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La început de an

Tovarășului MAO ȚZE-DUN
președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului LIU ȘAO-ȚI
președintele Republicii Populare Chineze

Tovarășului CIU DE
președintele Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanților populari din Întreaga Chină

Tovarășului CIU EN-LAI
premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

Pekin
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Tradițipnala sărbătoare a începutului de an universitar reunește astăzi laolaltă, în amfiteatre și săli de cursuri, pe studenți și membrii corpului .profesoral, deopotrivă dornici să pornească într-un nou an de muncă rodnică. Este o adevărată bucurie și mîndrie patriotică să privești tabloul impresionant, plin de prospețime, pe care-1 oferă această zi. După lunile de vacanță își redeschid . acum porțile universitățile din București, Cluj și Iași, cu îndelungată și cunoscută activitate didacti- că-științifică, și o dată cu ele tînăra universitate din Timișoara. își reîncep astăzi cursurile și numeroasele institute tehnice și politehnice din București, Iași, Cluj, Timișoara, Brașov, Galați, Petroșeni, instituțiile de învățămînt superior economic, medical, farmaceutic, artistic, cele 14 institute pedagogice. Pășește.în facultăți o nouă generație de tineri — Studenții din' anul I, care depășește ■(umărul tuturor studenților existenți s, n anul universitar 1938—1939.
■» îndrumat permanent de partid, cu sprijinul material substanțial al statului democrat-popular, învăță- mîntul superior din țara noastră se dezvoltă impetuos, în concordanță cu cerințele de desăvîrșirife operei socialismului. în le de învățămînt sul de pregătire celor circa 125 000 de Studenți, de la cursurile de zi, serale și fără frecvență — viitori ingineri, medici, constructori, profesori, economiști etc.— are un caracter cu adevărat științific, fiind situat pe temelia puternică a concepției marxist-leniniste. De-a lungul anilor de facultate, tinerilor li se asigură o pregătire aprofundată, multilaterală, un bogat o- rizont de cultură generală și de specialitate, posibilitatea de a-și folosi cunoștințele în opera de desăvîrșire 
a socialismului, în viață. Pentru ca studiul să țină pas cu dezvoltarea contemporană a cunoașterii științifice, în planurile de învățămînt au fost introduse diferite discipline moderne — electronică industrială, cibernetică, .automatică, fizică nucleară, semiconductor! ș.a. ; se îmbogățesc continuu cu teme noi programele disciplinelor existente, cursurile și manualele.Desființarea taxelor, acordarea de burse celor merituoși la învățătură, laboratoare modern utilate, biblioteci cu milioane de volume, cămine și cantine confortabile oferă astăzi studenților posibilități largi de învățătură, scutindu-i de greutățile materiale chinuitoare și umilitoare care împovărau în trecut cea mai mare parte a tineretului universitar, porul muncitor, partidul și tul democrat-popular, care nu cupețesc nici un efort pentru a gura studenților condiții cît bune de studiu și de viață, sînt îndreptățiți să aștepte de la ei o comportare plină de seriozitate în munca de zi cu zi din sălile de cursuri și laboratoare, o atitudine responsabilă față de pregătirea lor în domeniul de activitate căruia i s-au consacrat.începutul acestui an de studiu este marcat printr-un eveniment de seamă .al vieții științifice și culturale a țării : sărbătorirea centenarului Universității din București, care coincide și cu împlinirea a 270 de ani de la înființarea primei instituții de învățămînt superior din București— Academia domnească de la mînăstirea Sf. Sava — un alt moment important în istoria învăță- mîntului superior romînesc. Este încă un prilej de a scoate în evidență bogatele tradiții progresiste ale școlii noastre, munca pedagogică neobosită a unor remarcabili savanți, avîntul puternic al în- vățămîntului public. Astăzi, în patria noastră, de pregătirea și edu-

cadre ale etapei de ■. construire a toate instituții- superior, proce- pentru viață a

Po- sta- pre- asi- mai

carea noilor generații de specialiști cu înaltă calificare se ocupă un detașament valoros de oameni de știință și cultură, . academicieni, profesori tineri și vîrstnici, înconjurați de stimă și prețuire unanimă. Partidul și statul democrat-popular, care acordă o neslăbită atenție activității importante de formare a cadrelor superioare, încredințează conducerilor de facultăți, membrilor . corpului didactic universitar misiunea deosebit de importantă de a asigura, în noul an de învățămînt, un studiu științific cu un bogat conținut și o înaltă ținută ideologică, strîns legat de viață. Cadrele didactice — profesori, conferențiari, lectori, asistenți — sînt chemate să împărtășească cu generozitate studenților din bogatele lor cunoștințe de specialitate, din experiența de viață, stimulîn- du-le tinerilor dorința de a învăța temeinic, de a munci, neobosit pentru perfecționarea lor în profesiunea aleasă. Cu deosebită atenție va trebui realizată îmbinarea strînsă a studiului teoretic cu problemele practice mului, tehnicii țindu-se în producție a studenților.în societatea noastră socialistă, munca de pregătire profesională a viitorilor specialiști se îmbină strîns cu procesul de formare a trăsăturilor morale caracteristice intelectualului de tip nou, adevărat intelectual cetățean, legat puternic de popor, militant activ pentru traducerea în viață a politicii partidului de desăvîrșire a construcției socialismului. Prin întreaga activitate din facultate și din viața de toate zilele, conlucrînd rodnic, conducerile instituțiilor de învățămînt superior și cadrele didactice universitare, organizațiile de partid și U.T.M. au îndatorirea de cea mai mare răspundere să dezvolte în rîndurile studenților pasiunea pentru profesiunea aleasă, să-i educe în spiritul patriotismului și al prieteniei între popoare, al atașamentului pentru cauza socialismului.Organizațiile de partid din instituțiile de învățămînt superior îndeplinesc un rol important în activitatea de formare a viitorilor intelectuali. în noul an universitar ele au datoria să sprijine conducerile de facultăți în toate problemele privind perfecționarea pe mai departe a procesului de pregătire profesională și educare a studenților. Printre preocupările de seamă ale organizațiilor de partid din facultăți se înscriu acțiuni menite să ajute la îmbogățirea activității ideologice în rîndul corpului profesoral, la informarea periodică asupra celor mai importante și actuale aspecte ale politicii partidului și statului nostru. Cît privește activitatea în. rîndurile studenților, organizațiilor de partid din facultăți le revine sarcina fundamentală de a participa permanent la educarea patriotică și cetățenească a tinerilor.Manifestînd inițiativă și perseverență pentru îmbogățirea activității educative în rîndul studenților, organizațiile U.T.M. și asociațiile studenților din facultăți, sub conducerea organizațiilor de partid, sînt chemate să contribuie la dezvoltarea simțului de răspundere al tinerilor față de învățătură — principala lor îndatorire — și la întărirea disciplinei, să inițieze acțiuni și manifestări cu aport real la pregătirea profesională și lărgirea orizontului politic și de cultură generală al tineretului universitar.La deschiderea noului an de învățămînt, urăm corpului profesoral universitar mult succes în activitatea rodnică de pregătire și educare a tinerei generații de specialiști cu înaltă calificare, iar studenților — spor la învățătură !

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Alexandru Bîrlădeanu, Gh. Gaston Marin, Gogu Rădulescu, Gheorghe Rădoi, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Janoș Fa- zekaș, ministrul industriei alimentare, au făcut în zilele de 29 și 30 septembrie o vizită • în regiunea Galați.Conducătorii de partid și de stat au vizitat șantierul Combinatului siderurgic de la Galați și Combinatul chimic de la Brăila, nava trauler de pescuit oceanic „Galați“, sosită de cîteva zile din prima cursă experimentală de pescuit, precum și fa-

leza și scara monumentală-es- planadă din orașul Galați.In timpul vizitei, oaspeții însoțiți de tov. Constantin membru al C.C. al P.M.R., cretar al Comitetului regional Galați al P.M.R., Constantin Dumitra- che, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional Galați, și de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.De-a lungul traseului pe unde au trecut, oaspeții au fost întîmpinați cu căldură de oameni ai muncii.(Agerpres)

au fost Scarlat, prim-se-

Dragi tovarăși,Cu prilejul marii sărbători a XV-a aniversare a proclamării Chineze, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne și al poporului romîn, vă transmitem dumneavoastră și prin dumneavoastră întregului popor chinez un fierbinte salut frățesc și cele mai calde felicitări.Instaurarea Republicii Populare Chineze a încununat lupta revoluționară îndelungată dusă cu eroism și abnegație de poporul chinez, sub conducerea încercatului Partid Comunist Chinez în frunte cu tovarășul Mao Țze-dun, împotriva forțelor coalizate ale reac- țiunii interne și internaționale, a inaugurat o eră nouă în multimilenara istorie a Chinei.Victoria revoluției populare chineze, eveniment de uriașă însemnătate istorică, a zdruncinat din temelii pozițiile imperialismului în Asia, a adus o contribuție considerabilă la schimbarea raportului de forțe pe plan mondial în favoarea socialismului, a dat un neu și puternic impuls mișcării de eliberare națională, luptei pentru progres social și pentru pace în lume.Luîndu-și soarta în propriile mîini, harnicul și înzestratul popor chinez, călăuzit de partidul său comunist, a înfăptuit adînci transformări revoluționare în toate domeniile vieții sociale, a desfășurat o gigantică muncă constructivă, obținind remarcabile realizări în dezvoltarea economiei și culturii, în opera de construi-

poporului chinez, a Republicii Populare re a socialismului. Succesele Chinei populare, ale tuturor țărilor socialiste sporesc continuu uriașa forță materială și moral-politică a sistemului mondial socialist, înrîurirea pe care acesta o exercită asupra dezvoltării sociale contemporane. în rezolvarea problemelor vieții internaționale, în lupta dusă de țările socialiste, de celelalte forțe iubitoare de pace pentru zădărnicirea acțiuniloi- agresive ale imperialismului, pentru menținerea și consolidarea păcii, Republica Populară Chineză are un rol de mare însemnătate.Nutrind sentimente de adîncă prietenie și stimă față de poporul frate chinez, poporul romîn se bucură din toată inima de marile succese obținute în cei 15 ani de existență a Chinei populare.Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie frățească, colaborare și întrajutorare tovărășească dintre popoarele romîn și chinez, dintre Republica Populară Romînă și Republica Populară Chineză se vor dezvolta continuu pe baza trainică a marxism-leninis- mului, în interesul ambelor popoare, al unității și coeziunii țărilor socialiste, al cauzei socialismului și păcii.în această zi de mare sărbătoare, vă adresăm, dragi tovarăși, dumneavoastră și întregului popor chinez, cele mai sincere urări de noi succese în făurirea vieții noi, în înflorirea patriei socialiste.Să trăiască și să se întărească prietenia frățească dintre popoarele romîn și chinez !
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GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

★ ★

teoreticale construcției socialis- ale progresului științei și contemporane, îmbunătă- în continuare și practica

Colectivul centrului de calcul de 
pe lingă Institutul politehnic din Ti
mișoara a rezolvat o serie de pro
bleme propuse de întreprinderi in
dustriale, institute de proiectări și 
cercetări științifice și de învățămînt

vat probleme a 'căror soluționare 
ar fi necesitat 200 000 de ore, folo- 
sindu-se o mașină de calcul obișnuită, 
sau 75 de ani pentru un singur om.

★Textul acestui mesaj de felicitări a fost înmînat de tovarășul Ion Gheorghe Maurer tovarășului Ciu En-lai cu prilejul întrevederii pe care a avut-o la Pekin în ziua de 29 septembrie.
Cursuri despre structura

MÈCIPT-1 calcule privind beto- 
narea barajului Argeș-Vidraru, ame
najări hidrotehnice în zona dunărea
nă a Porților de Pier, proiectarea 
unor construcții de locuințe din Ti
mișoara. S-au întocmit, de asemenea, 
tabele matematice pentru probleme 
de hidrotehnică și

De la începutul 
cum — timp în 
MECIPT-1 a lost 
1 000 de ore — specialiștii au rezol-

de mașini termice, 
anului și pînă a- 
care calculatorul 
utilizat aproape

Marți s-au deschis în București cursurile școlii de toamnă privind structura nucleului atomic, organizate de Institutul de fizică atomică.- A- ceastă școală constituie o nouă formă de informare științifică a fizicienilor care lucrează în acest domeniu

și a celor pe care îi interesează problemele de fizică nucleară, două săptămîni, specialiști lutului vor ține prelegeri în fi prezentate cele mai noi ale cercetării structurii nucleului a- țomic obținute în țară și străinătate. Cursurile du fost deschise de acad. Horia Hulubei, directorul Institutului de fizică atomică. In fotografia ală
turată : oră de curs.
STAȚII METEOROLOGICE

.Anul acesta au fost construite noi sta
ții meteorologice. Là Tg.'Jiu, în locul 
unei stații vechi, a fost ridicată o clădire 
nouă pe un teren care oferă condiții 
optime de lucru. Noua stație meteoro
logică este înzestrată cu aparatură 
modernă. Pe vîrful masivului Rodna, la 
o altitudine de peste 2 300 metri, func
ționează o stație meteorologică automa
tă. Mai jos, la o diferență de nivel de 
400 de metri, într-o căldare glacială 
unde se află lacul Iezerul Rodnei, a fost 
terminată de curînd construcția altei 
stații. Pînă la sfîrșitul anului se va ter
mina construcția observatorului me
teorologic și actinometric de la Manga
lia. Aici vor fi efectuate și măsurători 
ale radiațiilor solare, de electricitate 
atmosferică etc.

Timp de ai insti- care vor rezultate

Colectivul fabricii de zahăr din Tirgu Mureș, care a început campaniaColectivul fabricii de zahăr din Tîrgu Mureș, care a început campania 
de prelucrare a sfeclei de zahăr din noua recoltă, a obținut din primele 
zile rezultate bune în întrecerea socialistă. în perioada ce s-a scurs de la 
pornirea agregatelor, a fost produsă o cantitate de 3 830 tone zahăr de 
bună calitate, depășindu-se sarcinile prevăzute pentru luna septembrie

de prelucrare a sfeclei de zahăr din noua recoltă, a obținut din primele 
zile rezultate bune în întrecerea socialistă. în perioada ce s-a scurs de Ia
pornirea agregatelor, a fost produsă o cantitate de 3 830 tone zahăr de
bună calitate, depășindu-se sarcinile prevăzute pentru luna septembrie

f.V.;

în întreprinderile forestiere
din regiunea Bacău

I

MĂSURI EFICIENTE
PRODUCTIVITATE
® Mecanizarea unui volum sporit de lucrări
• Extinderea brigăzilorîntr-un articol purtînd titlul „Explicația trebuie căutată în organizarea muncii”, publicat cu aproape un an în urmă în ziarul nostru, au fost aduse critici întreprinderilor din cadrul Direcției regionale a economiei

complexe pentru insuficienta punerii în valoare

ÎJVAITĂ

öw membru
al triumviratului 
de la Saigon demis

cu reprezentanții Comisiei, Statele Unite nu au făcut nici o concesie și a insistat că nu va fi luată în discuție problema ajutorului militar american pentru Congo.

Orășelul studenților” de la Grozăvești : ieri au sosit la cămine noi locatari

O*

■ț . . . «X

1 «III

forestiere Bacău atenție acordată a tuturor rezervelor de creștere a productivității muncii. în timp ce la restul indicatorilor planul pe 1963 fusese realizat și depășit, la productivitatea muncii prevederile au fost îndeplinite în proporție de numai 93 la sută. Pe lîngă unele cauze obiective — se arăta în articol — nerealizarea sarcinii de creștere a productivității muncii s-a datorat și unor deficiențe interne, cum sînt insuficienta preocupare pentru mecanizarea unor lucrări și folosirea întregii capacități de lucru a mecanismelor, pentru extinderea celor mai potrivite forme de organizare a muncii, precum și depășirii numărului mediu scriptic de salariați.în urma criticii făcute de ziar, organizațiile de partid din întreprinderile forestiere din regiune, conducerile tehnico-administrative au studiat temeinic rezervele și posibilitățile de sporire a productivității muncii, cifrelor muncitorii, Cu prilejul dezbaterii de plan pe anul în curs, tehnicienii și inginerii au făcut propuneri concrete menite să ducă la lichidarea deficiențelor menționate, la crearea celor mai bune condiții pentru realizarea planului la toți indicatorii. Pe această bază au fost întocmite planuri de măsuri’în fiecare întreprindere și exploatare, în fiecare unitate de industrializare.Punctul de plecare l-a constituit — cum era și firesc — asigurarea unei bune aprovizionări cu materie primă, pentru ca în timpul iernii unitățile să lucreze din plin. La rampele de încărcare și în unitățile de industrializare s-au creat'stocuri satisfăcătoare de material lemnos, ceea ce a permis desfășurarea rit-

mică a producției. S-a acordat o atenție sporită și realizării unui sortiment mai larg de produse, măsură care a dus la creșterea simțitoare a producției globale și a productivității muncii.în exploatările forestiere, mecanizarea lucrărilor are o mare influență asupra productivității muncii. Una e să tai arborii cu toporul și să-i transporți cu carul, și alta e să-i dobori cu ferăstraiele electrice și să-i transporți cu autocamioanele. Cu sprijinul ministerului, numărul mecanismelor a fost sporit. întreprinderile forestiere din regiune au fost înzestrate anul a- cesta cu încă 64 ferăstraie mecanice, cu peste 20 funiculare, cu 37 autocamioane și cu aproape tot atî- tea țractoare.O grijă deosebită a fost acordată bunei funcționări a mecanismelor, pentru folosirea lor la indici cît mai ridicați. S-au luat măsuri să se asigure o bună aprovizionare cu carburanți și lubrifianți, ca utilajele să fie cît mai judicios amplasate și grupate pe parchete, să se respecte cu strictețe graficele de revizie și întreținere. Cea mai mare parte a muncitorilor care le deservesc sau le repară au urmat diferite cursuri de calificare sau de ridicare a calificării. Rezultatul : a- ceste măsuri au dus la creșterea indicilor de utilizare la o serie de grupuri de mecanisme.Sporirea numărului utilajelor în exploatări și ridicarea calificării profesionale a muncitorilor au permis organizarea în cadrul întreprinderilor forestiere din Tg. Neamț și Piatra Neamț a unor parchete complet mecanizate. în aceste parchete s-a înregistrat o creștere a productivității muncii de 10—15 la sută

La Saigon s-a anunțat demiterea unor membri ai guvernului și a unor ofițeri superiori ai armatei. Această măsură afectează, între alții, pe generalul Tran Thien Khiem, membru al triumviratului care conduce în prezent Vietnamul de sud. (Telegrama în pag. 
VI-a).

încheierea tratativelor 
ungaro-cehoslovaceIeri s-au încheiat la Budapesta tratativele dintre delegațiile de partid și guvernamentale ale R.P. Ungare și R.S. Cehoslovace.

Nicolae MOCANU
coresp. „Scînteii“

(Continuare în pag. IV-a)

întrevederea dintre
0. Rusk și Comisia 
de reconciliere în Congo

de S.U.A. guvernului s-au întîlnit cu secretarul de stat al

Membrii Comisiei de reconciliere în Congo a Organizației Unității Africane, care au sosit la Washington pentru a discuta cu înalte oficialități americane problema sistării ajutorului militar acordatcentral congolez, miercuriS.U.A., Dean Rusk, și cu alți reprezentanți ai Departamentului de Stat, cu prilejul unui prînz oferit de Rusk. Purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat a declarat că în discuțiile de pînă acum

îulhrările din MalawiTulburările din Republica Malawi au continuat. Două companii înarmate au fost trimise în grabă pentru a calma situația din Fort Johnson, unde fostul ministru al educației, Henry Chipembe- re, destituit de Hastings Banda, a organizat un centru de rezistență împotriva guvernului. Un purtător de cuvînt guvernamental a declarat că tulburări au început să se manifeste și în orașul Blantyre, capitala țării. Jeep-uri și care blindate au fost plasate la principalele intersecții ale orașului pentru a preîntîmpi- na reeditarea evenimentelor din orașul Zomba, unde un mare grup de africani au distrus sediul partidului de guvernămînt Congresul Malawi.
TELEGRAMĂ

Excelertței sale
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romîne BucureștiProfund mișcați de amabilele urări pe care ați binevoit să ni le adresați cu ocazia căsătoriei noastre, Regina și eu însumi rugăm pe Excelența Voastră să primiți mulțumirile noastre foarte călduroase.
CONSTANTIN 

Rege
Atena
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Pe urmele materialelor publicateUN PRINOS
LUI 
GEORGE 
ENESCU

Volumul recent apărut sub auspiciile Institutului de istoria artei al Academiei Republicii Populare Romine, reprezintă — în ciuda voitei sale sobrietăți, a caracterului său obiectiv, științific, „academic" — un vibrant omagiu adus uneia dintre cele mai fascinante personalități ale culturii romînești și universale, George Enescu.Cuvîntul înainte afirmă cu modestie că este vorba doar de o lucrare preliminară, în vederea alcătuirii unei viitoare monografii, „o primă contribuție", însumînd cercetările privitoare la viața și opera genialului artist, în stadiul actual al investigării unui imens material de informații, documente și mărturii... Dar acest sentiment de „lucrare preliminară" este risipit încă de la întîile pagini ale cărții, care izbutește ea însăși să configureze o monografie amplă, bogată, minuțioasă, multilaterală, interesînd și captivînd în egală măsură și pe omul de specialitate și marele public. Paginile de profundă și de caldă pietate filială pe care le consacră academicianul Mihail Jora maestrului său, caracterizîndu-I pe Enescu, omul și artistul, ca pe o „gigantică plămadă a modestiei și geniului artistic, floare sănătoasă, crescută în pajiștea umplută de aromele cîmpiei romî- nești' — scot în evidență complexitatea armonioasă a compozitorului, interpretului, pedagogului, cetățeanului și patriotului, a omului de cultură, a •'umanistului, care rămîne, în ochii noștri și ai lumii, cea mai înaltă întruchipare a muzicii noastre.Socotesc ca unul din principalele merite ale acestei lucrări faptul că a reușit să ne dea tocmai imaginea „armoniei in complexitate" a lui George Enescu, evidențiind pluralitatea cîmpurilor de activitate ale a- cestula, vastitatea preocupărilor sale, adincind și lărgind astfel imaginea muzicianului pînă la adevăratele proporții omenești ale fericitei și rarei sale alcătuiri. Prețioasă, în această ordine de idei, apare „antologia de texte și gindurl ale lui George Enescu", spicuită dintr-un vast material de interviuri, corespondență, texte de presă și de programe șl reflectînd — ca în fațetele unei pietre prețioase — răsfrîngerile acestei gîndiri pătrunzătoare și ale acestei fremătătoare sensibilități, în cele mal deosebite domenii ale vieții și ale artei. Fiind vorba de „fragmente" și neconstituind un tot unitar și coerent decît prin pecetea puternicei personalități de la care
„George Enescu“, Editura Muzicală 

a Uniunii Compozitorilor- din R.P.R. 
Volumul apare sub îngrijirea acad. 
George Oprescu și acad. Mihail Jora. 
Autori : Fernanda Foni, Nicolae Missir, 
Mircea Voicana și Elena Zottoviceanu.

ION BRAD

CRONICA LITERARĂ

Çe data aceasta Ion Brad se arată infidel față de Polimnia, zeița poeziei. Reîntîlnirea cu autorul „Cînte- celor pămîntului natal“ se realizează acum pe un tărîm care nu amintește lirica sa decît prin acea nostalgie față de locurile copilăriei ce caracterizează și pe eroii acestei cărți. Fiii unei familii atît de ramificate cum este aceea a lui Octavian Borcea sînt mereu încercați de dorința cunoașterii faptelor și înțîm- plărilor din satul de baștină și au o bucurie abia simulată cînd primesc vești de acasă, față de care nu rămîn niciodată indiferenți. Ne gîn- dim atunci la poezia „Scrisori de acasă“. din ultimul volum de versuri al lui Ion Brad „Mă uit în ochii copiilor“. Aceste date ale ' structurii sale lirice și-au pus amprenta asupra actualei sale scrieri dar nu în pagini poematice, ci în atitudinea personajelor, deoarece noul romancier si-a cenzurat efuziunile poetice și a realizat o narațiune căreia îi sînt caracteristice densitatea epică, sobrietatea și, adeseori, intensitatea dramatică.Romanul lui Ion Brad prezintă destinul paralel a două familii în anii noștri. Preocuparea a revenit adeseori în literatura actuală ca o consecință firească a transformărilor intervenite în structura societății noastre, a concepțiilor etice, a relațiilor de familie, petrecute la noi în ultimele două decenii. Mă gîndesc în special la romanul „Cor- dovanii“ al lui Ion Lăncrănjan,. ia piesele și nuvelele Luciei Demetrius, la „Citadela sfărîmată“ și „Surorile Boga“ de Horia Lovinescu, la romanul lui Eugen Barbu, „Facerea lumii“, sau la piesa „Ferestre deschise“ de Paul Everac.Ion Brad urmărește, în primele capitole ale cărții sale, procesul de disoluție a acelei familii care nu se întemeiază decît pe puterea banului și a interesului meschin, oameni lipsiți de coeziune sufletească, iar în

Prima pagina din manuscrisul lui „Oedip"emană, aceste considerații (filozofice, politice, sociale, cele privitoare Ia muncă, la muzică și locul ei printre celelalte arte, însfîrșit, părerile lui Enescu despre el însuși și despre propria sa activitate) degajează succesiv — contrapunctic, aș spune în context — trăsături majore, dominante ale acestei făpturi alese: modestia, omenia, generozitatea. Parcurgînd aceste crîmpeie ești cuprins nu numai de admirație ci și de simțămîntul că primești o lecție de înaltă etică profesională și cetățenească.Să-mi îngădui oare să spicuiesc, la rîndul meu, din această selecție ? „La mine, n-au existat niciodată granițe între viață și muzică" spune Enescu. „Dacă numărul lucrărilor mele este relativ restrîns, aceasta este pentru că am vrut să dau— o spun foarte sincer, fără fals orgoliu șiț fără josnică umilință^— tot ce e mai bun în- mine"; „Aș vrea sg,pot contribui la îmlilînzirea u'nora dintre seîneni. Fac și èu cît pot,' cu vioara, cu'-bagheta, cu condeiul..."; „...Eu știu, oricum, că arta nu poate pro- păși acolo unde este ură și opresiune. Sufletul omenesc nu se poate dărui decît în pace"; „..Viitorul este ca și în viață, al națiunilor cinstite care pot p'rivi în jurul lor cu capul sus"; „Artistul dezvăluie omenirii calea spre armonie, care e fericire și pace"; „Știu din experiență că cel mai bun, singurul mijloc de a cunoaște pe cineva, este să-l iubești"; „Voi spune cultul meu pentru marele factor vital : munca... munca răbdătoare, zilnică, susținută în așa fel încît să nu mai fie o sforțare, ci o plăcere utilă"; „Folclorul nostru... nu numai că e sublim, dar te face să înțelegi totul" ; „Am toată încrederea în destinele tinerei muzici romînești... E o adevărată eflorescență de talente...".Studiile competente, tablourile si

a doua parte a romanului — calea de consolidare a familiei înțeleasă ca o unitate armonioasă, bazată pe acea încredere reciprocă, pe acea dragoste născută din comuniunea de idealuri și simțăminte. Ideea unei antiteze apare destul de clar chiar dacă autorul nu o exprimă direct pe parcursul cărții.Primul capitol înfățișează istoria măririi și decăderii familiei preotului L'iviu Ardeleanu, al cărei unic punct de sprijin îl constituia condica datornicilor, ținută de soția lui cu o strășnicie demnă de o urmașă a Marei lui Ion Slavici. Deși Liviu Ardeleanu nu apare prea mult în primul plan al acțiunii, totuși drama vieții lui, sentimentul că anii au trecut în mod inutil, că s-au irosit într-o perpetuă dorință de chiverni- sire alături de o femeie atrofiată sufletește, mi se pare a constitui unul dintre capitolele cele mai împlinite ale cărții lui Ion Brad. Lumea lui Liviu Ardeleanu nu are altă preocupare decît dorința de căpătuială, nu respiră decît prin por» hîrtiilor de bancă și nu mai este sensibilă decît la clinchetul monedelor. Regăsim aici acei oameni mutilați sufletește, lipsiți de elevație spirituală, înglodați în propria lor goană după avere, prezenți în literatura romînească a secolului nostru. îi întîlnim în unele romane și povestiri, ale lui Agîrbiceanu („Arhanghelii“), Cezar Petrescu, I. A. Bassarabescu, Radu Tudoran („Flăcări“), Tudor Teodorescu-Braniște. Dar Ion Brad se oprește asupra momentului de criză morală a acestui mod anacronic de a înțelege viața, și înfățișează căile prin care o asemenea alcătuire familială șubredă se destramă, nu numai ca urmare a unui crah financiar sau a unor tragedii accidental survenite, cum se întîmpla în literatura dintre cele două războaie mondiale, ci ca o consecință a faptului că noua concepție asupra vieții,'noul climat moral dau omului posibilitatea să se elibereze 

noptice, cronologia, iconografia, notele, referințele, întregesc aparatul științific, adaugă date și informații inedite asupra lui Enescu și a operei sale. în nuditatea lor, în consemnarea .succintă, frustă, toate a- cestea sînt și rămîn grăitoare, emoționante pentru oricine vrea să se apropie de una dintre cele mai nobile și mai pregnante figuri ale culturii romînești, de acel care a făcut — primul și cu neegalată strălucire — să fie cunoscută și iubită peste hotarele țării sale, muzica noastră.Puțin înainte de moartea sa, Enescu scria : „Mă gîndesc într-una la țara mea, sînt din toată inima, în fiecare clipă alături de poporul nostru. Imediat ce mă voi restabili, vreau să mă întorc în țară". Acest patetic deziderat nu s-a realizat...Dar marele fiu al poporului romîn este permanent în mijlocul nostru, în concertele noastre, în programele de radio, pe sceng Operei, la festivalurile internaționale care îi poartă și îi slăvesc numele și care atrag din ce în ce mai mulți tineri la concursurile de interpretare, pe cei mai renumiți dirijori și interpreți din lumea întreagă, cele mai marcante personalități ale muzicii contemporane. Al treilea concurs, încheiat de curînd, a urcat' pe o nouă treaptă această manifestare artistică devenită tradițională și care s-a impus pe plan internațional, ca una dintre cele mai prestigioase.Apărută în zilele festivalului, lucrarea despre care vorbesc înseamnă și ea o contribuție valoroasă la edificarea nepieritorului monument pe care și l-a înălțat George Enescu, în conștiința mereu mai largului auditoriu care îi prețuiește și îi îndrăgește opera. Omul care a fost, merită în aceeași măsură să fie cunoscut și iubit.
Marcel BRESLAȘU

de sub sclavia banului. Iar atunci cînd nu are resurse să-și înfrîngă aceste porniri, cînd se încăpățînează să rămînă același, devine vetust, se izolează și se macină într-un zbucium sufletesc lipsit de sens.Ceea ce mi se pare cu deosebire interesant în romanul lui Ion Brad este reliefarea anacronismului unui asemenea mod de viață în configurația morală a satului de astăzi. Autorul n-a dus, totuși, pînă la ultimele consecințe ideea sa : după ce Liviu Ardeleanu se rupe de familie, evoluția sa ulterioară este sumar indicată. De aceea, cititorul rămîne în- trucîtva nedumerit : Ardeleanu este numai un individ cu o constituție morală fragilă, lipsit de voință, care chiar după ce face pasul hotă- rîtor se cufundă în aceeași atitudine pasivă, dă dovadă de aceeași abulie sufletească sau trăiește un proces de regenerare ? Cît privește atitudinea fiicelor sale și aici aș vedea o anume inconsecvență : față de amploarea și adincimea problematicii sufletești pusă în discuție dezno- dămîntul este exterior și — în ultimă instanță — neconcludent,Ca un revers al procesului petrecut în familia lui Ardeleanu autorul a urmărit destinul unei familii țărănești în împrejurările sociale și morale actuale. Octavian Borcea și-a ținut în trecut familia sub stăpînirea pumnului. Era un despot rural care renunță cu greu la vechea lui mentalitate de autocrat. Pentru el amintirile se legau de ultima corecție administrată fiecărui copil. Cu această fire orgolioasă, lui i se pare că îndeletnicirile ce-i revin în gospodăria colectivă sînt înjositoare. Dar Borcea nu-i un om refractar, ci numai un vanitos deprins să afle ascultare orbească, să-și impună voința chiar în pofida rațiunii și adevărului. Cu abilitate nora lui îi întreține această trăsătură de caracter din intenții pur speculative.

REVISTA REVISTELOR
Concursul
„Gazetei literare"

In cinstea sărbătoririi celei de-a 
XX-a aniversări a Eliberării patriei 
„Gazeta literară“ a organizat un 
concurs literar la care au fost pre
zentate peste 400 de lucrări (schițe 
și povestiri). In cadrul concursului, 
ale cărui rezultate au fost anun
țate recent, s-au acordat premii și 
mențiuni unui număr de tineri 
scriitori dintre care cei mai mulți 
se află la începutul activității lor li
terare.

în numărul din 17 septembrie 
revista a publicat povestirea „Pot- 
molitura" de Valentin Berbecaru, 
căreia i s-a acordat premiul I. In
spirată din actualitate, povestirea 
surprinde un episod din viața unor 
tineri tractoriști. Autorul dovedește 
siguranță in caracterizarea eroilor, 
simț al observației psihologice și 
o bună stăpînire a mijloacelor na
rative. Tot despre tineret este 
vorba și în schița „Zîmbet peste 
timp“ de Iosif Petr an (premiul II) 
publicată în nr. din 24 septembrie al 
revistei. Din perspectiva eroului na
rator este evocată o întîmplare pe
trecută pe un șantier național în 
anii de început al construirii socia
lismului. Din cîteva trăsături sigure 
a creionat portretul atrăgător al unui 
tînăr brigadier.

Seară literară 
BL A. OstrovskiCu prilejul împlinirii a 60 de ani de la nașterea scriitorului sovietic N. A. Ostrovski, Uniunea Scriitorilor a organizat miercuri o seară literară la Casa scriitorilor „Mihail Sadoveanu“ din Capitală. Au luat parte numeroși scriitori și alțl oameni de cultură, precum și membri ai ambasadei Uniunii Sovietice la București. Acad. Mihai Beniuc, președintele Uniunii Scriitorilor, a rostit un cuvînt de deschidere, după care conf. univ. Tatiana Nicolescu a vorbit despre viața și opera Iul N. A. Ostrovski. A urmat un program artistic, Ip care și-au dat concursul artiști dramatici și lirici.
Recita! de arii 
și lieduriMiercuri seara, în sala mică a Palatului R. P. Romîne a avut loc un recital de arii și lieduri dat de basul Evgheni Ivanov (U-R.S.S.) și soprana Marina Krilovici (R.P.R.), laureați ai celui de-al III-lea Concurs internațional „George Enescu“. Acompaniamentul la pian a fost susținut de Nina Afanasieva (U.R.S.S.) și Marta Joja (R.P.R.). Programul a cuprins lucrări de Schubert, Schumann, Brahms, R. Strauss, Ceaikovski, Verdi, Boito, Rossini. (Agerpres)

Ion Brad dovedește o pătrunzătoare înțelegere a psihologiei țăranului în împrejurările specifice ce urmează procesului de încheiere a colectivizării agriculturii. Printr-o intuiție clară a tuturor factorilor ce acționează asupra conștiințelor în asemenea condiții, autorul a reușit să înfățișeze un proces de clarificare morală semnificativ. Opinia publică, familia, tovarășii de muncă reușesc să-l aducă pe Borcea pe calea înțelegerii locului său în viața satului de astăzi, îl fac să-și pună în valoare realele lui înzestrări a- coperite de mîlul mîndriei și al însingurării.De aceea, titlul cărții are un înțeles simbolic. Descoperirea familiei reprezintă un proces complex, ascendent de biruire a individualismului, de înfrîngere a tuturor acelor metehne care mai pot zăgăzui afirmarea personalității omenești. Pînă la un punct romanul lui Ion Brad ar putea fi considerat o adevărată frescă a satului actual, deoarece cele două mari filoane analizate pînă acum se desemnează pe un fundal social foarte precis conturat. Trăiesc în carte tipuri reprezentative ale lumii satului (sugestiv creionat mi se pare în special Ion Cireș), deși uneori autorul alunecă pe linia pitorescului (paginile legate de sectanți). Alteori, personaje integrate în conflictul central al cărții rămîn întruchipări ale unor prototipuri. Astfel, Lelia și Axente urmau să reprezinte acel element nou, romantic, pur, caracteristic vieții de astăzi. Dar fie și din pricina unei afecțiuni prea declarate față de eroii săi, fie din pricina faptului că cei doi îndrăgostiți, deși el agronom și ea învățătoare, n-au în carte o viață intelectuală bogată, paginile ce le sînt consacrate nu se mențin la nivelul promisiunilor de la început.Romanul lui Ion Brad ne recomandă un prozator înzestrat, un iscusit mînuitor al dialogului, dotat deopotrivă pentru analiza psihologică minuțioasă și ampla frescă socială. „Descoperirea familiei“ se înscrie printre acele cărți care reușesc să transmită, în pagini de artă autentică, întrebări și probleme specifice anilor noștri. *
Valeriu RlPEANU l

Concursul „Gazetei literare“ se 
înscrie printre acțiunile binevenite 
inițiate de presa noastră în scopul 
stimulării și promovării tinerelor ta
lente.

bml 7 -8 , 
al „Secolului 20"

Numărul 7-8 ap revistei Secolul 20 
cuprinde un bogat material literar, 
publicistic și documentar, dedicat 
luptei eroice a poporului nostru pen
tru eliberarea țării de sub jugul 
hitlerist, luptei comune a popoarelor 
împotriva fascismului.

Articolele semnate de Mihai Be- 
niuc, Marcel Breslașu, Paul Geor
gescu, Horia Bratu înfățișează, din- 
tr-o perspectivă sintetică, trăsături 
și teme ale literaturii noastre noi, 
preocupîndu-se să ofere o imagine 
multilaterală a modului cum litera
tura romînă de astăzi își afirmă ori
ginalitatea, prin opere valoroase, în 
cadrul literaturii mondiale contem
porane. în continuare, revista pu
blică mărturiile unor scriitori și oa
meni de cultură de peste hotare 
(André Frénaud, Heinz Kahlau, Hugo 
Guttiérrez Vega, Mario Ruffini) des
pre realizările din țara noastră în 
anii socialismului, despre succesele 
culturii romînești.

într-un sector cuprinzător al său, 
numărul strînge laolaltă pagini lite

Repe ti fii, rep e tifiL..

Început de stagiune. Cu sau fără decoruri, In costume obișnuite sau 
în hainele personajelor, actorii dau viată noilor creații. La Teatrul 
National „I. L. Caragiale" se află în pregătire „Domnișoara Nasiasia" 
de G. M. Zamfirescu, care se va reprezenta cu prilejul a 25 de ani de 
la moartea dramaturgului. Iată o scenă la realizarea căreia lucrează 

artiștii Chirii Economu, Raluca Zamfirescu și Dem. Rădulescu

„Singuri sub lumina lunii", una din ultimele 
lucrări dramatice ale lui Eugene O’Neill, 
este înscrisă în repertoriul Teatrului C. 
Nottara. lată-i pe Liliana Tomescu, artistă 
emerită, și Cristea Avram, interprejii prin

cipali ai acestei piese

La Teatrul de Comedie se repetă comedia „Somnoroasa aventură” de Teodor Mazilu. Recunoaștem în fotogra
fia de mai sus pe Niki Atanasiu, artist al poporului, Agnia Bogoslava, Gh. Dinicä, Irina Demian, Amza Peltea

Și iată cum se conturează o scenă din „Opera de trei parale’ de Brecht, la Teatrul Lucia Sturdza Bulandra
Foto : Gheorghe VINTILĂ

rare din lupta împotriva fascismu
lui, povestiri, poezii, reportaje, evo
cări și articole datorate unor cu- 
noscuți scriitori printre care K. Si
monov, Vera Inber, N. Ciukovski, 
Olga Berggolț, Alexandr Stein, Carl 
Sandburg, W. H. Auden, R. Todd, 
Robert Desnos, Antoine de Saint 
Exupéry, Antonio Machado, Rafael 
Alberti, Maria Tereza Léon, Hans 
Scherfig, Ivo Andric, I. Iwaszkie- 
wicz, Van Iuan-țian ș.a. De mare 
interes sînt reportajele despre mo
mente importante ale celui de-al 
doilea război mondial sau privind 
urmările sale : debarcarea aliaților 
în Normandie de Cornelius Ryan, 
procesul de la Nürnberg de Ilya 
Ehrenburg. Zguduitoare sînt tragi
cele documente prefațate de Thomas 
Mann : scrisorile unor condamnați 
la moarte, luptători din rezistența 
antifascistă.

în configurația numărului se re
marcă accentuatul caracter docu
mentar al acestor pagini antifasciste, 
de mărturie și participare directă 
— trăsătură importantă a literaturii 
și publicisticii angajate în lupta, 
pentru triumful cauzei umanismului și păcii.

Numeroase reproduceri grafice, 
după lucrări de Picasso, Siqueiros, 
Frans Masereel, Fernand Léger, 
Fritz Kremer sau Al. Ciucurencu, 
Gh. D. Anghel, Vida Geza, Virgil 
Almășan, I. Bițan ș.a. ilustrează a- 
cest interesant număr al revistei Secolul 20.

Pentru îmbunătățirea 
activității 
cultura!-artisticeBACĂU (coresp. „Scînteii“). — In urma apariției în ziarul „Scînteia“ nr. 6373 a notei „In căutarea unei activități cultural-artistice", Comitetul regional de partid Bacău a organizat o ședință de lucru cu directorii de cluburi și responsabilii de săli de cultură, instructori artistici și alțl activiști culturali și sindicali din regiune. A fost analizată activitatea desfășurată în ultima vreme la cluburi și în sălile de cultură și au fost prezentate obiectivele spre care trebuie să se concentreze aceasta în perioada ce urmează. Printre măsurile luate pentru intensificarea muncii cultural-educative, se prevecța formarea unor colective din activiști culturali care să îndrume unele cluburi și săli de cultură, întocmirea u- nor programe cultural-artistice bogate, care să cuprindă simpozioane, conferințe științifice, educative și politice, jurnale vorbite, călătoriDpa hartă; seri închinate fruntașilor în producție; manifestări artistice și altele.
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In gospodăriile agricole de stat

CULTURA GRI L U I BĂBĂEAN
Recent a avut loc la București plenara lărgită a secției gospodăriilor de stat din Consiliul Superior al Agriculturii. Participanții la ședință au analizat rezultatele obținute în acest an de către gospodăriile de stat la cultura griului și măsurile care trebuie luate pentru a se asigura recolte sporite în 1965. Au

învățămintele acestui an
Anul agricol 1963—1964 s-a caracterizat prin condiții climatice puțin favorabile pentru grîu: o vreme anormal de călduroasă și secetoasă în perioada însămînțărilor, zăpadă puțină și geruri mari în regiunile din nordul țării, precipitații insuficiente în timpul vegetației, timp deosebit de călduros în luna iunie, care a împiedicat formarea normală a boabelor etc. Cu toate aceste condiții rieprielnice, 153 de gospodării de stat situate în toate regiunile au obținut producții bune de grîu, de 2000—2500 kg la ha, iar unele dintre acestea chiar mai mult. La G.A.S. Agigea s-au realizat în medie de pe 1200 ha, 3603 kg boabe la hectar, la G.A.S. Hărman — 3541 kg, la G.A.S. Dudești — 3504 kg, la G.A.S. Mangalia — 3383 kg, la G.A.S. Moșneni — 3282 kg etc.La obținerea acestor rezultate a adus o însemnată contribuție forma nouă de organizare a conducerii gospodăriilor de stat. Consiliile directorilor de trusturi și consiliile G.A.S., analizînd temeinic condițiile concrete din fiecare unitate, au stabilit mai judicios suprafețele ce trebuie cultivate cu grîu, structura soiurilor folosite și agrotehnica a- cestei plante pentru fiecare loc în parte.— Noi am învățat să aplicăm mai bine și diferențiat complexul de măsuri agrotehnice și, astfel, să învingem capriciile naturii — a arătat tov. Ion Prodan, directorul gospodăriei de stat Mihai Viteazu. La

A.

In ce teren semănăm griulDupă cum se știe, una din verigile importante, care determină realizarea de producții ridicate de grîu, o constituie complexul de lucrări . ale solului înainte de semănat, și îndeosebi arătura de bază. Cu cît a- răturile sînt executate mai repede, imediat după recoltarea culturii premergătoare,- cu -atît ele sînt- de mai bună calitate, asigură condițiile necesare obținerii de producții mai mari.— Eu lucrez de 13 ani în G.A.S. a arătat tov. Ion Radu, directorul gospodăriei Agigea. Pe baza experienței acumulate, se poate spune că producția bună de grîu realizată în acest an, ca de altfel și în anii trecuți, trebuie pusă în principal pe seama arăturii. După părerea mea, cu cantitățile de îngrășăminte pe care le folosim în prezent, cu soiurile de grîu pe care le avem, putem realiza sporuri însemnate de producție, de circa 300 kg la ha, numai prin efectuarea la timp și de calitate a arăturii. Este însă nevoie de un lucru : presele de balotat să fie cît mai bine folosite, încît paiele să poată fi strînse la timp de pe cîmp, iar tractoarele să intre imediat la arat. Acolo unde nu se ține seama de aceasta, arăturile întîrzie, ies bolovănoase, pierd multă apă, necesită lucrări repetate cu polidiscul în vederea mărunțirii lor, ceea ce împiedică realizarea de condiții favorabile pentru însămînțatul griului.Numeroși vorbitori au subliniat că, învățînd din experiența anului acesta, au asigurat, în unitățile în care lucrează, pregătirea mai bună a terenului în vederea însămînțării griului de toamnă. Arăturile de vară au început mai din timp, au fost executate în condiții agrotehnice superioare și au fost întreținute mai bine decît în 1963. O bună parte din grîu (circa 25 la sută) se va însă- mînța însă după porumb. Pregătirea la timp și de cea mai bună calitate a acestor terenuri — s-a accentuat în cadrul ședinței — trebuie să constituie una din cele mai de seamă preocupări ale lucrătorilor din gospodăriile de stat.— La noi în Banat, a spus tov. 
Nicolae Dogaru, directorul gospodă

In timpul ședinței secției G.A.S.

fost discutate și măsurile care se impun în vederea realizării planului în sectorul producției animale și unele probleme economico-financi- are ale acestor unități. în cele ce urmează redăm cîteva din problemele privind cultura griului dezbătute în ședință.
baza celor peste 3000 kg de grîu obținute în medie la hectar de gospodăria noastră stau amplasarea rațională a culturii, după cele mai bune plante premergătoare, îngră- șarea corespunzătoare a terenului, pregătirea în condiții bune a patului germinativ, folosirea acelor soiuri care în zona noastră asigură recoltele cele mai mari și semănatul făcut la timp, la adîncimea optimă și cu cantități de boabe care să asigure o densitate normală de plante la hectar.Participanții la ședință, specialiști din unități și din trusturile G.A.S. au subliniat că în fiecare gospodărie există încă mari posibilități de creștere a producției de grîu, fapt demonstrat de recoltele foarte diferite obținute de unități cu condiții naturale și economice asemănătoare, sau de brigăzile din cadrul aceleiași gospodării. Aceste diferențe — s_a arătat în referatul prezentat de tov. Triță Făniță, secretar general al trustului central G.A.S. — au fost cauzate nu atît de factori climatici puțin favorabili, cît mai ales de unele deficiențe organizatorice și în aplicarea complexului de măsuri agrotehnice. De a- ceea, scoaterea lor în evidență, discutarea amănunțită a măsurilor ce trebuie luate pentru ca să nu se mai repete și, pe această bază, să se asigure obținerea de recolte sporite în anul viitor, a constituit obiectul unor temeinice dezbateri în cadrul ședinței.
riei de stat Giarmata, au fost cazuri în toamna trecută cînd s-a amplasat cultura griului după hibrizi de porumb care eliberează tîrziu terenul, în toamna aceasta nu mai procedăm așa. De ce ? Fiindcă practica ne-a arătat că în asemenea situații, din cauza eliberării cu întîrziere a terenului, arăturile se-fac mai tîrziu, n-au timp să se așeze, iar semănatul nu se poate executa în cadrul epocii optime. Or, aceasta determină pierderi în timpul iernii.în discuțiile purtate s-a insistat în mod deosebit asupra necesității recoltării în cel mai scurt timp a porumbului de pe tarlalele destinate însămînțării griului, eliberării grabnice a terenului de coceni și pregătirii în cele mai bune condiții a patului germinativ, atît pe solele unde grîul urmează după porumb, cît și după păioase.în legătură cu aceasta, tov. Ion Vi- 

niș, directorul trustului G.A.S. Cri- șana, a arătat că este necesar ca în această toamnă să se interzică cu desăvîrșire semănatul griului în teren pregătit necorespunzător, bulgă- ros, neașezat etc. în cadrul trustului G.A.S. Crișana s-au și luat măsuri. Cei mai buni specialiști din unități vor merge cîte 2 zile în fiecare gospodărie pentru a controla cum a fost pregătit terenul pentru însă- mînțări, cum și-au organizat oamenii munca în vederea desfășurării la timp și în condiții agrotehnice superioare a tuturor lucrărilor agricole de toamnă. Practica celorlalte campanii a demonstrat că această metodă, dă foarte bune rezultate, previne multe neajunsuri.Discuții ample au fost purtate în legătură cu folosirea îngrășămintelor. în ședință s-a arătat că în ultimul timp în gospodăriile de stat în- grășămintele sînt utilizate cu mai multă grijă, la timpul potrivit și în cantități care să aducă sporuri economice de producție. Atît din referatul prezentat cît și din discuțiile purtate a rezultat însă că în unele unități se mai fac greșeli în folosirea acestui important mijloc de sporire a producției. La G.A.S. Cenei, întrebuințarea pe unele suprafețe doar a îngrășămintelor cu azot a a

dus un minus de recoltă de 300 kg de grîu la hectar față de solele unde s-a administrat și fosfor (lipsa fosforului a determinat prelungirea perioadei de vegetație, intensificarea procesului de șiștăvire) ; la G.A.S. Prunișor, din cadrul trustului Tr. Severin, azotatul de amoniu a fost împrăștiat abia la sfîrșitul lunii a- prilie, ceea ce a determinat șiștăvi- rea puternică a lanurilor ; în alte u- nități s-au folosit cantități prea mari de îngrășăminte față de necesitățile plantelor, ceea ce a dus la creșterea costului tonei de grîu etc. Aceste deficiențe se datoresc în bună măsură faptului că în unele
0 cerință obligatorie: 
semănatul la timp și de bună calitateAtît referatul prezentat cît și discuțiile purtate au scos în evidență însemnătatea deosebită pe care a a- vut-o asupra recoltei semănatul griului în cadrul epocii optime și în condiții superioare.în cadrul ședinței s-a relevat că gospodăria de stat Amzacea apar- ținînd trustului G.A.S. Constanța, datorită bunei organizări a muncii, a reușit să însămînțeze în toamna trecută cea mai mare parte din cele 3 300 hectare de grîu pînă la data de 20 octombrie, adică în timpul optim. La gospodăria vecină, Negru Vodă, nu s-a realizat același lucru. Aici, peste 30 la sută din grîu a fost pus în pămînt după 20 octombrie. Rezultatul : la G.A.S. Negru Vodă s-au obținut cu 580 kg grîu la hectar mai puțin decît la Amzacea. Acum, în toamnă, e necesar să fie concentrate toate forțele pentru ca pregătirea patului germinativ și semănatul să nu întîrzie nici o zi peste termenele optime. întocmirea unor planuri operative, care să arate în amănunt suprafețele de recoltat, volumul de arături și însămînțări, volumul produselor ce trebuie transportate, termenele de execuție, urmărirea zi de zi a modului cum sînt respectate aceste prevederi, cum sînt folosite forțele existente, sînt măsuri ce vor asigura succesul acestor lucrări.Reușita semănatului depinde însă și de cantitatea de sămînță ce se dă la hectar și de adîncimea de semănat. Cît de mult influențează acești doi factori asupra recoltei a rezultat limpede din cuvîntul tov. Valerian 
Negoiță, directorul trustului G.A.S. Bacău:— Anul trecut, din cauza secetei am însămînțat grîul la 7—8 cm. Am socotit că punînd boabe la o adîn- cime mai mare, ele vor avea condiții de răsărire mai bune. N-a fost însă așa. Sămînța a încolțit într-a- devăr, dar apoi, neavînd suficientă apă, s-a uscat. Unele greșeli, din care am tras învățămintele necesare, s-au semnalat și în ce privește cantitatea de sămînță la hectar. A existat tendința la unele gospodării de a semăna mai mult grîu decît e necesar, considerîndu-se că mărind norma de sămînță se poate asigura o densitate corespunzătoare chiar în condițiile unui pat germinativ mai slab pregătit. Recolta a- cestui an ne-a dovedit încă o dată că lucrurile nu stau chiar așa. Asi- gurînd, printr-o agrotehnică corespunzătoare, un pat germinativ bun și semănînd grîul la timp, se realizează producții mari chiar cu cantități mai reduse de sămînță.Numeroși vorbitori s-au referit în cuvîntul lor la necesitatea ca în această toamnă consiliile directorilor de gospodării să stabilească precis, cu competență, cantitățile de sămînță ce trebuie folosite în fiecare unitate, iar consiliile gospodăriilor să precizeze pentru fiecare solă în ■parte sămînța ce trebuie dată la semănat. Totodată, s-a subliniat importanța condiționării semințelor, a tratării lor înainte de semănat împotriva bolilor și dăunătorilor, a instruirii temeinice a tuturor celor care vor lucra la semănat și îndeosebi a brigadierilor.— Este foarte bună măsura luată de trustul central — a spus tov. Gri- 

gore Chișleanu, directorul trustului G.A.S. București — de a se face pregătirea temeinică a întregului personal care va lucra la semănat, prin organizarea de instructaje 

locuri fertilizarea solului nu se execută pe baza unor analize științifice prealabile.Analizele chimice efectuate cu ani în urmă — au subliniat unii vorbitori — nu mai corespund în totalitate. In compoziția solului au intervenit unele modificări. Cînd se stabilește cantitatea de îngrășăminte la hectar se ține însă seama tot de vechile date din buletinele de analiză. Pentru a se remedia această stare de lucruri, s-a propus să se facă din nou analiza chimică a solului, încît să se cunoască precis nevoia de elemente fertilizante a terenurilor.

privind reglarea mașinilor, calculul normei de sămînță, regulile agrotehnice ce trebuie respectate etc. în mod deosebit trebuie să ne îngrijim de instruirea brigadierilor, fiindcă ei sînt aceia care traduc în viață indicațiile agrotehnice date de noi. în afară de aceasta, este necesar să grupăm mașinile de semănat în cîteva puncte de lucru, sub supravegherea brigadierilor și a mecanicilor, iar noi să controlăm cu exigență felul cum lucrează.Există toate condițiile — s-a arătat în ședința secției — ca în 1965 să se realizeze producții mai mari de grîu. Față de anul trecut, au fost pregătite mai bine, mai din vreme terenurile ce vor fi însămînțate în această toamnă. Pe baza unei analize amănunțite a rezultatelor obținute în fiecare gospodărie, s-a asigurat o mai justă repartizare a soiurilor pe trusturi și unități. Pentru executarea semănatului, gospodăriile de stat dispun de un număr suficient de tractoare și semănători. De asemenea, gospodăriile au mari cantități de îngrășăminte care, aplicate la timp, în doze corespunzătoare fiecărei parcele, sub controlul direct al specialiștilor, pot contribui la sporirea producției. în ședința secției s-au stabilit măsuri concrete, care să ducă la succesul însămînțărilor. Este o datorie a tuturor lucrătorilor din G.A.S. să asigure a- plicarea acestor măsuri, diferențiat de la loc la loc, să organizeze temeinic munca, încît mijloacele mecanice să fie folosite din plin, să. urmărească îndeaproape, zi de zi, cum se desfășoară pregătirea terenului, semănatul și celelalte lucrări agricole de toamnă. De aceasta depind sporirea producției de grîu, realizarea cu cinste a sarcinii ce revine gospodăriilor de stat, de a livra la fondul centralizat al statului cantități sporite de produse agricole.
Radu ATANASESCU

TER,VI:UL Cum v-ați pregătit
pentry semănat?în această toamnă, gospodăriile de stat din cadrul trustului Constanța liul directorilor a stabilit, au de însămînțat cu grîu peste 70 000 hectare. Zilele acestea, aici se va trece cu toate forțele la semănat. Pentru .a afla măsurile luate de consiliul directorilor și conducerile fiecărei unități în vederea executării la timp și la un înalt nivel calitativ a acestei importante lucrări, un redactor al ziarului nostru a solicitat pe tov. ing. Octavian Lambru, directorul trustului, să răspundă la cîteva întrebări.

Unitățile din trustul dumnea
voastră au obținut recolte bune 
de grîu în acest an : 2 356 kg 
boabe la hectar, în medie, de pe 
55 000 hectare. Ce s-a întreprins 
pentru ca în 1965 să se realizeze 
producții sporite ?In gospodăriile noastre grija pentru recolta anului viitor a început să se manifeste cu multă vreme în urmă, încă de la recoltatul păioase- lor — principalele premergătoare pentru grîu. Ținînd seama de experiența cîștigată, consiliul directorilor de gospodării din cadrul trustului a discutat amănunțit și a indicat pentru fiecare unitate în parte, suprafețele care vor fi însămînțate cu grîu pentru realizarea planului de stat, soiurile cele mai potrivite, cantitățile de îngrășăminte care trebuie folosite, termenele pînă cînd să fie executate arăturile de însămînțare, perioada optimă de semănat etc., precum și o serie de măsuri organizatorice care să asigure succesul acestei lucrări. Pe această bază, în fiecare gospodărie s-au alcătuit planuri de măsuri în care, în funcție de volumul lucrărilor, sînt prevăzute mijloacele de lucru, termenele de execuție a fiecărei lucrări, sînt stabilite măsurile agrotehnice ce trebuie executate. Urmărind zi de zi înfăptuirea acestor planuri, în cele mai multe gospodării s-au obținut rezultate bune. Amplasarea culturii griului și a diferitelor soiuri folosite s-a făcut mai rațional, ținîndu-se seama de modul cum s-au comportat în anii trecuți, de cerințele lor biologice, de gradul de fertilitate a solului și de timpul cînd plantele premergătoare părăsesc terenul. E- liberarea pămîntului de paie și arăturile au început mai din vreme, fapt ce a dat posibilitatea să se are pentru însămînțarea griului peste 65 000 de hectare, realizîndu-se o lucrare de foarte bună calitate. Odată cu arăturile, au fost încorporate în sol aproape 57 000 tone de îngrășăminte chimice cu azot șl fosfor șl

103 000 tone de gunoi de grajd. Intr-un cuvînt, s-a pregătit în condiții superioare patul germinativ, ceea ce ne dă certitudinea că semănatul va fi executat la un nivel agrotehnic superior, asigurîndu-se condiții pentru obținerea de recolte sporite.
O parte din grîu urmează 

după porumb. Ce măsuri au fost 
luate pentru ca și pe aceste te
renuri semănatul să se facă la 
timp și în condițiile cerute de 
agrotehnica avansată ?Intr-adevăr, suprafețele unde grîul va avea ca plantă premergătoare porumbul sînt destul de întinse : însumează circa 9 000 de hectare. în gospodăriile din cadrul trustului nostru au fost luate măsuri care să asigure ca și pe aceste terenuri semănatul să se facă la timp, în epoca optimă. Despre ce măsuri este vorba ? în consiliul directorilor s-a stabilit să se înceapă recoltatul porumbului în primul rînd pe aceste terenuri, spre a da posibilitate tractoriștilor să efectueze din timp arături. Pentru a urgenta culesul, transportul știuleților, tăiatul cocenilor și eliberarea terenului s-a stabilit ca pe solele unde urmează să se semene grîu să fie concentrate, încă din primele zile, forțele de muncă și, mijloacele de transport, iar combinele existente să fie folosite cu maximum de randament. Acum, aceste măsuri se aplică întocmai în toate unitățile. Avînd în vedere ritmul în care se lucrează (din cele 9 000 de hectare peste 7 000 au și fost eliberate de recoltă), sîntem siguri că cel tîrziu la 5 octombrie toate solele unde urmează să semănăm după porumb vor fi arate.

I Cîteva cuvinte despre 
mințe.Pe baza rezultatelor de producție obținute de-a lungul anilor, a observațiilor specialiștilor din unitățile noastre și a recomandărilor Consiliului Superior al Agriculturii, consi- 

grîul
se-

pentru fiecare gospodărie, soiurile de grîu cele mai valoroase și proporția în care să fie semănate. Gospodăriile și-au asigurat din vreme întreaga cantitate de sămînță necesară și au condiționat-o. Fiecare u- nitate are buletine de analiză pentru toate probele de grîu trimise la analiză, precum și substanțe chimice cu care să se facă tratarea boabelor împotriva bolilor și dăunătorilor, înainte de semănat. Recent, după ședința secției gospodăriilor de stat, consiliul directorilor a analizat și a indicat fiecărei unități cantitățile de sămînță ce trebuie date, ținînd seama de soiurile folosite, puterea germinativă a boabelor etc.
Este știut că de pregătirea 

din timp a mașinilor și instrui
rea temeinică a cadrelor care 
vor lucra la semănat depinde 
într-o măsură hotărîtoare succe
sul campaniei de semănat. Cum 
stau lucrurile din acest punct 
de vedere în gospodăriile de 
stat din cadrul trustului Cons
tanța ?In toate unitățile mașinile care vor folosite în campanie sînt bine S-au asigurat șifi puse la punct, stocurile necesare de carburanți, lu- brifianți, piese de schimb, precum și asistență tehnică operativă pentru buna funcționare a utilajelor în timpul lucrului. Cu multă grijă ne-am ocupat de instruirea celor care participă la semănat, deoarece cunoștințele pe care le posedă condiționează în măsură hotărîtoare reușita lucrării. în ultimul timp au avut loc numeroase instructaje : pe centre de gospodării — cu inginerii șefi, mecanicii șefi și maiștrii din GAS ; în fiecare unitate — cu mecanizatorii. Cu această ocazie, s-a arătat în mod amănunțit cum funcționează se- mănătorile, cum trebuie să fie reglate, condițiile agrotehnice în care să se execute lucrarea etc. Totodată, am indicat ca în această toamnă mașinile de semănat existente în fiecare gospodărie să lucreze grupate în cîteva puncte spre a putea fi supravegheate îndeaproape de către maiștri și ingineri. Aceste măsuri vor influența favorabil asupra randamentului cu care lucrează tractoarele, asupra calității semănatului.

După cîteva zile mohorîte de 
toamnă, cu ploi și vînturi, vre
mea s-a încălzit. Pe ogoare a con
tinuat mai intens munca pentru 
strîngerea recoltei, eliberarea te
renurilor și însămînțările de toam
nă. Timpul prielnic i-a găsit bine 
pregătiți pe lucrătorii din gospo
dăria de stat Lehliu, regiunea 
București.

La brigada vegetală situată în 
apropierea drumului ce duce la 
Călărași, condusă de Iordache 
Mielu, oamenii zoresc strînsul co
cenilor (fotografia din dreapta sus). 
In urma lor tractoriștii răstoarnă 
brazde reavăne, pregătind terenul 
în vederea însămînțării griului 
(fotografia din stînga). Printre 
tractoriști l-am întîlnit pe tov. 
Dumitru Lascu, mecanic de între
ținere, care supraveghea funcțio
narea mașinilor. Urmărind cu a- 
tenție mersul tractoarelor — ne-a 
spus el — înlăturăm operativ de
fecțiunile și cîștigăm timp pre
țios.

La numai cîțiva. kilometri, după 
o pădurice, se zărea un alt grup 
de tractoare. Unele lucrau la în
corporarea îngrășămintelor, altele 
la discuitul terenului arat în 

vară, pregătind patul germinativ 
(fotografia din mijloc). Ingine
rul șef al gospodăriei, A. Dră- 
gănescu, tocmai discuta cu briga
dierul Teodosie Dineșcu, care are 
de însămînțat 508 hectare cu grîu. 
Pe unele tarlale au stabilit să 
mai discuiască o dată arătura în- 
trucît ploile au tasat terenul. Pe 
altele se va folosi numai grapa cu 
colți. Alături, la cîteva sute de 
metri, pe un teren bine pregătit, 
patru tractoriști semănau grîul 
(fotografia de jos).

Pînă în prezent, în gospodărie 
au fost arate 2 000 de hectare 
din cele 2 200 hectare care ur
mează să fie însămînțate cu 
grîu și plante furajere, s-au 
fertilizat cu îngrășăminte chi
mice 1 000 de hectare. Acum, lâ 
semănat, cele 6 brigăzi de clrhp ' 
ale gospodăriei lucrează cu o vi
teză de 200 ha pe zi. In cel mult 
10—11 zile însămînțatul griului 
va fi terminat.

Text : Florea CEAUȘESCU 
Foto : Mihai ÀNDREESCU
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PARTID

Activiștii nesalariați
9 99Comitetul orășenesc P.M.R. Ploiești a acumulat o bogată experiență în dezvoltarea muncii de partid pe baze obștești. Formele folosite sînt multiple: comisia economică, activitatea instructorilor nesalariați, a lectorilor și a propagandiștilor etc.în studierea diferitelor laturi ale activității economice, ideologice și ale muncii interne de partid, în îndrumarea organizațiilor de bază și efectuarea unui control eficient, calificat, a fost antrenat un mare număr de comuniști — ingineri, economiști, arhitecți, oameni de știință, artă și cultură, muncitori și tehnicieni cu înaltă calificare. Dezvoltarea muncii de partid pe baze obștești a făcut ca acum, în aparatul comitetului orășenesc șă predomine activiștii nesalariați, ilustrînd participarea unui număr tot mai mare de comuniști la munca organelor de partid, expresie grăitoare a conducerii colective, a lărgirii continue a democrației interne de partid. Totodată, atragerea a numeroși specialiști din diferite domenii la activitatea comitetului orășenesc a contribuit la creșterea competenței sale în rezolvarea problemelor complexe ce-i stau în față.Comisia economică, împărțită pe colective de ramuri de producție (construcții de mașini, petrol, construcții, comerț etc) a studiat problemele legate de folosirea rațională a capacităților de producție, economisirea materiilor prime și a materialelor, ritmul și calitatea construcțiilor, valorificarea superioară a țițeiului, folosirea fondurilor de investiții. în efectuarea acestor studii, comitetul orășenesc de partid a antrenat, pe lîngă membrii comisiei economice, un activ de peste 100 specialiști. Propunerile făcute au a- jutat comitetul orășenesc să adopte măsuri eficiente de îmbunătățire a activității. în același timp, membrii

comisiei economice dau un sprijin efectiv pe teren organizațiilor de bază și conducerilor întreprinderilor în îndeplinirea sarcinilor curente.Studiul efectuat cu cîteva luni în urmă la Uzina de utilaj chimic șl petrolier nr. 2 a arătat că nerealizarea planului la unele sortimente se datora faptului că documentația tehnică nu era asigurată la timp, iar unele capacități de proiectare nu erau acoperite. Membrii comisiei au sprijinit concret, la fața locului, organizațiile de bază și conducerea tehnico-administrativă să remedieze cu forțe proprii o mare parte din deficiențele semnalate. Acum comisia electuează un studiu asupra stadiului pregătirii întreprinderilor pentru iarnă — studiu ce va constitui obiectul viitoarei plenare a comitetului orășenesc de partid. Fotogra
fia de sus, stingă : Membri al comisiei economice dezbat problemele legate de reducerea consumului de metal la fabricarea ' turbinelor de foraj.Deosebit de fructuoasă se dovedește contribuția activului obștesc șl în îndrumarea activității ideologice, a muncii politico-educative de masă. Un mare număr de activiști nesalariați, din rîndurile comuniștilor cu temeinică pregătire politică și ideologică, au ajutat organizațiile de bază în desfășurarea pregătirilor pentru deschiderea noului an în în- vățămîntul de partid. Alte colective de activiști nesalariați sînt folosite de comitetul orășenesc de partid în desfășurarea propagandei prin conferințe, îmbunătățirea agitației vizuale, îndrumarea colectivelor de redacție alp gazetelor de perete și ale stațiilor de radioamplificare. Pentru documentarea colectivelor obștești care lucrează în domeniul muncii politice-culturale de masă, comitetul orășenesc a organizat vizitarea de către acestea a ex

poziției de fotografii înfățișînd realizările obținute în anii puterii populare în orașul și regiunea Ploiești 
(fotografia de sus, dreapta).Rezultate bune s-au obținut și în ce privește folosirea activiștilor nesalariați ca instructori de partid. Repartizați pe lîngă diferite organizații de bază din întreprinderi, instituții, școli, în funcție de experiența și pregătirea lor, ei le ajută să-și orienteze activitatea spre problemele esențiale ale producției șl vieții interne de partid. Cei 60 de instructori nesalariați participă, în timpul lor liber, la instruirea aparatului de partid, studiază hotărîrile C.C. al P.M.R. și guvernului, precum și ale comitetului orășenesc, problemele concrete ale organizațiilor de bază de a căror îndrumare răspund. Se simte însă nevoia ca în noul an de învățămînt de partid să se acorde o mai mare atenție îndrumării lor în ce privește studiul individual. Foto
grafia de Jos, stînga : Ing. Petre Gheorghe, instructor nesalariat al comitetului orășenesc, dă îndrumări unor membri ai biroului organizației de bază de la Institutul de proiectări foraj-extracție asupra analizării stadiului îndeplinirii principalilor indicatori de plan în apropiata adunare generală de partid.Comitetul orășenesc a repartizat un număr de instructori nesalariați să îndrume activitatea grupelor de partid pe blocuri și străzi. Fotogra
fia de jos, dreapta : Strungarul Petru Vlad, instructor nesalariat al comitetului orășenesc, într-o convorbire cu membrii grupei de partid din blocul A Est, unul din cele mai bine întreținute din oraș. Ar fi util ca o astfel de îndrumare să fie dată șl grupelor de partid din cartierele mărginașe ale orașului.

Valea Prahovei văzută de pe Caraiman

Sesiunea Comisiei romino-polone 
de colaborare tehnico-științificăîntre 23 și 29 septembrie s-au desfășurat la București lucrările sesiunii a XlV-a a Comisiei romîno-po- lone de colaborare tehnico-științifică. Comisia a examinat activitatea de colaborare tehnico-științifică desfășurată în intervalul de la sesiunea a XIII-a și a adoptat o serie de ho- tărîri noi și măsuri privind lărgirea în continuare a colaborării tehnico- științifice dintre cele două țări.în baza protocolului semnat, părțile vor realiza schimburi de documentații și vor înlesni vizite de studii în probleme tehnico-științifice

din domeniul industriei petrolului șî chimiei, construcțiilor de mașini și metalurgiei, industriei ușoare și altele. Protocolul a fost semnat din partea romînă de Alexandru Boabă, adjunct al ministrului industriei petrolului și chimiei, iar din partea polonă de Stanislaw Mernik, adjunct al ministrului industriei chimice.Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă. Delegația polonă a vizitat în perioada sesiunii întreprinderi industriale din Republica Populară Romînă. (Agerpres)
Consfătuire in domeniul editării

• B’P v o ® v h o ®și difuzam carțn

NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI

Constantin SOCI

Cu performan 
superioare

Preocupat de introducerea tehnicii 
noi, de reducerea consumului de 
metal, colectivul serviciului de con
cepție al fabricii de mașini electrice 
din cadrul Uzinelor „Electroputere"- 
Craiova a obținut, în ultima vreme, 
realizări importante. Mă voi referi 
la cîteva din acestea.

In urma unui studiu amănunțit și 
de durată mai lungă s-au realizat 
proiectele și tehnologia pentru două 
serii de motoare electrice ; o serie 
de motoare asincrone între 100 și 
1 600 kW și una de motoare sincro
ne între 100 și 1 000 kW. Motoarele 
din noile serii se deosebesc de cele 
executate anterior prin performanțe 
tehnice superioare. între acestea un 
loc de frunte ocupă îmbunătățirea 
factorului de putere.

Concomitent cu ridicarea perfor
manțelor tehnice a scăzut șl greuta
tea motoarelor cu 15—25 la sută, 
s-au îmbunătățit calitatea și aspectul 
acestora.

Printre motoarele seriei sincrone 
se numără motorul tip MSA 500 
kW cu 750 rotații pe minut, la ten
siune de 6 kV, necesar lucrărilor de 
foraj. Acest motor cîntărește cu pes
te 1 000 kg mai puțin decît tipul fa
bricat anul trecut. Tot din seria sin
cronă se află in fabricație motoarele 
de 250 și 320 kW la tensiune de

Șase luni pen
La începutul acestui an mi s-a 

repartizat o locuință în strada Ga
lați nr. 156, raionul 1 Mai. în apri
lie am depus la serviciul de gospo
dărie locativă (S.G.L.) al raionului 
actele necesare pentru eliberarea 
ordinului de repartiție pe locuința 
respectivă. Mi s-au dat asigurări că 
în cel mult 2 săptămîni voi intra în 
posesia repartiției. De atunci au tre
cut cîteva luni, timp în care am fost 
de multe ori la S.G.L. De fiecare 
dată eram trimis de la un inspector 
la altul, care mai de care mai re
pezit. După atîtea tergiversări m-am 
adresat „Scînteii" cerîndu-i sprijin, 
întrucît fără acest act nu pot înche
ia contractul de închiriere cu 
I.A.L.-ul. Cînd am primit o copie 
după răspunsul dat „Scînteii" de că
tre secțiunea de gospodărie locativă

te tehnice

Miercuri, la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă din București s-a deschis Consfătuirea conducerilor editoriale și de difuzare a cărții din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Polonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară și U.R.S.S. Pe ordinea de zi figurează referate și informări cu privire la colaborarea dintre editurile țărilor participante, la activitatea editorială în domeniul informării și documentării, la elaborarea și îndeplinirea planurilor tematice, la colaborarea în domeniul traducerilor etc.

Președintele Consiliului editurilor și difuzării cărții din R. P. Romînă, Aurel Mihale, a salutat delegațiile în numele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. în ședința de dimineață, Jenö Si mo, director general al Direcției generale a editurilor din Ministerul Culturii al R. P. Ungare, a prezentat o informare cu privire la îndeplinirea recomandărilor consfătuirilor editoriale anterioare. în după-a- miaza aceleiași zile au avut loc discuții în legătură cu informarea prezentată. Lucrările consfătuirii continuă. (Agerpres)

Măsuri eficiente 
productivitate înaltă
(Urmare din pag. I-a)fafä de realizările din celelalte exploatări. în urma sporirii „zestrei“ tehnice, pe întreaga direcție regională s-au realizat mecanizat în prima jumătate a anului la doborît și Secționat cu 165 000 mc de lemn, iar la încărcat cu 130 000 mc mai mult decît în aceeași perioadă a anului trecut.Un accent: deosebit s-a pus și pe mecanizarea altor lucrări care necesită un volum ridicat de muncă, cum este fasonarea traverselor normale și înguste, a lemnului de celuloză, a doagelor etc. La aceste lucrări indicele de mecanizare a a- tins 85—90 la sută. Unele măsuri în vederea ridicării gradului de mecanizare s-au luat și în unitățile de industrializare a lemnului.Așa cum s-a subliniat în materialul publicat anul trecut în „Scîn- teia“, o cauză a nerealizării productivității muncii în anul 1963 a fost și slaba preocupare pentru extinderea muncii în brigăzi complexe Cu acord global. Deși avantajele a- cestei metode superioare de organizare a lucrărilor au fost dovedite din plin de experiența întreprinderilor forestiere Tg. Neamț și Piatra Neamț, totuși ea a fost insuficient aplicată. Pe regiune, abia 43,3 la sută din muncitorii forestieri au lucrat Organizați în brigăzi complexe. în unele întreprinderi, ca cele din Bacău și Adjud, procentul era sub 20 la sută.încă înaintea începerii noului an forestier, organizațiile de partid, conducerile întreprinderilor au luat măsuri eficiente pentru o mai bună organizare a muncii în exploatări. O dată cu lărgirea sistemului de lucru în brigăzi complexe cu acord global, a crescut și numărul muncitorilor permanenți. Brigăzile au fost reorganizate și întărite cu muncitori cu o calificare mai ridicată ; s-au organizat cursuri de pregătire pe meserii.în urma măsurilor luate, numă

rul brigăzilor a crescut de la o lună la alta, ajungîndu-se în prezent ca 53 la sută din muncitori să lucreze după acest sistem de lucru. Lor le revine 63,4 la sută din masa lemnoasă exploatată. La întreprinderea forestieră Tg. Neamț, aproape întregul număr de muncitori lucrează în brigăzi complexe, ele realizînd 98 la sută din masa lemnoasă care s-a exploatat pe 8 luni din acest an, iar la I. F. Roznov 83,5 la sută din producție a fost scoasă de brigăzile organizate după acest sistem.Că organizarea lucrărilor în brigăzi complexe este avantajoasă o dovedește și următorul fapt : în a- cest an, brigăzile complexe au realizat o productivitate medie a muncii cu 20 la sută mai mare decît formațiile de lucru obișnuite. Organizarea muncii după acest sistem asigură, totodată, obținerea unor indici superiori de utilizare a masei lemnoase.Mai buna organizare a lucrului, permanentizarea muncitorilor, munca politică desfășurată în exploatări și parchete au făcut ca timpul de lucru să fie folosit mai judicios, în perioada de la începutul anului, deși s-a lucrat cu mai puțini muncitori decît prevede normativul, unitățile economiei forestiere din regiune au realizat o producție suplimentară în valoare de 64 000 000 lei. Productivitatea muncii a crescut cu 5 la sută față de plan și cu 12,4 la sută față de 1963.
★Cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe 1965 în ramura economiei forestiere a regiunii Bacău, s-a a- rătat că în întreprinderile din a- ceastă ramură sînt condiții pentru dezvoltarea experienței dobîndite pînă acum în mecanizarea lucrărilor în pădure, în extinderea formelor eficiente de organizare a muncii. S-au făcut, propuneri și s-au stabilit noi măsuri pentru ca în toate întreprinderile forestiere din regiune productivitatea muncii să se ridice la un nivel și mai înalt.

SFATUL MEDICULUI

CRIZAFicatul, organul voluminos așezat în partea dreaptă superioară a abdomenului, sub ultimele coaste, are, pe lîngă multe funcții, și pe aceea de a secreta bila. Lichidul acesta de culoare galbenă conține substanțe absolut indispensabile pentru digestia alimentelor, în special a grăsimilor. Bila secretată de ficat nu trece direct în intestin, ci' — prin canalul hepatic, apoi prin cel cistic — întîi în pungulița colecistu- luî, unde se acumulează, se concentrează, mărindu-și eficacitatea, pentru a fi distribuită după necesități. Necesitățile acestea sînt semnalate pe căile fine ale nervilor de către duoden, prima parte a intestinului, unde alimentele sosesc predigerate de sucul gastric al stomacului, iar colecistul trimite suc biliar în cantitatea și de calitatea necesară.în drumul ei spre duoden, bila trece prin canalul cistic, iar apoi mai departe, prin canalul coledoc, în intestin. Aici, în procesul digestiei, ea îșl schimbă culoarea, devenind din galbenă verde, apoi brună, împrumutînd culoarea ei conținutului intestinului. Ce se întîmplă însă dacă în drumul bilei apare un obstacol ? Un minuscul dop de mucus, de pildă, datorat inflamării mucoasei ce căptușește organele prin care se scurge bila, poate astupa fie canalul cistic, fie pe cel coledoc. Sau, alt obstacol, format prin precipitarea substanțelor din componența bilei : un calcul (o piatră). în aceste cazuri, colecistul, prin contracții puternice, încearcă să înlăture obstacolul și- apare criza biliară sau veziculară, denumită impropriu criză de ficat numai din cauză că durerile se resimt în regiunea ficatului.Dacă obstacolul s-a localizat pe canalul cistic, scurgerea bilei de la ficat, prin coledoc spre duoden, ră- mîne liberă. Dacă obstacolul apare în coledoc, drumul bilei este închis. Ea se revarsă înapoi spre ficat, iar lichidul stăvilit forțează prin presiunea sa pereții fini ai capilarelor

6 kV. în cadrul seriei de proiecte 
asincrone, de concepție nouă, se în
scriu motoarele în scurt circuit de 
200 și 250 kW și motoarele la tensi
unea de 6 kV cu puteri de 400 kW, 
630 kW, la 750 și 1 000 rotații pe 
minut.

Numărul tipurilor noi de motoare 
pe care le fabricăm acum se ridică 
la 24, iar ponderea lor în volumul 
producției realizate pe 8 luni a ajuns 
la mai mult de 70 la sută.

De la începutul anului constructo
rii de la „Electroputere" au trimis 

, asemenea utilaje șantierelor de fo
raj, șantierului fabricii de ciment 
Bîrsești etc. Un număr de 17 mo
toare de 300 și 370 kW, de construc
ție specială, tropicalizate au plecat 
în India, unde uzina noastră se 
bucură de prestigiu.

Constructorii de la fabrica de ma
șini electrice rotative măresc cu fie
care zi ponderea în fabricație a ma
șinilor care se situează la nivelul 
tehnicii moderne, în așa fel incit 
pînă la sfîrșitul anului să ia locul 
în totalitate vechilor tipuri, iar în 
anul viitor să se fabrice numai ti
purile noi.

Ion DUGĂEȘESCU 
economist la Uzinele 
„Electroputere”-Craiova

tru un act
a Sfatului popular al Capitalei, prin 
care eram anunțat să mă prezint 
pentru a ridica actul solicitat, am 
crezut că, în sfîrșlt, lucrurile s-au 
rezolvat. Dar mi-am făcut iluzii. 
Funcționarii de aici nu se dau bă
tuți. De fiecare dată cînd merg la 
S.G.L. mi se spune altceva : ba că 
ordinul nu este încă semnat, ba că 
inspectorul care se ocupă de cazul 
meu e plecat în concediu și actele 
sînt încuiate în sertarul său. Și așa 
au trecut 6 luni de cînd bat drumu
rile pentru un act ce putea fi elibe
rat în cîteva zile. Am observat că 
mai sînt și alți cetățeni în situația 
mea. Eu socot că pînă la urmă foru
rile de resort se vor sesiza și vor face 
ordine la acest S.G.L.

Petre ALEXANDRESCU 
muncitor tipograf

InformațiiDe cîteva zile se află în țara noastră un grup de specialiști în silvicultură și prelucrarea lemnului din R.S.F. Iugoslavia. în timpul vizitei, oaspeții vor face un schimb de experiență cu specialiștii noștri privind exploatarea, transportul și industrializarea lemnului.
★A plecat în Italia delegația țării noastre la prima sesiune a grupului de lucru al Comisiei europene pentru agricultură a F.A.O. privind clasificarea și prospectarea solurilor și resurselor din soluri, ce se va ține la Florența.

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță : la tragerea de amortizare a 
asigurărilor mixte de persoane, din 30 
septembrie 1964, au ieșit următoarele 
opt combinații de litere :

V.W.P. ; G.B.V. ; M.M.I. ; M.M.R. ; 
D.I.J. ; J.E.N. ; Z.L.G. ; C.A.E.

Simpozion pe marginea 
unor congrese științificeîn sala mică a Palatului R. P. Ro- mîne a avut loc ieri simpozionul „Oameni de știință romîni la mari congrese internaționale“, organizat de Consiliul pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice. Despre Congresul internațional de antropologie și etnografie de la Moscova a vorbit acad. Ștefan S. Milcu, vicepreședinte al Academiei R. P. Romîne, iar despre Congresele de cercetare a cosmosului și astronauti- că de la Florența și Varșovia a vorbit prof. univ. Călin Popovici, secretarul Comisiei de astronautică de pe lîngă Academia R. P. Romîne. A urmat filmul documentar „Opera romînă la Paris“ și un program artistic susținut de soliști ai Teatrului de Operă și Balet al R. P. Romîne.

DE FICATßangvine. Invadînd în sînge, din cauza obstacolului mecanic ivit în calea ei, bila produce așa-mlmitul icter mecanic.Criza biliară durează pînă ce colecistul, prin contracțiile sale, reușește să îndepărteze obstacolul, ceea ce, în cazul unei simple inflamații, nu este lipsit de șanse de reușită. Altfel se prezintă situația cînd este vorba de un calcul prins în canal. Cu cît colecistul se contractă mai

mult, cu atît sînt mai mari spasmele canalului, piatra fiind strînsă cu tot mai multă putere. Acest cerc vicios poate fi rupt numai printr-o injecție cu papaverină sau morfină care domolește spasmele, eliberînd piatra din strînsoarea canalului.Calculul eliberat cade înapoi în colecist, de unde a plecat. Atîta timp cît stă liniștit acolo, cunoaște liniștea și bolnavul. Necazurile reîncep cînd calculul pornește din nou la drum, împreună cu bila solicitată de un puternic excitant intestinal : o mîncare grasă, o masă copioasă, alcoolul, o infecție intestinală etc. Și o enervare puternică poate provoca contracția căilor biliare care, în prezența unor calculi, poate degenera într-o criză puternică.Colecistul care conține calculi se infectează ușor, se pot produce iii- flamații puternice, cu frisoane și temperaturi mari. Asistăm la trans

formarea litiazei biliare (acumularea de calculi în colecist) într-o co- lecistită calculoasă acută. Dacă nu este operată de urgență, ea poate duce la o perforație a peritoneului. Cînd o criză biliară nu cedează sau cedează numai trecător, sub influența unei injecții de morfină sau a altui derivat al opiului, ne putem aștepta la apariția acestei complicații. Nu o vom aștepta însă cu brațele încrucișate, Ci vom face apel de îndată la chirurg. Se înțelege că intervenția lui este mai ușoară cînd se face din vreme.în medicină este clar astăzi că litiaza biliară, fie că produce crize sau inflamații, fie că produce numai tulburări digestive necaracteristice dar rebele la alte tratamente, trebuie operată. Extirparea colecistului obligă intestinul să se adapteze situației noi, ceea ce se produce ușor și rapid, fără vreun inconvenient în ce privește digestia.Dacă tratamentul just al calculo- zei este cel chirurgical, în timpul crizelor, durerea insuportabilă poate face necesar un tratament medical de moment. Dar și în absența medicului, 1—2 tablete de Spasmo- verin (noua denumire : Lizadon) sau, în caz de vărsături, un supozitor, pot lichida spasmul, mai ales dacă criza este provocată numai de un catar al mucoasei sau de o indigestie.Tratament medical de bază cu medicamente și, mai ales, prin ape minerale se indică numai dacă existența calculilor a putut fi exclusă prin examene, în primul rînd prin colecistografie. Prezența calculilor contraindică cura cu ape, ele putînd provoca crize puternice.Metodele de prevenire atît a calculilor cît și a crizelor sînt cele igie- no-dietetice. Evitarea supraalimenta- ției în general, a alimentației grase în special, este regula de bază.
Dr. Ernest KAHANA 
medic emerit

sport Știri
Vizitele președintelui
U. C. F. S.• In zilele de 28 șl 29 septembrie, Aurel Duma, președintele Comitetului olimpic romîn și președintele U.C.F.S., care se află în Japonia cu ocazia celei de a 18-a ediții a Jocurilor Olimpice, a făcut la Tokio vizite de curtoazie lui Ikiro Kono, ministru pentru probleme olimpice, dr. Ryotoru Azuman, guvernatorul prefecturii Tokio și primarul capitalei japoneze, Daigoro Yasukawa, președintele comisiei de organizare a Jocurilor Olimpice, și Takeieda Tsunenori, președintele comitetului olimpic japonez. In cursul întrevederilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, A. Duma și-a exprimat mulțumirile pentru condițiile bune create sportivilor romîni, precum și dorința întregii delegații de a folosi acest prilej pentru cu-

olimpicenoașterea îndeaproape a realizărilor poporului japonez. In răspunsurile lor gazdele au urat succes sportivilor romîni și au asigurat că vor oferi toate cele necesare ca delegația noastră să se bucure de o plăcută vizită în Japonia.• La Tokio soarele strălucește dea* supra orașului. In incinta stadionu* lui „National", în piscinele de înot și la alte baze sportive, care de la 10 octombrie vor fi „scena" marilor confruntări ale sportivilor din 97 de țări ale lumii, există o mare animație. Antrenamentele sînt în plină desfășurare. In prezent se află în satul olimpic peste 2 200 de sportivi și o- ficiali reprezentînd 51 de țări.• La Yokohama după o zi de repaus a fost reluat turneul preolimpic masculin de baschet. Rezultate: Tai- landa-Malaya 79—78 (38—43); Coreea de sud-Indonezia 103—85 (45—37).
TEATRE ® CINEMA • TELEVIZIUNE

TEATRE : Teatrul de Stat de Operetă : 
Paganini (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caraglale- (sala Comedia) : 
Eminescu (orele 19,30), (sala Studio) : 
Moartea unui artist (orele 19,30). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Cum vă place 
(orele 19,30), (sala Studio — str. Al. 
sahia nr. 76 A) : Dragă mincinosule 
(orele 19,30). Teatrul evreiesc de stat : 
Omul care a văzut moartea (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică" : Năzbîtiile lui 
Țăndărică (spectacol pentru copii — 
orele 16), Eu șl materia moartă (specta
col pentru adulțl — orele 20,30). Teatrul 
satiric-muzical „C. Tănase" (sala „Sa
voy“) : Carnaval la Tănase (orele 16). 
Pagini alese din revista de altădată 
(orele 20), (sala „Victoria“) : Și băieții și 
fetele (orele 20). Circul de Stat : Specta
col prezentat de ansamblul Circului 
chinezesc (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Viață particulară : 
Sala Palatului R. P. Romîne (seria de 
bilete 1126 — orele 19,30), 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 Dinamo (Șos. Ștefan cel
Mare — orele 20,15). Ghepardul — 
cinemascop (ambele serii) : Patria (9; 
13; 17; 21). Hatarl (ambele serii) : Bucu
rești (9,30; 13; 16,30; 20), Grădina „Doina“ 
(Str. Doamnei nr. 9 — orele 19,15). 
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 — grădină orele 19,30). 
TOmiS (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 — la 
grădină orele 19), Melodia (9,45; 12; 14,15: 
16,30; 18,45; 21). Al nouălea nume : Grlvița 
(10; 12; 16; 18; 20). Dragoste la zero
grade : Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Giuleștl (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Flamura (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
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 Carusso : Carpațl (10; 12; 14; 16). 
Asasinul din cartea 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 grădină orele 19,15). 
Vizitați Zakopane — Medicii din Sierra
— Mișcările Pămîntului — Cuvînt cu 
cuvînt — Greva — Balada primăverii : 
Timpuri Noi (10—21 în continuare). 
Clociara : Excelsior (10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) , Adesgo (14; 16,15; 18,45; 21,15). 
Banda de lași : Feroviar (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Drumul Sării (16; 18; 20). 
Ocolul pămîntulul 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 gră
dină orele 19,30). Vara în nordul sălbatic: 
Crîngași (16; 18; 20). Pagini de istorie — 
Rominia, orizont 64 : Bucegi (9; 16; 19,15). 
Comisarul : Unirea (16-, 18,15; 20,30 — la 
grădină orele 19,15). îndrăgostitul : Fla
căra (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). La Strada : 
Vitan (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 Altona : Moșilor 
(15,30; 18; 20,30). Falsificatorul : Popular 
(16; 18,15; 20,30). Moral 63 : Aurora (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21 - la grădină ore
le 20), Floreasca (16; 18,15; 20,30). Rebelul 
magnific : Volga (9,30; 11,45; 14; 16.15; 
18,30; 20,45). Comoara din lacul de argint
— cinemascop : Colentina (15; 17; 19; 21), 
Ferentari (10; 16; 18,15; 20,30), Cosmos 
(10; 12; 14; 16; 18,20). Doi colonei : Pro
gresul (15,30; 18; 20,15). Singurătatea aler
gătorului de cursă lungă : Cotroceni 
(15,30; 18; 20,30). Pășesc prin Moscova : 
Pacea (16; 18; 20). M-am îndrăgostit la 
Copenhaga : Viitorul (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jiirnalul 
televiziunii. 19,10 — Aventurile echipaju
lui Val-Vîrtej : în Matto Grosso. 19,50 — 
Sfatul medicului : Sănătatea școlarului
— de conf. dr. V. Petrescu-Coman. 20,oo
— Filmul artistic „Luna de miere fără 
bărbat". 21,25 — Recital vocal-instrumen- 
tal. vor interpreta laureați ai Con
cursului internațional „George Enescu". 
In încheiere : Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă 

șl călduroasă, cu cerul mai mult noros. 
Vîntul a suflat în general slab. Tempe
ratura aerului la ora 14 era cuprinsă în
tre 24 de grade la Arad, Răuți, Berzeas- 
ca și București și 17 grade la Miercurea 
Ciuc și ocna Sugatag. In București : 
Vremea a fost frumoasă și călduroasă 
cu cerul variabil, mai mult senin. Vîntul 
a suflat în general slab. Temperatura 
maximă a fost de 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 șl 
4 octombrie a. c. In țară : Vremea se 
răcește ușor, mai ales în nordul țării. 
Cerul variabil. Local vor cădea ploi sub 
formă de averse. Vîntul va sufla potri
vit din nord-vest, apoi din est. Tempera
tura în scădere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între 1 și 11 grade, iar maximele 
între 13 și 23 de grade. Ceață locală. In 
București : Vremea se răcește ușor. Ce
rul va fi variabil. Vîntul va sufla potri
vit din nord-vest apoi din est. Tempe
ratura în scădere ușoară.
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MAREA SĂRBĂTOARE A CHINEI POPULARE
Ani de muncă însuflețită 
în construcția socialistăAstăzi, poporul chinez sărbătorește împlinirea a 15 ani de la întemeierea Republicii Populare Chineze — încununare a marii sale victorii în ïupta dusă sub conducerea Partidului Comunist Chinez, împotriva forțelor coalizate ale reacțiunii interne și imperialismului.Victoria revoluției populare din China s-a înscris ca unul din cele mai importante evenimente ale contemporaneității. înfăptuită într-o țară atît de mare și cu o populație atît de numeroasă, ea a dat o lovitură puternică sistemului colonial, 

a adus o mare contribuție la schimbarea raportului de forțe pe plan mondial în favoarea socialismului.Instaurarea puterii populare a des- . chis o eră nouă în istoria poporului chinez. Descătușat din lanțurile robiei seculare, din înapoierea economică a trecutului de asuprire și exploatare, acest harnic și talentat popor a realizat în perioada scursă de 
la eliberare adînci transformări revoluționare, a pășit la făurirea vieții 6ale noi, socialiste,Nemăsurat este contrastul între Imaginea Chinei vechi, stat semifeudal și semicolonial — și înfățișarea 
R. P. Chineze, patria unui popor liber, stăpîn pe destinul și avuțiile sale, care s-a angajat cu întreaga sa putere de muncă într-o operă cons
tructivă de mari proporții. De la importantele regiuni industriale din nord-est șl pînă la cîmpiile fertile din zonele cele mai sudice, orașele țării, 
începînd cu Pekinul, continuînd cu Șenlanul, Anșanul, Nankinul, Uha- 
nul șl multe altele prezintă astăzi ta
bloul activității creatoare, în care viața pulsează din plin. Datorită muncii pline de abnegație desfășurate sub 
‘conducerea Partidului Comunist Chinez, în frunte cu tovarășul Mao Țze-dun, în anii puterii populare au fost ridicate sute de uzine, fabrici, hidrocentrale, au fost create și dezvoltate noi ramuri ale industriei 

a construcției de mașini grele,
Gală deCu prilejul celei de-a 15-a aniver

sări a proclamării R. P. Chineze, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a organizat miercuri seara, 
la cinematograful „Republica“, 
un spectacol de gală cu filmul „Mu
safiri eludați pe muntele de ghea- 
g" — producție a studiourilor din 

P. Chineză.
Au participat Gh. Pele, adjunct 

al ministrului afacerilor externe, 
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mașini și aparate de precizie, tractoare, automobile, avioane, construcții navale etc. — s-a făurit baza industrializării socialiste a țării. O dată cu dezvoltarea industrială, știința și tehnica au luat a- vînt. Presa chineză relatează pe larg despre succesele colectivelor de ingineri și tehnicieni ai întreprinderilor din capitala țării, din Șanhai, Tiențin sau alte centre, în proiectarea și crearea de noi tipuri de mașini, utilaje, aparate de precizie ; în prezent, în R. P. Chineză se proiectează și se construiesc combinate de mari capacități în domeniile siderurgiei, chimiei etc.Realizări de seamă au fost obținute și în dezvoltarea agriculturii socialiste, statul vădind o permanentă preocupare pentru înzestrarea ei cu tractoare și alte mașini agricole, cu îngrășăminte chimice, cu cadre de agronomi și zootehnicieni. Pe uriașe întinderi din bazinele fluviilor Iantzî, Huanhe, ca și al altor cursuri de apă au fost întreprinse, în anii puterii populare, vaste lucrări hidrotehnice pentru evitarea inundațiilor care făceau ravagii în trecut și irigarea unor suprafețe tot mai mari de pămînt.Ca urmare a realizărilor dobîndlte în dezvoltarea economiei, se creează condiții tot mai bune pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii. Poporul chinez, purtător al unei culturi milenare, a cunoscut din plin, în anii dinainte de eliberare, plaga analfabetismului. în cei 15 ani care au trecut de atunci, peste 100 de milioane de muncitori și țărani chinezi au învățat carte ; în țară a fost înfăptuit învățămîntul elementar general, iar numărul elevilor școlilor medii și al studenților este de cîteva ori mal mare față de trecut. Dezvoltarea continuă a construcției de locuințe, de așezăminte social-culturale, a rețelei de asistență medicală aduce mereu schimbări în
Ulm eI. Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură șl Artă, reprezentanți ai altor instituții culturale, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost de față Liu Fan, ambasadorul R. P. Chineze la București, membri ai ambasadei, șefi ai altor misiuni diplomatice șl alțl membri al corpului diplomatic.(Agerpres)

noitoare, atît în înfățișarea orașelor și satelor, cît și în viața oamenilor.Poporul romîn urmărește cu adîn- că bucurie munca constructivă a poporului chinez, realizările sale, între popoarele noastre, care-și nutresc reciproc puternice sentimente de stimă și prețuire, ca și între țările noastre s-au statornicit relații de prietenie și colaborare frățească. Protocolul privind acordarea de asistență tehnico-științifică reciprocă semnat în vara acestui an, acordul romîno-chinez referitor la schimbul de mărfuri pe anul 1964, ca și schimburile culturale dintre cele două țări arată că aceste relații de colaborare se desfășoară în mod rodnic. Dezvoltarea lor continuă este în interesul ambelor popoare, al unității țărilor socialiste, al consolidării păcii în lume.Popoarele romîn și chinez, ca și popoarele de pretutindeni, sînt a- dînc interesate în preîntîmpinarea primejdiei unui nou război mondial, în triumful cauzei păcii. în lupta dusă de țările socialiste, de celelalte forțe iubitoare de pace pentru zădărnicirea acțiunilor agresive ale imperialismului, pentru menținerea și întărirea păcii, ca și în soluționarea problemelor vieții internaționale, Republica Populară Chineză deține un rol de mare însemnătate. Țara noastră sprijină cu fermitate dreptul poporului chinez asupra străvechiului său teritoriu, Taivan, se pronunță cu hotărîre pentru restabilirea neîntîrziată a drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la Organizația Națiunilor Unite și îndepărtarea uzurpatorilor ciankai- șiști.De ziua marii sărbători naționale a R. P. Chineze, poporul romîn transmite poporului frate al Chinei, o dată cu cele mal călduroase felicitări, urarea izvorîtă din inimă, de a obține noi și mari succese în o- pera de construcție socialistă, în înflorirea patriei sale.
TELEGRAMECu ocazia zilei de 1 octombrie, cea de-a XV-a aniversare a proclamării Republicii Populare Chineze, tovarășul Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Romîne, a adresat tovarășului Cen I, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Chineze, o telegramă prin care îi transmite felicitări și urează poporului chinez noi succese în construirea socialismului în patria sași In apărarea păcii în lumea întreagă.

★Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a proclamării R. P. Chineze, Consiliul Central al Sindicatelor, Uniunea Tineretului Muncitor, Comitetul Național pentru apărarea păcii șl Consiliul Național al femeilor din R. P. Romînă au trimis telegrame de felicitări organizațiilor similare din R. P. Chineză.
La posturile de radioCu prilejul celei de-a 15-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze, ambasadorul R. P. Chineze în R. P. Romînă, Liu Fan, a rostit miercuri seara o cuvîntare la posturile noastre de radio.(Agerpres)

In anii puterii populare, orașul 
Șenlan din nord-estul R.P. Chine
ze a devenit unul din cele mal 
Importante centre ale construcției 
de mașini, utila] electrotehnic șl 
aparata] de precizie. în fotogra
fia din stingă : Interiorul unei 
secții a uzinei de mașini grele.

Orașul Pekin se. înnoiește In per
manență cu mari edificii șl blocuri 
de locuințe moderne. în fotogra
fia de jos : o vedere parțială a 
bulevardului care duce spre piața 

Tienanmîn

AdunareaMiercuri după-amiază, la Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. a avut loc o adunare festivă organizată de Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Capitalei și Institutul romîn pentru relațiile culturale cu străinătatea cu prilejul celei de-a XV-a a- nivensări a proclamării R.P. Chineze.Au participat Gheorghe Apostol, membru al Biroului Politic al C. C. al P.M.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Avram Bunaciu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Anton
OuvîntàrëàDragă tovarășe ambasador Liu Fan,Dragi tovarăși și prieteni,La 1 octombrie, poporul chinez sărbătorește cea de-a 15-a aniversare a proclamării Republicii Populare Chineze. Acest eveniment de covîr- șitoare însemnătate istorică a încununat îndelungata și eroica luptă revoluționară dusă de poporul chinez, sub conducerea fermă a Partidului Comunist Chinez, împotriva forțelor coalizate ale reacțiunii interne și internaționale, pentru libertate și independență națională.Victoria revoluției populare a inaugurat o nouă eră în multimilenara istorie a poporului chinez, des- chizîndu-i larg calea marilor prefaceri socialiste. în același timp, ea a dat o lovitură zdrobitoare pozițiilor imperialismului pe continentul asiatic, a exercitat o puternică înrîurire asupra mișcărilor de eliberare națională și socială, a contribuit în mare măsură la sporirea forțelor socialismului și păcii pe plan mondial.Poporul romîn, ca și popoarele din întreaga lume, și-a manifestat activ solidaritatea cu lupta dîrză, plină de abnegație și grele sacrificii, prin care viteazul popor chinez și-a cucerit la 1 octombrie 1949 dreptul de a dispune liber de propria-i soartă. Cu același sentiment de solidaritate și sinceră bucurie frățească a urmărit poporul nostru marile realizări dobîndite de poporul chinez în făurirea vieții sale noi, socialiste, în cei 15 ani care au trecut de la proclamarea Republicii Populare Chineze.în această perioadă, relativ scurtă, harnicul și talentatul popor chinez, călăuzit de încercatul său partid comunist, în frunte cu tovarășul Mao Țze-dun, a înfăptuit profunde schimbări revoluționare în toate domeniile vieții sociale, a desfășurat o gigantică muncă constructivă pentru continua dezvoltare și înflorire a patriei sale.China populară a preluat o moștenire economică deosebit de grea care se caracteriza printr-o pondere
CuvîntareaAducînd mulțumiri pentru organizarea acestei adunări festive în cinstea măreței sărbători a poporului chinez, vorbitorul a spus că în 15 ani, perioadă istorică scurtă, poporul chinez, sub conducerea justă a Partidului Comunist Chinez și a tovarășului Mao Țze-dun, cu voință fermă și spirit revoluționar, tinzînd prin eforturi tenace spre prosperitate, a desfășurat munca pentru înfăptuirea revoluției și construcției socialiste și a obținut realizări strălucite în toate domeniile de construcție, punînd astfel bazele industrializării socialiste.In primii trei ani de existență a Chinei noi, guvernul popular a a- brogat în primul rînd privilegiile imperialismului în China, a lichidat forțele agresive ale imperialismului în China, a confiscat capitalul birocratic și a creat o economie socialistă de stat. Prin reforma a- grară, peste 300 milioane de țărani fără pămînt sau cu pămînt puțin au căpătat pămînt și alte mijloace de producție agricole.Referindu-se la realizările din primul plan cincinal, vorbitorul a spus : noi am concentrat forțele principale în vederea desfășurării construcției industriale de mari proporții formată din peste 600 de obiective cheie, punînd astfel baza inițială pentru industrializarea socialistă a țării. Noi am realizat, de asemenea, transformarea socialistă de către stat a agriculturii, industriei meșteșugărești și a industriei și comerțului capitalist, obți- nînd astfel victoria hotărîtoare a revoluției socialiste în domeniul proprietății asupra mijloacelor de producție, 500 milioane de țărani au pășit pe drumul colectivizării. în perioada celui de-al 2-lea plan cincinal, sub conducerea partidului și luminată de cele trei steaguri roșii — linia generală, marele salt înainte și comuna populară — industria țării noastre a cunoscut în continuare o mare dezvoltare. In satele Chinei, pe baza cooperativelor agricole de producție de tip superior s-au creat pe mai departe comunele populare, care constituie un rezultat firesc al dezvoltării economice și politice a Chinei.Arătînd mai departe că între anii 1959—1961 poporul chinez a biruit mari dificultăți cauzate de calamități naturale grave, ambasadorul R.P. Chineze a subliniat :Economia colectivistă a comunelor populare a jucat un rol important în lupta pentru învingerea calamităților naturale grave și și-a dovedit forța uriașă în efectuarea lucrărilor de construcții capitale din agricultură, precum și în dezvoltarea producției agricole. De anul trecut, întreaga economie națională a început să 

se îmbunătățească multilateral. De

festivă din CapitalăBreitenhofer, membru al C.C. al P.M.R., membru al Consiliului de Stat, Bujor Almășan, membru al C.C. al P.M.R., ministml minelor și energiei electrice, Ghizela Vass, membru al C.C. al P.M.R., Petre Constantinescu-Iași, membru al Consiliului de Stat, Voinea Marinescu, ministrul sănătății și prevederilor sociale, reprezentanți ai conducerii unor instituții centrale și organizații obștești, academicieni și alți oameni de cultură, generali și ofițeri superiori.Au fost prezențl șefii unor misi- 
acad. Gheorghe Mihocextrem de redusă a industriei în ansamblul economiei naționale — a arătat vorbitorul. în asemenea condiții dificile, Partidul Comunist Chinez a mobilizat eforturile și energia creatoare a celor ce muncesc în direcția refacerii economiei naționale, atingerii șl depășirii nivelului antebelic, iar apoi, prin realizarea planurilor cincinale de dezvoltare a economiei naționale, la crearea bazei pentru industrializarea socialistă a țării. Capacitatea industriei a crescut de cîteva ori, au fost create noi ramuri industriale de cea mai mare importanță pentru avîntul economiei. Industria constructoare de mașini, creația puterii populare, cuprinde astăzi o gamă largă de produse : mașinl-unelte, automobile, mașini agricole, generatoare termoelectrice cu o capacitate de 50 000 kW, generatoare hidroelectrice cu o capacitate de peste 70 000 kW, utilaje complete pentru fabrici de amoniac sintetic cu o capacitate de 25 000 tone, utilaj pentru prospectarea, extracția, rafinarea petrolului și multe altele. China poate produce în prezent cea mai mare parte din mașinile și utilajele de care are nevoie.Totodată, s-a îmbunătățit continuu repartiția teritorială a obiectivelor industriale. Astfel, alături de Combinatul metalurgic de la Anșan, singura bază de mari proporții a industriei siderurgice înainte de eliberare, în prezent reconstruit, extins și modernizat, s-au ridicat noi centre siderurgice importante la Uhan, Baotou și în alte localități.Realizările dobîndite în sectorul Industrial sînt ilustrate de faptul că, în opt luni, planul de producție pe anul 1964 a fost realizat în proporție de 70 la sută, beneficiile întreprinderilor depășind cu circa 30 la sută nivelul perioadei corespunzătoare anului 1963.în perioada de după eliberare, agricultura chineză, înapoiată și fărîmițată în trecut, a cunoscut schimbări fundamentale prin reorganizarea ei pe baze noi, socialiste. Dezvoltarea industriei asigură an 
ambasadorului Liu Fanla sate la orașe, pretutindeni a apărut o situație de viu avînt.Călăuzindu-se după orientarea generală de dezvoltare a economiei naționale — agricultura baza și industria factorul conducător — prin traducerea în viață a orientării de construcție cu propriile forțe, cu hărnicie și economii, prin înfăptuirea celor două planuri cincinale și prin munca de reglementare depusă în ultimii ani, economia noastră națională a obținut realizări uriașe în toate domeniile. In agricultură, de pildă, producția cerealelor și plantelor industriale a crescut în mari proporții și au apărut numeroase regiuni unde recolta este asigurată atît în cazul secetei cît și în cazul inundației, cu o producție mare și constantă, fapt foarte îmbucurător.In domeniul industriei, producția a cunoscut o uriașă creștere. în mod deosebit, o dezvoltare vertiginoasă au înregistrat numărul sortimentelor și calitatea produselor. Țara noastră a creat deja o bază industrială solidă, independentă și de sine stătătoare. Am creat o serie de ramuri industriale noi. Procentul în care se asigură din producția proprie necesitățile de mașini și instalații principale ale țării a ajuns la circa 90 la sută.întărirea capacității de bizuire pe propriile forțe ale țării noastre se oglindește în mod concentrat și în faptul că au fost realizate cu forțele noastre proprii multe lucrări de construcție, printre care uzine siderurgice, mine carbonifere și rafinării, fiecare cu o capacitate de producție anuală de peste un milion de tone, hidrocentrale cu o putere instalată de peste 600 000 kW și uzine de îngrășăminte chimice care produc a- nual 100 000 tone de îngrășăminte azotoase. O altă realizară remarcabilă în construcția industrială obținută în cadrul celui de-al doilea plan cincinal a fost descoperirea noilor zăcăminte de țiței, ale căror lucrări de exploatare au fost realizate în întregime cu forțele noastre proprii. Produsele petroliere necesare țării noastre vor fi satisfăcute în curînd din producția proprie.Vorbitorul s-a referit apoi la dezvoltarea culturii și învățămîntului, a cercetărilor științifice, ocrotirii sănătății. El a arătat că nivelul de trai al poporului crește necontenit. Prețurile mărfurilor sînt stabile, iar salariile muncitorilor și funcționarilor se măresc neîntrerupt. In cei 15 ani care au trecut, statul a construit în orașe peste 200 milioane m p de locuințe.Aceste realizări însemnate obținute de țara noastră au demonstrat pe deplin superioritatea orînduirii socialiste și faptul că poporul chinez, descătușat din jugul imperialismului, bizuindu-se pe propriile forțe și tinzînd cu eforturi tenace spre pros- 

peritate, poate transforma o țară 

uni diplomatice acreditați în R. P. Romînă și alți membri ai Corpului diplomatic.Au fost intonate imnurile de stat ale R. P. Chineze și R. P. Romîne.Adunarea a fost deschisă de Oc- tav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S. A luat apoi cuvîntul acad. Gheorghe Mihoc, rectorul Universității București. A vorbit apoi ambasadorul R. P. Chineze la București, Liu Fan.în încheierea adunării a fost prezentat un program artistic.(Agerpres)
de an tot mai multe tractoare agriculturii. Anul trecut pe ogoarele Chinei au lucrat un număr de 4,6 ori mai mare de tractoare decît în anul 1957. Un loc important în ansamblul dezvoltării industriale îl ocupă Industria chimică, chemată să furnizeze agriculturii cantități mereu sporite de îngrășăminte, în urma punerii în funcțiune a unor uzine moderne de îngrășăminte azotoase cu o capacitate de 100 000 tone anual, cantitatea de îngrășăminte chimice furnizată agriculturii în anul 1963 a sporit de 4,7 ori față de anul 1957. Punîndu-se în valoare bogatele resurse hidroenergetice ale țării prin construirea de hidrocentrale electrice, industria și agricultura socialistă au primit cantități tot mai mari de energie electrică. în același timp au fost efectuate o serie de lucrări de hidroameliorații și irigare pentru a feri agricultura de calamitățile naturale. Succese importante s-au obținut și în dezvoltarea șeptelului care, în primul semestru al acestui an, a depășit cu 1 600 000 capete efectivul înregistrat la sfîrșitul anului 1963.Victoria revoluției populare a marcat începutul unor noi prefaceri și în domeniul învățămîntului, științei, culturii șl artei. în primul rînd, au fost luate măsuri pentru lichidarea grelei moșteniri lăsate de vechiul regim. în China veche, semifeudală și semicolonială, peste 80 la sută din populație era analfabetă. Treptat, în China populară, prin importantele reforme întreprinse de partid și guvern s-a întemeiat un sistem nou de în- vățămînt, socialist. Numai între anii 1949 și 1957, numărul studenților din Institutele de învățămînt superior cu program de zi a crescut de la 117 000 la 440 000, iar cel al elevilor din școlile medii de zi a sporit de la 1,27 milioane la 7,08- milioane. în cei 15 ani care au trecut de la întemeierea Chinei populare, peste 100 000 000 de tineri și adulți au fost alfabetizați prin intermediul școlilor serale.Partidul Comunist Chinez și sta

înapoiată într-o țară socialistă puternică. Ele au confirmat, de asemenea, că orientarea țării noastre de a construi socialismul bizuindu-se pe propriile forțe, e justă. Bizuirea pe propriile forțe nu exclude bineînțeles schimbul comercial cu alte țări, pe _ baza egalității și avantajului reciproc în scopul completării reciproce. Această orientare este atît patriotică, cît și internaționalist proletară. Mobilizîndu-și toți factorii activi din interiorul țării pentru construirea socialismului, țara noastră a căutat să obțină și a obținut sprijinul din partea țărilor socialiste frățești și a tuturor popoarelor din întreaga lume. Plin de încredere, poporul chinez va depune în continuare eforturi pentru construirea treptată a unui sistem de economie națională modern, independent și integral. Sîntem profund convinși că vom obține realizări și mai strălucite.In relațiile internaționale, țara noastră a susținut consecvent următoarea linie generală de politică externă : dezvoltarea relațiilor de prietenie, colaborare și întrajutorare cu țările lagărului socialist pe baza internaționalismului proletar ; lupta pentru coexistență pașnică cu țările cu orînduiri sociale diferite, pe baza celor cinci principii, și lupta împotriva politicii de agresiune și război a imperialismului ; sprijinirea luptei revoluționare a tuturor popoarelor și națiunilor asuprite.Datorită aplicării juste a acestei politici, în activitatea internațională ne-am bucurat de un sprijin puternic din partea popoarelor țărilor socialiste și a tuturor popoarelor iubitoare de pace din lumea întreagă. Prietenii noștri se află pretutindeni în întreaga lume.Tovarăși și prieteni,în momentul de față, imperialismul american întreprinde în întreaga lume acțiuni agresive, de dominare și de amestec în treburile interne ale altora. El ocupă în continuare teritoriul nostru Taivan și își intensifică acțiunile complotiste de creare a „două Chine“.în America Latină, imperialismul american nu și-a încetat nici o clipă activitatea de provocare armată și de subversiune împotriva Cubei, în Africa, imperialismul american își intensifică acțiunile pe linia organizării reprimării armate și intervenției militare împotriva Con- goului (Leopoldville). în Asia de sud- est și în Extremul Orient, imperialismul american intensifică permanent pregătirile militare, desfășoară o activitate furibundă de pregătire a~ războiului. El a întreprins provocări militare și amenințări războinice împotriva Indoneziei, a subminat guvernul de unitate națională din Laos, a dezlănțuit agresiunea

tul democrat-popular se preocupă de asemenea, necontenit, de dezvoltarea activității științifice în legătură tot mai strînsă cu cerințele construcției socialismului. Cultura și arta chineză, continuatoare ale unor străvechi tradiții, cunosc o continuă dezvoltare în anii puterii populare.Succesele Chinei populare, ale tuturor țărilor socialiste sporesc continuu uriașa forță materială și mo- ral-politică a sistemului mondial socialist, înrîurirea pe care acesta o exercită asupra dezvoltării sociale contemporane. în rezolvarea problemelor vieții internaționale, în lupta dusă de țările socialiste, de celelalte forțe iubitoare de pace pentru zădărnicirea acțiunilor agresive ale imperialismului, pentru menținerea și consolidarea păcii, R. P. Chineză are un rol de mare însemnătate.între popoarele romîn și chinez, constructoare active ale socialismului, între Republica Populară Romînă și Republica Populară Chineză, s-au statornicit relații de prietenie și colaborare frățească întemeiate pe principiul respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, respectului reciproc, întrajutorării tovărășești și internaționalismului socialist.Constatăm cu deosebită satisfacție că relațiile politice, economice și cultural-științiflce dintre R. P. Romînă șl R. P. Chineză s-au dezvoltat neîncetat în ultimii 15 ani. O contribuție importantă la aceasta au adus vizitele reciproce ale delegațiilor de partid și guvernamentale.Ne exprimăm ferma convingere că relațiile de prietenie frățească, colaborare și întrajutorare tovărășească dintre popoarele romîn și chinez, dintre R. P. Romînă și R. P. Chineză se vor dezvolta și în viitor pe baza trainică a marxism-leninis- mului, spre binele ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii.Poporul nostru, care, strîns unit în jurul Partidului Muncitoresc Romîn, al Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, muncește cu entuziasm și abnegație pentru desăvîrși- rea construcției socialismului, este animat de dorința sinceră de a dezvolta și întări necontenit prietenia frățească cu marele popor chinez, cu popoarele tuturor țărilor socialiste, de a-și aduce și de acum înainte aportul la întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste mondiale.Nutrind sentimente de adîncă prietenie și stimă față de poporul frate chinez, îi dorim din toată inima, cu prilejul acestei zile de mare sărbătoare, o continuă prosperitate și înflorire, noi și importante succese în construirea socialismului.Trăiască și înflorească prietenia frățească și colaborarea dintre poporul romîn șl ppporul chinez !Trăiască unitatea sistemului mondial socialist și a mișcării comuniste internaționale !Trăiască pacea și prietenia între popoare !
armată directă împotriva Laosului, și mai ales, a intensificat „războiul special“ în Vietnamul de sud, com- plotînd pentru extinderea focului războiului din Indochina. In ultimul timp, imperialismul american a născocit în repetate rînduri așa-zi- sele incidente din golful de nord; el poate să întreprindă în orice moment noi acțiuni aventuriste. Toate acestea au dovedit încă o dată că imperialismul american este dușmanul cel mai înrăit al popoarelor și al păcii în întreaga lume și că împotriva lui trebuie să ducem o lup.tă hotărîtă împreună cu toate popoarele iubitoare de pace. Guvernul și poporul chinez au declarat în mod solemn că o agresiune a imperialismului american împotriva Republicii Democrate Vietnam, țara frățească legată de China ca buzele de dinți, echivalează cu o a- gresiune împotriva Chinei și că poporul chinez nu poate în nici un caz să stea cu mîinile încrucișate fără a da o mînă de ajutor. Acțiunile agresive ale imperialismului a- merican vor primi riposta cuvenită.Tovarăși și prieteni,Nu de mult noi am sărbătorit cu mare bucurie, împreună cu dv., glorioasa dv. sărbătoare — cea de-a 20-a aniversare a eliberării Romî- niei. Constatăm că în acest timp scurt de 20 de ani, au avut loc schimbări fundamentale în înfățișarea Romîniei. Sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej, poporul romîn a obținut realizări strălucite în opera de construire a socialismului. Poporul nostru se bucură și este însuflețit de aceste realizări ale dv., și Ie consideră ca o contribuție la întărirea forței lagărului socialist.China și Romînia sînt două țări frățești din lagărul socialist. Intre popoarele țărilor noastre a existat din totdeauna o jjdîncă prietenie. Noi vedem cu bucur,i că prietenia frățească dintre popoarele noastre se întărește necontenit, iar relațiile de colaborare prietenească dintre țările noastre în domeniile economic, cultural și tehnico-științific, călăuzindu-se după principiile respectării reciproce a independenței și suveranității, egalității și avantajului reciproc, întrajutorării și colaborării, se dezvoltă neîncetat. Puteți fi siguri că în orice împrejurare, poporul chinez va depune eforturi consecvente pentru întărirea întrajutorării dintre popoarele noastre și va lupta împreună cu poporul romîn pentru apărarea unității lagărului socialist pe baza marxism-leninismului.Dorim poporului romîn să obțină victorii și mai mari în construcția socialistă !Trăiască prietenia frățească și de nezdruncinat dintre poporul chinez și poporul romîn !Trăiască unitatea lagărului socialist și a mișcării comuniste internaționale !Trăiască marxism-leninismul ! Trăiască pacea în lumea întreagă 1
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IN PREGĂTIREA CONFERINȚEI LA NIVEL INALT Convorbirile Corespondența din Berlin

Azi se deschide la Cairo sovieto indoneziene UN At

Reuniunea miniștrilor de externe PEKIN 30 (Agerpres). — Miercuri seara, tovarășul Mao Țze-dun, pre-
ai țărilor neangajateJoi după-amiază se deschide în localul Universității din Cairo reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor neangajate pentru a pune la punct ordinea de zi a apropiatei conferințe la nivel înalt a acestor țări. Majoritatea delegaților au sosit încă de miercuri în capitala R.A.U. Ceilalți urmează să sosească joi dimineața. Pregătirile, sînt a- proape terminate. Pe străzile din Cairo flutură drapelele celor peste 50 de țări care își vor trimite reprezentanți la conferință. Intre delegațiile prezente la Cairo au avut loc miercuri întrevederi, în cadrul cărora au fost examinate problemele care vor veni în dezbaterea miniștrilor de externe și apoi a șefilor de state și guverne.

S-a anunțat că Republica Niger și Federația Malayeză, care au fost invitate la conferință, nu-și vor trimite reprezentanți.Organizația „O lume fără bombe", din Ghana, a adresat șefilor de state, miniștrilor de externe și altor delegați care vor participa la Conferința statelor neangajate un memorandum, conținînd propuneri cu privire la problemele internaționale actuale. Principalele probleme la care se referă memorandumul sînt dezarmarea, prevenirea răspîndirii armelor nucleare, declararea Africii ca zonă denuclearizată și demilitarizată și altele.
Nlcolae PLOPEÀNU

Corespondență din Alger

Negocieri economice
romîno-algerîeneMarți după-amiază, Ia Palatul guvernamental din Alger au început negocierile economice dintre delegația guvernamentală romînă condusă de Mihail Florescu, ministrul industriei petrolului și chimiei — aflată în Alger la invitația guvernului algerian — șl delegația guvernamentală algeriană condusă de Bachir Boumaza, ministrul economiei naționale. «Chiar a doua zi, după două discursuri importante ale președintelui Ben Bella — spunea marți după-amiază Bachir Boumaza, la începerea negocierilor — cele două delegații, algeriană șl romînă, vor căuta să găsească mijloacele unei colaborări în domeniul valorificării hidrocarburilor algeriene». El a adus un omagiu spiritului de colaborare internațională șl sprijinului acordat de Republica Populară Romînă țări-

parlamentare romine
in FranțaJPARIS 30. — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite : In cursul zilei de miercuri delegația Marii Adunări Naționale a R. P. Ro- mîne condusă de președintele M.A.N., Ștefan Voitec, a depus o jerbă de flori la mormîntul lui George Enes- cu, de la cimitirul Père Lachaise.

lor în curs de dezvoltare. In continuare, Boumaza a vorbit despre bogățiile naționale ale Algeriei, în special despre petrol și gaze, ară- tînd că în prezent Algeria a intrat într-o nouă iază a industrializării, a punerii în valoare a bogățiilor ei în folosul poporului. „Prelucrarea în țară a petrolului și a gazului metan este o problemă pe care Algeria o are de rezolvat în anii următori" — a precizat ministrul algerian.Conducătorul delegației romîne, M. Florescu, a vorbit despre interesul viu cu care delegația romînă a luat parte la inaugurarea primului Tîrg internațional de Alger, a uzinei de lichefiere a zului metan de la Arzew și la ceperea lucrărilor celei de-a conducte petroliere din Sahara. „A- ceasta a fost, a spus vorbitorul, o încurajare suplimentară pentru colaborarea romîno-algeriană, ale cărei baze le vom pune în curînd. Sîntem gata să cooperăm cu dumneavoastră loial, sincer, ca adevă- rați prieteni", a spus în încheiere ministrul romîn.Miercuri dimineață, delegația romînă a părăsit Algerul plecînd pe calea aerului spre cîmpurile petrolifere Polignac, Hassi-Messaud și Hassi-R’Mel.Negocierile romîno-algeriene rețin atenția ziarelor de miercuri dimineața. Sub titlul „Deschiderea negocierilor economice între Romînia șl Algeria în domeniul industriei petrolului", ziarele „Alger Républicaine" și „Le Peuple" înfățișează în fotografii delegațiile la masa tratativelor. Ziarele scriu că proiectele unei colaborări romîno-algeriene în domeniul industriei petrolului șl chimiei, al prelucrării gazului metan vor fl discutate în zilele următoare.

la ga- în- treia

Constantin BENGA
<

în ultimii 15 ani mari succese în revoluția și în construcția socialistă, ședințele C.C. al Partidului Comu- In cursul ultimilor 15 ani, poporul nist Chinez, și ceilalți conducători de partid și de stat ai R. P. Chineze au oferit o recepție cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a proclamării republicii. Au fost prezenți peste 2 600 de oaspeți din țări străine, delegații din țări socialiste, ale unor partide frățești, delegații guvernamentale, parlamentare și militare din țări prietene, delegații ale unor organizații obștești, precum și numeroși oameni de stat străini, personalități din viața publică și personalități cu renume. A fost de față delegația de partid și guvernamentală a R. P. Romîne în frunte cu tovarășul Ion Gheorghe Maurer.După ce a salutat pe oaspeții străini, președintele R. P. Chineze, Liu Șao-ți, a spus printre altele: Făcînd pași uriași de semnificație istorică și învingînd tot felul de dificultăți de-a lungul drumului pe care înaintează, poporul chinez a realizat

chinez a depus eforturi continue și neobosite pentru apărarea păcii mondiale, opunîndu-se imperialismului și colonialismului, sprijinind lupta revoluționară a tuturor țărilor și popoarelor asuprite și susținînd unitatea revoluționară a popoarelor lagărului socialist și a oamenilor din întreaga lume. Poporul chinez va continua să-și aducă contribuția la promovarea cauzei comune a popoarelor din întreaga lume.In încheiere, președintele Liu Șao-ți a toastat pentru marea solidaritate a popoarelor țărilor din lagărul socialist, a popoarelor din Asia, Africa și America Latină și a popoarelor de pretutindeni, pentru promovarea cauzei eliberării popoarelor din întreaga lume, pentru pacea mondială, în sănătatea oaspeților străini și tuturor celor zenți.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — La Kremlin a avut loc miercuri o convorbire între N. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și dr. Sukarno, președintele Indoneziei. La convorbire a participat A. Mikoian, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. Cu acest prilej, menționează agenția TASS, a avut loc un schimb de păreri privind probleme ale dezvoltării continue a relațiilor de prietenie sovieto-indo- neziene, precum și probleme internaționale care prezintă interes pentru cele două țări. în aceeași Prezidiul Sovietului Suprem U.R.S.S. și guvernul sovietic oferit la Kremlin o recepție în cinstea înaltului oaspete.
C. A. E. R.

pre-
INSTABILITATEA POLITICĂ A REGIMULUI DE LA SAIGON

DEMITEREA UNOR MINIȘTRI
Șl OFIȚERI SUPERIORI
Un membru al triumviratului a fost înlăturatSAIGON 30 (Agerpres). — La Saigon s-a anunțat demiterea unor membri ai guvernului și a unor ofițeri superiori ai armatei. Potrivit relatărilor agențiilor de presă, această măsură afectează pe generalul Tran Thien Khiem, membru al triumviratului care conduce în prezent Vietnamul de sud, generalul Do Mau, vicepremier pentru problemele culturale și sociale, Nghiem Xuan Hong, secretar de stat la președinție, și colonelul Pham Ngoc Thao, șeful Oficiului guvernamental de presă. Aceste demiteri, relevă Press, par tarea unei litare.Aceeași de camioane încărcate cu trupe în ținută de luptă au pătruns în Saigon miercuri pare

tății unei noi încercări de lovitură de stat.

zi, al au

Ședința Comisiei
pentru geologie

agenția Associated să aibă drept scop evi- noi explozii politico-mi-agenție relatează că 30
pentru a seara, după cit se . face față eventuali-

★
Referindu-se la poziția polifică a gene

ralului Nguyen Khanh, „NEWSWEEK" 
scrie : „Cînd praful sfîrnif de ulfima în
cercare de lovitură de stat de la Saigon 
se așeza și premierul Khanh mai deți
nea încă puterea formală, S.U.A. și-au 
reafirmat în grabă sprijinul față de mi
cul și flexibilul general. Dar în timp ce 
e limpede că fără sprijinul Washingto
nului Khanh n-ar fi decîf un general ca 
oricare altul, nu e deloc sigur că, chiar 
primind acest sprijin, el poate totuși să 
rămînă la putere", pentru că „de înda- 

din
pre- 
„Su- 

t____ ,____ ___ __  ___ ____ o
chestiune de zile”, a recunoscut o înal
tă oficialitate a Pentagonului săpfămîna 
trecută. „Dar el este încă omul nostru. 
Nu avem altă alegere".

fă ce reduci la tăcere un grup 
Vietnamul de sud, care exercită 
siuni, un altul se ridică imediat", 
pravietuirea lui Khanh este astăzi

SOFIA 30 (Agerpres). — Intre 22 și 27 septembrie a avut loc în orașul Varna ședința Comisiei permanente pentru geologie a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. Au participat delegați ai țărilor membre ale C.A.E.R. — R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Romî- nă, R. P. Ungară și U.R.S.S., precum și observatori din partea R.P.D. Coreene. Comisia a examinat principalele probleme de colaborare privind cercetările științifice și tehnice în domeniul geologiei, făcînd totodată un schimb de păreri asupra problemelor de standardizare. Au fost elaborate principiile metodologice de evaluare a zăcămintelor de substanțe minerale utile solide și a fost aprobat planul de lucru al comisiei pe anul 1965.Lucrările comisiei s-au desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă.

Pe marginea alegerilor din două landuri vest-germaneDupă cum s-a mai anunțat, la 27 septembrie, în landurile vest-germane Renania de nord-Westfalia și Saxonia inferioară au avut loc alegeri comunale. Rezultatele acestor alegeri sînt larg comentate în presă, încă în ajunul lor, ziarul vest-german „Frankfurter Rundschau" a scris că „avîndu-se în vedere că anul viitor urmează să se țină noi alegeri pentru Bundestag, alegerile din a- ceste landuri capătă o însemnătate care nu se mărginește la regiunile respective, ci, într-o anumită măsură, pot fi considerate un „vot-test" (de încercare). Pentru că, în mod indirect, rezultatele votului constituie o apreciere dată marilor partide de la Bonn". „Süddeutsche Zeitung" a apreciat alegerile drept „un barometru electoral în perspectiva alegerilor parlamentare care urmează să aibă loc anul viitor".In Saxonia inferioară, principala întrebare a alegerilor comunale era : ații își vor da acum votul sutele de mii de alegători care, în 1961, au votat pentru Partidul german și pentru așa-numitul partid al refugiaților— două organizații politice de extremă dreapta.Ce au arătat lor? In landul Westfalia, celeobținut Partidul Social-Democrat din Germania (P.S.D.G.) — 46,61 la sută (față de 40,7 la sută în 1961) ; Uniunea Creștin-Democrată (U.C.D.) a înregistrat o pierdere substanțială, obținînd 43,08 la sută (față de 45 la sută în 1961) ; Partidul liberal-democrat (P.L.D.) — 8 la sută. Creșterea însemnată înregistrată de P.S.D.G. a avut loc în detrimentul celor două partide ale coaliției guvernamentale— U.C.D. și P.L.D. Semnificativă este pierderea înregistrată de cele două partide în marile orașe Köln și Düsseldorf unde, în pofida tuturor pronosticurilor, P.S.D.G. a obținut majoritatea absolută.Și în landul Saxonia inferioară, P.S.D.G. s-a situat pe primul loc, obținînd 43,2 la sută din voturile exprimate (față de 38,8 la sută în 1961) U.C.D. a obținut 37,5 la sută (față de 28,2 la sută) iar P.L.D. — 9,2 la sută. In acest land, cele trei partide principale au cîștigat un însemnat nu-

rezultatele alegeri- Renania de nord- mai multe voturi a

măr do voturi pe seama grupărilor de extremă dreapta. De pildă, Partidul german, care în 1961 a obținut 600 000 de voturi, de data aceasta n-a întrunit decît 864 de voturi. Un număr important de voturi a pierdut și „partidul refugiaților".în legătură cu rezultatele alegerilor din cele două landuri, Dufhues, președintele administrativ al Uniunii Creștin-Democrate, a fost nevoit să recunoască că partidele din coaliția guvernamentală „n-au putut să-și păstreze pozițiile obținute în 1961" șl a făcut apel la „întărirea unității" partidului său pentru a se putea prezenta în condiții mai bune la viitoarele alegeri. Presa vest-ger- mană interpretează acest apel drept o aluzie la neînțelegerile care s-au manifestat în ultimul timp între Uniunea Creștin-De- mocrată și secțiunea ei bavareză — Uniunea Creștin-Socială în frunte cu fostul ministru al apărării, Strauss, care, în repetate rînduri, a atacat linia politică promovată de actualul guvern vest-german. Astfel, influentul ziar „Frankfurter Allgemeine" a caracterizat alegerile în felul următor : „Rezultatul este nota de plată a alegătorilor pentru criza din cadrul Uniunii Creștin-Democrate".Rezultatele alegerilor au avut ecou șl în străinătate. Ziarul elvețian „Der Bund", calificînd aceste rezultate drept o „înfrîngere absolută a U.C.D." relevă, printre alte cauze, și unele de ordin economic. Printre a- cestea ziarul enumeră noua lege a chiriilor, majorarea taxelor pentru unele servicii și altele care au contribuit la „scăderea popularității partidului de guvernămînt".
Ștefan DEJU

U. N. i. S. C. 0 
a Œ-a

Radiogramă din Rio de Janeiro

Ziua independenței Ciprului

în ultimele fotografii dictatorul sud-vietnamez Khanh 
este înfățișat fără barbă.

KHANH: — Cereți schim
bări? O clipă!...

O ESTATUTO DA TERRA"

In urmă cu patru ani — la 1 oc_ tombrie 1960 — la Nicosia se desfășurau festivitățile marcînd proclamarea Republicii Cipru ca stat independent. Acest eveniment a încununat lupta eroică a poporului cipriot pentru lichidarea dominației coloniale engleze care durase aproape un secol, pentru independență națională și progres social.Odată cu cucerirea independenței în fața tinerei republici au apărut sarcini noi și complexe izvorîte din necesitatea înlăturării grelei moșteniri a trecutului : refacerea economiei dezorganizate, lichidarea i- mensului deficit al balanței de plăți și a șomajului de masă, ridicarea nivelului de trai al populației, priot este mobilizeze eforturile pe făgașul refacerii și înfloririi patriei sale. Cea de-a patra aniversare a independenței găsește tînăra republică într-o situație extrem de grea ; pe teritoriul țării continuă să aibă loc un conflict sîngeros între cele două comunități '— greacă și turcă — coiiflict folosit drept pretext pentru amestecul puterilor din N.A.T.O. în treburile interne ale Ciprului.Se știe că, potrivit acordurilor de la Zürich și Londra în problema cipriotă, pe teritoriul insulei au rămas baze militare engleze care, prin însăși existența lor, constituie, o încălcare a suveranității statului cipriot. Bazele militare străine reprezintă o amenințare pentru securitatea Ciprului, ca și pentru mișcarea de eliberare din celelalte țări ale acestei regiuni.Cercurile conducătoare ale țărilor din pactul Atlanticului de nord, nemulțumite de politica de pace și neaderare la blocurile militare, promovată de guvernul tinerei republici, și-au manifestat chiar intenția de a atrage Ciprul în această

în prezent, poporul ci- însă împiedicat să-și

alianță agresivă. Reflectînd optica cercurilor colonialiste și militariste, ziarul „New York Herald Tribune“ a scris că problema Ciprului este o „a- facere de familie“, această familie fiind compusă din membrii N.A.T.O.Poporul cipriot consideră și are dreptul să considere că problema cipriotă nu este o problemă a N.A.T.O., ci propria sa problemă și că ea poate fi soluționată numai potrivit cu propria sa voință, cu deplina respectare a suveranității sale de stat și a integrității teritoriale, fără nici un fel de amestec în treburile sale interne. „Cerem ca integritatea țării noastre să fie respectată, cerem să nu mai existe influențe străine pentru rezolvarea problemelor noastre interne" — a declarat președintele Makarios.în ce privește capacitatea celor două comunități naționale de a conviețui în pace, experiența istorică a dovedit că pînă în momentul în care disensiunile dintre ele au început să fie ațîțate artificial, grecii și turcii din insulă au trăit și au conlucrat fără ciocniri.Poporul romîn a urmărit cu sim

patie și a sprijinit consecvent lupta eroică a poporului cipriot pentru ■cucerirea independenței. Proclamarea Republicii Cipru a fost salutată din primul moment de către R. P. Romînă. între țările noastre, situate în cuprinsul aceleiași zone geografice, s-au dezvoltat relații de prietenie și colaborare. în împrejurările grele prin care trece în prezent Ciprul „guvernul romîn — așa cum a- răta tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej — își reafirmă poziția exprimată anterior că problemele existente în legătură cu actuala situație din Cipru trebuie reglementate fără nici o imixtiune în treburile interne ale Republicii Cipru, pe calea pașnică a negocierilor, pentru a se găsi soluția care să permită poporului cipriot să reia cursul normal al vieții și activității sale“.La cea de-a patra aniversare a proclamării independenței Ciprului poporul romîn urează poporului cipriot prieten succes deplin în lupta pentru apărarea și consolidarea independenței, pentru reglementarea problemelor sale naționale, potrivit cu interesele sale și ale cauzei păcii.

Desen de EUGEN TARU

„O estaiuto da ferra" (statutul pSmîn- 
tului), .adică proiectul guvernamental de 
reformă agrară, face în ultimele zile o- 
biectul a numeroase comentarii în presa 
braziliană. Deși maniera de abordare și 
opiniile exprimate diferă considerabil, 
înseși intensele confruntări de păreri 
arată că este vorba de o chestiune în 
plină atenfie.

Proiectul guvernamental cunoscut și sub 
numele de proiectul Roberto Campos, 
după numele ministrului planificării, re
cunoaște necesitatea redistribuirii pro
prietății rurale în Brazilia. Din sursă ofi
cială se afirmă că aplicarea lui ar face 
să dispară tensiunile sociale la țară, ar 
spori productivitatea în agricultură și ar 
stimula dezvoltarea industriei.

Mijlocul principal preconizat pentru a- 
ceastă reformă ar urma să fie un impozit 
teritorial progresiv, în funcjie de efica
citatea economică a proprietăților rurale, 
tinzîndu-se spre reducerea latifundiilor 
neproductive. Ca un al doilea mijloc fi
gurează exproprierea prin indemnizație 
conformă cu valoarea fiscală declarată și 
efectuîndu-se reajustarea cerută de efec
tele inflajiei.

Proiectul are adepti și adversari. Parti
dul Uniunea democratică națională 
(U.D.N.), din care face parte și guverna
torul statului Guanabara, Carlos Lacerda, 
este de mai mult timp în dezacord cu 
adoptarea statutului și, potrivit ziarului 
„Jornal do Brasil", în prezent se pregă-

tește „să opună din nou un veto refor
mei agrare". Conform aprecierilor a- 
proape unanime, apropiata convenție 
extraordinară a U.D.N. va fi dominată toc
mai de discutarea problemei agrare. 
Pentru începutul acestei săptămîni este 
prevăzută o întîlnire între liderul U.D.N.- 
ist, deputatul Bilac Pinto, și ministrul pla
nificării, Roberto Campos ; cu această 
ocazie, cei doi vor cîntări argumentele 
pro și contra proiectului în prezența pre
ședintelui Castello Branco. Pinto a decla
rat, potrivit celor relatate în presă, că nu 
ar fi împotriva reformei agrare, ci numai 
împotriva proiectului Campos, care ar 
avea „tendințe socializante".

„Jornal do Brasil", „Correio da Manha" 
și alte ziare informează că partidul so
cial-democrat acceptă „statutul pămîntu- 
lui" și este dispus să colaboreze cu gu
vernul, inclusiv pentru a aduce amenda
mente constituției în vederea inițierii unei 
reforme agrare la nivelul necesităților. 
Există și cercuri care, deși susțin că ar 
accepta proiectul, practic încearcă să-l 
adapteze intereselor lor. Unii ar dori să 
restrîngă sfera de aplicare a proiectului 
pînă la limitele unei colonizări a pămîn- 
turilor-proprietate publică — alții să-l 
transforme într-un instrument de finanțare 
a latifundiilor. Cu toată diversitatea de 
interese care stau la baza discuțiilor, se 
recunoaște că la mijloc este o problemă 
importantă care își așteaptă soluționarea.

Vasile OROS

Mediatorul O.N.U. și-a început activitateaMediatorul O.N.U. în Cipru, Galo Piaza Lasso, a avut miercuri dimineața o primă întrevedere cu președintele Ciprului, Makarios, în legătură cu situația din insulă. A- genția France Presse precizează că Galo Piaza u adus cu el la Nicosia toate dosarele întocmite de S. Tuomioja, fostul mediator ai O.N.U. în Cipru.
★Marți seara, reprezentantul Ciprului la O.N.U. s-a întîlnit cu se-

cretarul general al O.N.U., după care a declarat ziariștilor că a făcut cunoscut lui U Thant poziția guvernului său de a nu permite rotația contingentului turc din insulă pînă cînd turcii și ciprioții turci nu vor reda traficului civil, sub controlul O.N.U., șoseaua strategică ce leagă Nicosia de Kyrenia. Anterior, reprezentantül turc la O.N.U.- a declarat că nu există încă un acord formal în legătură cu acest compromis.

MOSCOVA. N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit la 29 septembrie 
pe T. B. Ilangaratne, ministrul comer
țului și aprovizionării al Ceylonului, 
și a avut cu el o convorbire.

BONN. Primul ministru al Olandei, 
Victor Marijnen, însoțit de ministrul 
de externe, Joseph Luns, au sosit 
miercuri la Bonn într-o vizită oficială 
de trei zile.

HAVANA. In portul Havana a sosit 
un cargobot de 13 600 tone, cumpă
rat de Cuba de la o firmă britanică, 
în prima sa cursă, noua navă a flotei 
cubane a transportat spre Havana 
10 000 tone mărfuri din Finlanda, 
Suedia și Olanda.

NAIROBI. Intr-o declarație făcută 
la Camera de Comerț, primul minis
tru al Kenyei, Jomo Kenyatta, a sub
liniat că Kenya va întreține relații co
merciale cu toate țările și va spori 
considerabil volumul comerțului cu 
țările socialiste. El a precizat dorința 
Kenyei de a promova și în viitor o 
politică de neutralitate.

SANAA. Ziarul egiptean „Al Ah
ram“ a anunțat miercuri că în Repu
blica Arabă Yemen a fost creat un 
comitet, sub conducerea președintelui 
Al Sallal, însărcinat să facă propuneri 
pentru noul guvern al Yemenului. Ac
tualul guvern urmează să demisione
ze în scurt timp.

BELGRAD. La 30 septembrie, pre
ședintele R. S. F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, conducătorul delegației iu
goslave la Conferința șefilor statelor 
și guvernelor țărilor neangajate, a pă
răsit Iugoslavia, îmbarcîndu-se pe 
nava „Galeb“ cu destinația R.A.U.

WASHINGTON. Președintele John
son a semnat un decret prin care pri
mul cosmonaut american, locotenent- 
colonelul John Glenn, este avansat la 
gradul de colonel. Relatînd știrea, a- 
genția France Presse menționează că 
Glenn se află încă în convalescență, 
suferind de mai multe luni de un 
dezechilibru fizic datorită unei leziuni 
a urechii provocate de un accident.

KHARTUM. Reprezentantul Repu
blicii Mali în comisia de arbitraj pen
tru rezolvarea conflictului de frontie
ră dintre Algeria și Maroc, care a fost 
președintele ultimei reuniuni a aces
tei' comisii, a declarat că Organizația 
Unității Africane a înregistrat succese 
însemnate în rezolvarea litigiului din
tre cele două țări.

MOSCOVA. La Moscova a sosit în
tr-o vizită neoficială Fumi Nosavan, 
vicepremier și ministrul finanțelor în 
guvernul de coaliție al Laosului, și 
persoanele care îl însoțesc.

CAIRO. Miercuri a fost anunțată 
deschiderea unui credit de 40 000 000 
lire egiptene, în devize străine, pen
tru importul de produse alimentare. 
Această hotărîre a fost luată în ca
drul ședinței Consiliului executiv al 
R.A.U. la care, după cum s-a mai 
anunțat, participă președintele Gamal 
Abdel Nasser, vicepreședinții R.A.U., 
șeful guvernului și principalii miniș
tri. Dezbaterile sînt consacrate exami
nării politicii economice a R.A.U.

PARIS. Reuniunea reprezentanțiloi 
celor trei părți din Laos, prevăzută 
pentru marți, a fost anulată din moti
ve care nu au devenit cunoscute. Un 
reprezentant al partidului Neo Lao 
Haksat a declarat, potrivit agenției 
France Presse, că trebuie făcute efor
turi pentru „a evita o ruptură“ și că 
în acest sens a avut loc o întîlnire 
între delegații acestui partid și cei ai 
neutraliștilor.

SOFIA. Fenni Islimiyeli, ministrul 
comerțului Turciei, se află de cîteva 
zile într-o vizită oficială în R. P. Bul
garia.

NEW YORK. Intre 20 și 25 septem
brie s-au desfășurat la New York lu
crările celui de-al VII-lea Simpozion 
internațional de neuroradiologie. Din 
R. P. Romînă a participat acad. A. 
Kreindler, care a prezentat comuni
carea „Valoarea clinică a arterio-e- 
lectroencefalografiei". După termina
rea simpozionului, acad. A. Kreindler 
a ținut la Mount Sinai Hospital din 
New York o conferință despre nevro
za astenică.

Marți și-a început lucrările la Pa
ris, sub președinția lui Rodolfo Ba
ron Castro (Statul Salvador), a 
68-a sesiune a Consiliului Executiv 
al U.N.E.S.C.O. consacrată pregătirii 
celei de-a 13-a sesiuni a Conferinței 
generale U.N.E.S.C.O., care va începe 
în capitala Franței la 20 octombrie. 
Din partea R. P. Romîne participă 
acad. Athanase Joja.

Un punct important pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni este întocmirea 
bugetului, ce va fi recomandat con
ferinței generale, pentru finanțarea 
activităților U.N.E.S.C.O 
țiul 1965—1966.

Lucrările sesiunii au 
sală nouă, — sala a JX-a — inaugu
rată cu acest prilej, și care face parte 
dintr-o clădire încă în construcție. 
La inaugurare s-au dat amănunte în 
legătură cu această impozantă con
strucție, socotită un monument al 
Parisului.

Planurile de construcție fuseseră 
adoptate în 1954, cînd organizația cu
prindea 70 de state membre, iar se
cretariatul U.N.E.S.C.O. avea aproxi
mativ 700 de persoane angajate. In 
prezent, numărul statelor membre 
ale U.N.E.S.C.O. a ajuns la 115, iar 
al funcționarilor — la 1 350. A de
venit deci necesară construirea de 
localuri suplimentare.

Sala Consiliului Executiv a fost 
realizată după planurile arhitectului 
Bernard Zehrfuss. Dimensiunile ei 
sînt de 20/20 metri, iar capacitatea de 
250 locuri. Este o sală cu instalații de 
aer condiționat și de izolare fonică/ 
prima de acest fel în ansamblul 
clădirii. In vecinătatea noii săli 
se construiește o altă clădire 
pentru arhive și o serie de ma
gazine. Birourile și sălile de con
ferințe vor beneficia de o lumină 
și un sistem de aerisire naturală, iar 
în jur vor fi plantate zone cu gazon 
și pomi, deși toată lucrarea este fă
cută la 6 metri adîncime față de ni
velul terenului înconjurător. De a- 
ceastă problemă se ocupă arhitectul 
peisagist brazilian Burle Marx. Pînă 
la deschiderea sesiunii Conferinței 
generale, vor fi date în folosință și 
alte săli noi.

pe exerci-

loc intr-o

Tudor VORNICU

Curtea cu juri de la München a pronunțat ieri sentința în procesul criminalului general SS participare de oameni : 15 ani închisoare șl retragerea pe timp de 10 ani a drepturilor civile.Agențiile de presă au relatat că instanța a respins acuzarea de „participare la asasinat“, reținînd doar cea de „complicitate“ în 300 000 de cazuri. „Această modificare — a subliniat corespondentul A'.F.P. — a urmărit condamnarea acuzatului la 15 ani închisoare în loc de închisoare pe viață“.Miercuri dimineață, după ce a primit un telefon anonim că se va întreprinde o încercare de a-1 elibera „cu forța“ pe Wolff, poliția a luat măsuri speciale de securitate, instituind o pază severă în jurul tribunalului. Totuși, un necunoscut a reușit să. difuzeze manifeste cerînd prescrierea crimelor săvîrșite de naziști.

de război nazist, fostul Karl Wolff, acuzat de la asasinarea a 300 000
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