc și alte produr 
bază. Tocmai de aceea ziarul 
din Washington face apreciere 
„inactivitatea întreprinderii „Geritfcs. 
Motors" cu siguranță se va face re
simțită rapid în toate sectoarele e- 
conomiei țării".

Negocierile care au loc de cîteva 
zile între conducerea întreprinderii 
și reprezentanții sindicatului nu au 
dus pînă în prezent la realizarea 
unui acord. Conducerea sindicatului 
a hotărît, însă, rămînerea în grevă 
a muncitorilor numai în anumite sec
toare pentru a nu fi afectate comen
zile celorlalte două mari societăți, 
„Chrysler" și „Ford", care au apro
bat anterior contractele colective de 
muncă cerute de muncitori.

Dumitru ȚINU

WASHINGTON

Cum vor putea continua 
tratativele ?

La Washington s-a anunțat că 
tratativele duse pînă acum cu re
prezentanții guvernului american 
de Joseph Murumbi, ministrul de 
stat al Kenyei, și conducătorul de
legației trimise în S.TJ.A. de Comi
sia de reconciliere în Congo a Or
ganizației Unității Africane, nu au 
dus la nici un rezultat. După cum 
se știe, această delegație a fost în
sărcinată să apeleze la președintele 
Johnson pentru a retrage ajutorul 
militar acordat de S.U.A. guvernu
lui congolez.

Marți a sosit la Washington un

alt membru al. delegației, ministrul 
afacerilor externe al Ghanei, și se 
așteaptă apropiata sosire a minis
trului afacerilor externe al Repu
blicii Guineea. După cum transmi
te agenția U.P.I., reprezentanții 
O.U.A. au hotărît să vină în capita
la americană în ciuda indicațiilor 
oficiale date săptămîna trecută că 
președintele Johnson nu va a- 
vea posibilitatea să se întîlnească 
cu ei. în felul acesta, arată agenția, 
nu se știe cum vor putea continua 
tratativele.
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