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PE TEMELE ZILEI

N.DERILOR
PENTRU IARNĂ

Pregătirile pentru iarnă. sînt a- 
cum la ordinea zilei pentru fie
care gospodar. Această problemă 
se pune cu aceeași tărie și în fața 
gospodarilor din întreprinderi. Ano
timpul rece trebuie să găsească 
fabricile, uzinele, șantierele de con
strucții, depourile C.F.R., toate u- 
nitățile productive temeinic pre
gătite, în așa fel încît munca să se 
desfășoare nestingherit, în cît mai 
bune condiții, și în zilele friguroase.

Ca și în anii precedenți, ministe
rele au elaborat din vreme măsuri 
și instrucțiuni de pregătire a în
treprinderilor pentru iarnă. Pe 
baza lor, în majoritatea unităților 
s-au întocmit planuri concrete, care 
prevăd executarea reparațiilor ne
cesare, revizuirea unor instalații de 
apă, gaze, aburi, energie electrică, 
aprovizionarea cu combustibil sau 
materii prime etc;, urmărindu-se a- 
plicarea în practică a acestor măsuri 
într-un timp cît mai scurt.

Multe colective de întreprinderi, 
procedînd asemenea unor buni gos
podari, sînt la ora actuală într-un 
stadiu avansat cu aceste lucrări. La 
fabrica „Feroemail“ din Ploiești, a- 
proape toate cele 64 de măsuri pre
văzute au fost aplicate. Aici, conco
mitent cu lucrările de întreținere și 
reparare a instalațiilor și halelor, s-a 
asigurat stocul tampon de materii 
prime și materiale necesare realiză
rii ritmice a planului în perioada 
de iarnă. In secția furnale a Combi
natului siderurgic Hunedoara, s-au 
procurat din vreme piesele de re
zervă și materialele necesare bunu
lui mers al producției ; sînt în curs 
de realizare lucrările de reparare a 
izolațiilor la conductele de apă și 
aer, a instalațiilor de încălzire în 
hala vagoanelor-cîntar. verificarea 
și punerea la punct a instalați
ilor de dezghețare a silozurilor 
de cocs și minereu. Un bun e- 
xemplu dau și colectivele unități
lor Direcției regionale C.F.R. Iași 
In cele șapte depouri din cuprinsul 
regionalei, revizuirea rezervoarelor 
pentru depozitarea combustibilului, 
precum și revizuirea instalațiilor 
pentru încălzirea centrală sînt a- 
proape gata. La Depoul C.F.R. Paș
cani au fost montate cazane, noi ; au 
fost revizuite, de asemenea, pom
pele de alimentare cu apă a loco
motivelor, s-au confecționat parază- 
pezi. și au fost revizuite instalațiile 
de centralizare și telecomandă.

Sînt avansate pregătirile pentru 
iarnă și în multe alte întreprinderi, 
șantiere de construcții, depouri 
C.F.R. Totuși, pe alocuri, conduce
rile unor întreprinderi, socotind că 
mai este timp pînă la sosirea ier-

■ nii, tărăgănează aplicarea măsurilor 
preconizate, lucrările nefiind execu
tate la termenele stabilite. Pe șan- 

i tierul Combinatului chimic Craiova, 
o serie de măsuri — revizuirea sta
țiilor' de betoane și mortare, reali
zarea unor mici centrale termice 
provizorii la lucrările care vor fi 
executate, în cea mai mare parte, în 

. timpul iernii etc. — sînt întîrziate. 
Sînt rămase în urmă pregătirile 
pentru iarnă și în unele schele pe
troliere, întreprinderi forestiere și 
altele.

Pe șantierele de construcții indus
triale și de locuințe trebuie luate de 
pe acum măsuri pentru închiderea 
obiectivelor unde, lucrările vor con
tinuă pe timp de iarnă, create con
diții pentru prepararea betoanelor 
și mortarelor în lunile reci, pentru 
aprovizionarea și buna depozitare a 
materialelor, pentru evitarea risipei 
și degradării acestora. Ținînd sea
ma de experiența anilor trecuți, pe 
șantierele de construcții de locuințe 
se cer astfel organizate și eșalonate 
lucrările încît în lunile de îngheț și 
ger accentul principal al muncii să 
cadă pe lucrările de interior — ten
cuieli. zugrăveli, pardoseli, instalații.

Deosebit de important este să fie 
exemplar pregătite pentru iarnă și 
unitățile de transporturi, în special 
cele ale căilor ferate. Locomotivele 
și vagoanele, depozitele ■ de combusti
bil să fie puse la punct, liniile și 
instalațiile de alimentare cu apă să 
fie revizuite și protejate etc., în așa 
fel încît zăpezile și gerurile să nu 
poată stingheri prin nimic activita
tea pe calea ferată..

Asigurarea unor condiții cît mai 
bune pentru desfășurarea producției 
în perioada de iarnă este o sarcină 
la ordinea zilei pentru fiecare colec
tiv, o treabă gospodărească de'mare 
importanță. Tocmai de aceea, acum, 
această problemă nu poate să scape 
nici un moment din atenția conduce
rilor de întreprinderi, organizațiilor 
de partid și comitetelor de sindicat. 
Este necesar ca pretutindeni măsu
rile stabilite să fie aplicate la ter
men. fără tărăgănare și cu cheltu
ieli cît mai mici, în raport cu im
portanța și urgența fiecăreia, prin 
atragerea largă a muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor la identifica
rea și valorificarea de noi resurse in
terne.

Pregătirea din vreme, exemplară, 
a întreprinderilor pentru iarnă con
stituie o condiție de seamă pentru 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor de 
plan pe anul în curs și desfășurarea 
ritmică a producției chiar din - pri
mele zile ale anului viitor.

IN ZIARUL DE AZI:

• Nicufă Tănase : Foileton — Minunea de la Cîmpulung (pag. 
2-a).

• Arh. D. Hardt : Căminul nostru — încăperile locuinței (pag. 2-a).
• Răsfoind presa străină : „Raportul Warren" — aprobare sau în

doieli (pag. 3-a).
• Sport : Ieri la Tokio (pag. 3-a).

• Din viafa culturală internațională (pag. 3-a).

La gospodăria colectivă din Orțișoara, raionul Arad, semănatul griului se desfășoară din plin. In fotografie: 
Ion Laza, președintele G.A.C., și inginerul Boris Verbițki verifică calitatea semănatului
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Lucrări de sezon în
Lucrările agricole de toamnă au 

fost intensificate în această săptă- 
mînă în aproape toatê^regiunile 
țării. Cea mai mare parte din mij
loacele mecanizate au fost folosite 
la efectuarea arăturilor și însămîn- 
țărilor de toamnă. După cum rezul
tă din datele Consiliului Superior al 
Agriculturii, lucrările de pregătire 
a terenului au . fost făcute pînă la 1 
octombrie pe 60 la sută din su
prafața ce se va însămînța în toam
na aceasta. în regiunea Dobrogea, 
unde tractoarele au început aceste 
lucrări îndată după strîngerea recol
telor, pregătirea terenului a fost e- 
fectuată pe 90 la sută din suprafața 
prevăzută, iar în regiunile Galați, 
București, Oltenia și Banat, între 
65—80 la sută. Comparativ cu anul 
trecut,.. în toamna, aceasta pregătir.ea 
terenului pentru semănat a fost exe

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — In 
regiunea Galați lucrările agricole de 
toanînă sînt în toi. Culesul florii-soa- 
relui și a sfeclei de zahăr este pe sfîr- 
șite, iar Ia porumb s-a recoltat o su
prafață de aproape 44 000 hectare. 
Avînd terenul și sămînța pregătite din 
vreme, lucrătorii de pe ogoarele regiunii 
au însămînțat în cîteva zile cu grîu, se
cară și orz aproape 9 000 hectare. 
Totodată, au fost efectuate arături și 
alte lucrări pregătitoare pe 144 000 hec
tare.

• Gravură pe un strugure © Trepte spre Cetatea Trofeului © Murfatlar 
sau lumina din vinuri • ...și un epilog

Plivind peretele de amfore de la 
muzeul arheologic Constanța, cine
va, poposit la țărmul mării acum 
douăzeci de ani, și-ar fi putut în
chipui această Dobroge ca un pă- 
•nînt al vinurilor, un eden meditera
nean al corzilor de viță, încolăcind 
cu brațe verzi trunchiuri albe de 
coloane, capiteluri, torsuri de statui.

Admirînd un panou cu pietre gra
vate, tracice și grecești, aflat într-o 
cunoscută colecție de rarități arheo
logice, această senzație de pămînt 
al viilor s-ar fi legitimat. Undeva, în 
adîncul pietros al pămîntului dobro
gean, există probabil niște vii mi
nerale, cu struguri stafidiți în ere, 
cristalizînd lumină galbenă, albă, 
roz-albă, vișinie, ca și pădurile de 
vii de la zi. Desprinsă de pe cati
feaua micului și prețiosului panou, 
boaba de agată, rubin, ametist, onix 
strălucește în lumină ca și o boabă 
de strugure. Aceeași boabă, privită 
în zare sau așezată sub lupă, îți 
destăinuie un peisaj minuscul în 
rare nu arareori deosebești moti
vul. strugurelui Afuz-Ali. Un strugure 
gravat într-o boabă de rocă 1 O boa
bă dintr-o vie minerală, conținînd ca 
pe un sîmbure o altă vie, aflată 
undeva aevea, pe un orizont șolar 
adevărat... Dar micul peisaj, zgîriat 
parcă de-a dreptul în aer, e totuși 
iluzoriu ca și o secvență colorată de 
vis. Răsturnînd în palmă gravura, 
rămîi în față numai cu roca dură, 
așa cum, deschizînd ochii asupra 
Dobrogei de odinioară, rămîneai în 
față doar cu întinderea aspră de 
pămînt pietros, calcinat. Singurul e- 
lement real ca și piatra, etern dar 
violent ca și ea, era lumina, lumina 
Dobrogei 1

Nu vom osteni s-o cîntăm 1... Intr-o 
Dobroge de stepe cu ierburi pitice, 
într-o Dobroge cu coline fierbinți de 
calcar, ea, lumina, închipuia odi
nioară singurele peisaje fantastice, 
decorînd în clipe de febră solară 
pămîntul, cu cetăți,, păduri,; construc

ții care țineau de fabulos. Ea, lu
mina, învia memoria acestui pămînt 
străvechi, transportînd și reclădind 
în aer, după legea mirajului, civi
lizațiile dispărute ascunse sub ță- 
rînă... Ea, lumina, această miracu
loasă lumină a Dobrogei, a dăruit 
picturii romînești unele dintre cele 
mai frumoase pînze, împrumutînd 
marilor maeștri cele mai strălucitoa
re culori. Petrașcu, Tonitza, Dărăscu, 
Iser, Bunescu, Ciucurencu, sau Ion 
Mirea au luat de aici albul de 
zinc, albastrul ultra-marin, dar și 
galbenul solar. Lumină toropită, 
lumină de opal și chihlimbar, lu
mina untdelemnie și gustoasă 
ca vinul, lumină grasă ca o dro
pie și zveltă ca egretele Deltei, 
lumină mută ca o amiază la Baba- 
dag, lumină sonoră și gravă ca va
lul marii, la țărm... E lumina sudu
lui nostru. Ea și-a găsit o valorifi
care deplină abia azi, în această 
toamnă dobrogeană, cînd lumina 
toată s-a topit în strugurii din vii.

★

Nici în Argeș, nici în Vîlcea, nici 
pe Valea Zeletinului, nici la Alba 
sau Șiria în Ardeal, nicăieri unde se 
sculptează terase pentru vii n-am 
avut, ca în Dobrogea, sentimentul 
dezvelirii și restaurării unor profiluri 
impunătoare de cetăți.

Mă oprisem,' în urmă cu trei ani, 
împreună cu un tînăr arheolog, pe 
pantele abrupte ale unui deal unde 
odinioară se înălțase, dominînd Du
nărea, cetatea romană Altinum. Zi
durile vechiului castru nu se mai ve
deau, deși profilul lor făcea să vă- 
lurească pămîntul semănat de co
lectiviști cu grîu și porumb. Nu se 
mai vedeau nici șoseaua din vale, 
nici treptele de bolovani care suiau 
cîndva în spre ziduri. Am găsit to
tuși în țărînă, la suprafață, un fund 
de amorfă și cîteva resturi de cără
mizi. Răscolind cu piciorul, am deș
teptat un clinchet de sticlă și olărie,

semn că peste milenii de somn me
moria pămîntului trăia. Trebuia să 
intervină sapa arheologului...

...Dar mai iute ca ea, a interve
nit, nu peste mult, sapa colectivistu
lui de la Oltina care, într-o singură 
primăvară, a transformat movila 
stearpă într-un impresionant edificiu 
de terase cu vii. Platoul cu ruina ce
tății a rămas intact. E un perimetru 
arheologic, pe care specialistul îl 
va considera cum se cuvine la un 
moment potrivit. In schimb, din al
bia Dunării pînă sus, pe creastă, în
văluind versanții abrupți, terasele, 
kilometri de terase, pun trepte către 
vechile ziduri, transformînd tot dea
lul într-o adevărată cetate, îmbră
cată într-o pădure de vii.

— Cîte hectare ?
— In totul, peste 200 1
Intr-o aliniere geometrică, stîlpii 

spalierelor pun din loc în .loc, pe a- 
ceste alei suprapuse, un echilibru și 
un ritm de coloane. Niște coloane 
zvelte, tăiate sumar cu barda, fără 
ornamente și înflorituri. Dar aceste 
coloane primesc drept capiteluri 
frunzele verzi de viță. Iar ca senza
ția de restaurare horațiană să se îm
plinească, oamenii de la Oltina 
scandează numele soiurilor de viță 
pe care le-au plantat :

— Italia... Regina de Puglia... Re
gina viilor...

Restaurări identice s-au făcut la 
Vlahi, la Coslugea, la Galița și Gîr- 
lița, la Satul Nou, la Lipnița, la Os
trov, în majoritatea satelor din ra
ionul Băneasa, pe tot țărmul sudic 
al Dunării și pînă în interior, spre 
Cetatea Trofeului. Ritmul de con
strucție al acestor edificii închinate 
soarelui și luminii dobrogene este 
de-a dreptul impresionant 1

Străbătusem adesea în diagonală 
Dobrogea, de la Negru Vodă spre 
Dunăre, tăind de la Adamclisi spre 
vechiul pod. Nu remarcasem, în 
dreptul punctului Cochirleni, decît 
niște coline sterpe, pe umerii cărora

agricultură
cutată pe o suprafață cu circa ,250 000 
hectare mai mare, iar calitatea ■ lu
crărilor este mai bună. Aceste lu
crări sînt rămase în urmă în regiu
nile Brașov, Cluj, Hunedoara și Mu- 
reș-Autonomă Maghiară.

Mecanizatorii și colectiviștii au 
lucrat mai intens săptămînă aceasta 
la semănat, realizînd în total 463 000 
hectare. Au fost însămînțațe supra
fețe mai mari cu grîu și secară în 
regiunile Suceava, Maramureș, Cri- 
șana și Oltenia. Pînă în prezént, 
floărea-soarelui a fost recoltată, de. 
pe 90 la sută din suprafața culti
vată, sfecla de zahăr de pe 35 la 
sută, iar porumbul pentru boabe și 
cartofii de pe aproape 30 la 6ută.

în ultima săptămînă a fost grăbit 
..și jCulesuL jȚiloio. Strugurii, fost,: 
culeși de pe aproape 30 la sută din

viile pe rod, cele mai mari suprafețe 
realizîndu-se .în regiunile București. 
Galați și Dobrogea.

Ritmul atins în această săptămînă 
în desfășurarea lucrărilor agricole de 
toamnă trebuie grăbit, pentru . că 
recoltările și însămînțările să fie e- 
fecțuate în perioade optime și în 
condiții bune. Este necesară în săp
tămîna viitoare o mai bună reparti
zare' și'folosire a mijloacelor S.M.T. 
și ale gospodăriilor, pentru ca 
timpul favorabil să fie din plin fo
losit. In continuare, atenția trebuie 
îndreptată spre realizarea însămîn- 
țărilor în perioada optimă, pe în
treagă suprafață- prevăzută, grăbi
rea recoltării, transportului și depo
zitării recoltei, precum și intensifi
carea culesului strugurilor, legume- 
lonși fructelor. ..... _.,_J T.l

(Agerpres)

LA RECOLTAT
SI SEMĂNAT

Toamna a răsturnat în toată bogăția ei de culori și arome...

bolovanii albi de calcar păreau tur
me adormite de oi sau cîrduri de 
dropii. Iarbă puțină, nici cit să sa
turi o capră. Turmele sau dropiile 
pe care le zăreai erau o fantezie a 
mirajului, un joc efemer al luminii 
de vară, decorînd pămîntul arid.

M-am oprit din nou aici, în aceas
tă toamnă, luînd coordonatele locu
lui, uluit și puțin intrigat. Ce se în- 
tîmplase ? Să fi fost din nou un joc 
al luminii ?... Am coborît cu mașina 
pe serpentinele unei șosele noi, flan
cată pe kilometri întregi de terase 
cu vii. Ploua, lumina amuțise, nu era 
vorba de nici un miraj.

Poposind la sediul gospodăriei de 
stat Cochirleni, tînărul director Ma
rin Tudoran ne-a explicat că toată 
această vastă lucrare a fost între
prinsă în mai puțin de trei ani. In 
mai puțin de trei ani s-au terasat 
și s-au plantat cu vie cîteva sute de 
hectare, urmînd ca cifra totală a vi
ilor să se ridice, în timpul urmă
tor, la 1 200 ha, numai vii de soi bun.

Ceea ce s-a întreprins aici, pe a- 
cest neprimitor sol dobrogean, este 
în mod hotărît o adevărată construc
ție... S-au moștenit niște movile ari
de, măcinate de torenți, plantate cu 
bolovăniș alb de calcar și cu iarbă 
țepoasă. Dar alături de această zes
tre, s-au primit și mașinile de luptă, 
tractoarele și utilajele, mînuite de

Paul ANGHEL

(Continuare în pag. II-a)
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BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). 
Unitățile miniere din Maramureș 
au fost înzestrate în acest an cu 
noi mașini și utilaje, care au con-

utilaje au fost fabricate chiar în 
uzinele constructoare din regiu
ne _ „Unio"-Satu Mare și 
U.M.M.U.M.-Baia Mare.

tribuit nemijlocit la sporirea pro- Ca urmare a mecanizării ma-
ducției și productivității-muncii îji 
abatajele din subteran. In ex
ploatările miniere din regiune lu
crează în prezent circa 150 loco
motive de mină, aproape 100 de 
instalații de screpere, peste 100 
mașini automate de încărcat și 
alte sute de utilaje. Cea mai 
mare parte a acestor ■ mașini și

De curînd au început lucrările de 
modernizare și extindere a portului 
dunărean Moldova Veche. înainte 
de începerea acestor lucrări, hidro
logi, meteorologi, constructori și 
scafandri au Studiat toate caracte
risticile malurilor și terenurilor din 
împrejurimi. Pe baza studiilor între
prinse, s-a adoptat soluția realizării 
unui chei în lungime de 300 m, 
care va fi construit din prefabricate 
de beton așezate pe un strat de pia-

jorității operațiunilor din sub
teran, a aplicării unor metode noi 
de lucru în abataje, productivita
tea muncii în bazinul minier ma- 
ramureșan a sporit cu peste 20 la 
sută față de anul 1960, iar pro
ducția anului'1948 se realizează 
acum în numai 45 de zile.

portului

tră pe fundul albiei fluviului. Tot
odată, se va amenaja o nouă platfor
mă unde se vor construi depozite și 
alte instalații portuare. Pentru în
cărcarea și descărcarea navelor, por
tul urmează a fi înzestrat cu nume
roase macarale portal, precum și cu 
autostivuitoare, electrocare și alte 
mașini și utilaje. După terminarea 
lucrărilor, traficul de mărfuri prin 
acest port va spori simțitor.

Din nou la Palatul pionierilor
Acum, după zilele vacanței de va

ră, o dată cu deschiderea anu
lui școlar, cele 800 de grupe 
ale cercurilor existente la Pala
tul pionierilor își reiau activitatea. 
Azi are loc serbarea de deschidere 
intitulată „Palatul vostru drag vă 
așteaptă“.

Pe lingă activitatea din cercuri, 
pionierii vor putea participa și la nu
meroase acțiuni cultural-educative, 
întreceri sportive, concursuri literare, 
adunări pionierești etc.

Discul prin poștă
Casa de discuri „Electrecord“ 

și Oficiul difuzării cărții din Cen- 
trocoop, răspunzind cererilor a- 
matorilor de muzică din țară, au 
organizat în cadrul librăriei „Car
tea prin poștă" din București, str. 
Biserica Enei nr. 16, o secție spe
cială „Discul prin poștă“. Dorito
rii se pot adresa aici pentru a 
obține cataloage cuprinzînd ulti
mele noutăți de muzică simfoni
că, populară, ușoară, imprimări 
de piese de teatru, basme etc. și 
comanda astfel discul preferat. 
Plata se face la primirea coletu
lui.

Primii vizitatori ai Palatului pio
nierilor

Lucrări edilitare in Capitală
In această perioadă, In Capitală 

sînt în curs de desfășurare o serie 
de noi și importante lucrări edilita
re. De curînd a început construcția 
celui mai mare canal colector al ora
șului, care va străbate, pe o lungi
me de 11,2 km, cartierele Drumul 
Taberei, Giurgiului, Șos. Berccni, Ol
teniței, zona Vitan pînă la rîul Dîm
bovița. El va fi executat în mai 
multe etape. In prima etapă se 
execută tronsonul dintre rîul Dîmbo
vița și Dealul Văcărești, pe o lun
gime de 1,2 km. Se lucrează intens 
la dublarea conductei de aducțiune 
Argeș-Arcuda pe o lungime de 9,6 
km. Aceasta va contribui la îmbu
nătățirea alimentării cu apă a ora
șului. De asemenea, pentru crește
rea debitului de apă potabilă, 
au început lucrările de mărire a 
capacității de pompare a stației 
București-sud. In trimestrul IV al 
acestui an va fi dată în folosință ar
tera de alimentare cu apă, dintre 
stația de pompare București-sud și 
bd. Muncii, pe.o lungime de 9,2 km. 
Ea va asigura âtît alimentarea cu apă

a noilor blocuri ce se construiesc în 
cartierul Balta Albă, cît și îmbună
tățirea presiunii apei într-o serie de 
cartiere din sudul orașului.

(Agerpres)

In excursie
Profitînd de timpul frumos din 

ultimele zile, numeroși bucureș- 
teni își petrec ceasurile libe
re în afara orașului. Numai la 
excursiile organizate de agenția 
București a O.N.T. „Carpați“ 
au participat peste 2 100 de salariați 
de la diferite întreprinderi și insti
tuții. Un tren cu 560 de excursio
niști a plecat ieri după-amiază spre 
cabanele din masivul Bucegi. Printre 
aceștia se aflau și peste 100 de sala- 
riați de la întreprinderea „Electro
magnetica“. Alți 1 500 de excursio
niști au plecat cu autocarele pe dife
rite trasee : la Hidrocentrala „16 Fe
bruarie“ de pe Argeș, în nordul Ol
teniei, pe Valea Prahovei și Valea 
Oltului, la Poiana Brașov.

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"

Locomotive uitate
Am trecut deseori cu trenul și cu 

mașina prin pitorescul defileu al Ol- 
tului.,De la un anotimp la altul cu
lorile peisajului se schimbă. Din pei
sajul stației C.F.R. Rîul Vadului fac 
însă parte, de multă vreme, și 18 lo
comotive vechi, scoase din uz. Ano
timpurile care au trecut de cînd stau

acolo le-a schimbat și lor culoarea. 
Socot că trebuie să li se hotărască 
odată soarta: ori la reparat, dacă 
mai pot fi folosite, ori să fie trimise 
la topit. Doar oțelăriile din Reșița și 
Hunedoara au nevoie de fier vechi.

Nicolae VASILESCU 
muncitor

Demisia guvernului 
sirian

3 (Agerpres).- Gu-■ DAMASC
vernul sirian condus de Salah Al 
Bităr a demisionat sîmbătă seara, 
relatează agenția Reuter, citind un 
comunicat oficial. Din surse infor
mate s-a aflat că noul cabinet va 
fi condus de Amin El Hafez. Co
respondentul agenției France Presse 
anunță că toți miniștrii guvernului 
sirian care urmează să se formeze 
duminică vor fi membri ai partidu
lui Baas.

Relații diplomatice 
intre R. P. Chineză si
Republica Africa Centrală

PEKIN 3 (Agerpres).— După cum 
transmite agenția China Nouă, re
prezentanții guvernelor Republicii

Populare Chineze și Republicii 
Africa Centrală au semnat la Ban
gui un comunicat comun cu privi
re la stabilirea relațiilor diplomati
ce dintre cele două state la nivel 
de ambasade.

Demonstrații studențești

dicină, agronomie și științe econo
mice. Peste 2 500 de studenți s-au 
culcat pe stradă în fața Palatului 
Congresului argentinean, împiedi- 
cînd circulația. Incepînd de vineri 
după-amiază toate facultățile din 
Buenos Aires și-au întrerupt activi
tatea.

în Argentina „Sierra MadréU

(Agerpres).— 
număr de fa- 
au declarat

în drum spre CubaBUENOS AIRES 3 
Studenții unui mare 
cultăți argentiniene 
grevă și au organizat numeroase
demonstrații de stradă pentru a 
protesta împotriva alocațiilor bu
getare reduse acordate învățămîn- 
tului public. In orașul Corrientes 
poliția a intervenit împotriva de
monstranților, 10 studenți fiind 
răniți. In capitala Argentinei stu
denții au ocupat facultățile de me-

MADRID 3 (Agerpres). — Nava 
spaniolă „Sierra Madré" a plecat 
vineri din Cadix spre Cuba, trans
ported diferite produse. Aceasta 
este a doua navă — după pleca
rea miercuri a navei „Sierra Maria*  
— care se îndreaptă din porturile 
spaniole spre Cuba, după atacul 
dat la 13 septembrie de transfugi 
cubani împotriva navei „Sierra 
Aranzazu".
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CĂMINUL NOSTRU

încăperile locuinței
Preocupările variate ale membri

lor de diferite vîrste ai familiei, ora
rul lor de muncă sau învățătură etc 
implică rezolvări specifice în a- 
menajarea locuinței și a fiecărei ca
mere în parte. Practic, deci, încăpe
rile vor trebui amenajate în așa fel 
încît să poată satisface în același 
timp mai multe funcțiuni. Este vor
ba aici nu numai de lista pieselor 
de mobilier ce le echipează și de ca
racteristicile acestora, ci și de modul 
de aranjare.

Camera principală a locuinței 
constituie locul întrunirii tuturor 
membrilor familiei, spațiul în care 
se ia masa, locul unde se primesc 
oaspeții. La amenajarea ei trebuie 
să se țină seama de necesitatea de 
a se face față tuturor acestor func
țiuni. Dacă în cameră- se află și 
un loc ude dormit, acesta tre
buie, pe cît posibil, dispus în afara 
circulației către celelalte încăperi. 
Rezolvări ingenioase ale unor piese 
de mobilier permit echiparea avan
tajoasă a unor astfel de încăperi cu 
funcțiune complexă ; ne referim la 
mobila formată din elemente combî- 
nabile, la mobile multifuncționale, 
care îndeplinesc în același timp sau 
alternativ funcțiuni diferite, la mo
bilele pliante sau altele care permit 
o bună valorificare a spațiului. Față 
de nesfîrșita varietate a condițiilor 
specifice fiecărei familii, fiecărei lo
cuințe, crearea și producția numai 
de garnituri de mobilă este insufi
cientă. De aceea, considerăm că este 
foarte potrivit noul sistem de proiec
tare și producție a mobilei, prezen
tat de M.E.F. la ultimele expoziții 
— așa-numit al „garniturilor com
plexe“ — bazat pe producția unor 
serii largi de piese de mobilier cu 
detalii și finisaje comune, dintre 
care, pe măsura necesităților, prin 
asamblare sau juxtapunere, fiecare 
cumpărător își poate constitui inte
riorul dorit.

Copiii își vor petrece în camera 
lor, sau îp spațiul ce le este, destinat 

După spectacol. Membrii echipei de 
dansuri a căminului cultural din co

muna Marga, raionul Caransebeș.

în alte încăperi, și timpul somnului, 
dar și o bună parte a timpului de 
joacă. Iată de ce acest spațiu trebuie 
amenajat în consecință : masă și 
scaune de înălțime potrivită și nu 
prea grele, covoare mici, ușor de 
deplasat, mobilă pe soclu sau, și 
mai bine, pe picioare destul de 
înalte ca să se evite rătăcirea 
obiectelor în locuri greu accesi
bile, pat de ■ înălțime potrivită. 
Funcțiunea încăperii destinate co
piilor de vîrstă școlară este alta — 
aceea a unui loc în primul rînd de 
studiu. Mobilierul principal este o 
masă de lucru, care să permită, 
prin construcția ei, dacă este posi
bil, și traforajul sau alte forme de 
lucru manual, o bibliotecă potrivit 
dimensionată-

Intr-un mod. plăcut și confortabil 
poate fi aranjată și bucătăria, a] că-

La Tg. Mureș

FORME ipill
In noile unități comerciale din ' Tg. 

Mureș (din Piața Trandafirilor, cartierele 
Mihai Viteazul, Libertății,’’ din Strada Ște
fan cel Mare) mobilate și utilate pe baza 
tehnicii moderne, ca și în alte unifăfi 
mai vechi, se aplică numeroase forme 
rapide de deservire, care duc la econo
misirea timpului cumpărătorilor, la creș
terea productivității muncii lucrătorilor 
din comerf. Asemenea forme sint auto
servirea, plata direct la vînzător etc. 
Publicul apreciază, de asemenea, prepa
ratele cumpărate din unitățile „Gospo
dina", restaurantele de bloc, ca și efor
turile depuse de lucrătorii de la O.C.L. 
Alimentara, care la primele ore ale 
dimineții transportă la domiciliu alimente.

Incepînd din 1962, la Tirgu Mureș s-a 
introdus transportul pe bază de abona
mente lunare a laptelui la domiciliul 
cumpărătorilor. Aplicată la început în

WM-KIOM

Minonea de h CîmpySong
Am intrat în Cîmpulung (pre

cizez : Muscel) gdată cu niște nori 
negri de ploaie. Aveam la mașină 
număr de București, așa că lu
crătorul de la serviciul circula
ției, probabil din curiozitate, îmi 
făcu semn să opresc. Am frînat. 
Mă salută respectuos și, după ce 
se uită sus. pe cer, mă întreabă :

— Mergeți pe strada Rahovei 
la nr. 2 ?

— Ce să caut pe strada Raho- 
vei la numărul 2 ?

— Pe cuvîntul dumneavoastră 
că nu mergeți acolo ?... întreb 
așa, de curiozitate.

— Tovarășe, să fim serioși. Eu 
am treabă la Rucăr. Noroc.

Și i-am dat drumul spre Ru
căr. Dar, să spun drept, deveni
sem curios. Ce-o fi pe strada Ra
hovei ? la să fac eu o tură pe a- 
colo, mi-am zis, și am. oprit ma
șina lîngă un cetățean.

— Nu știi dumneata cum se a- 
junge pe strada Rahovei ?

Cetățeanul se uită și el pe cer, 
după care mă întreabă :

— La numărul 2 ?
— Da.
— Merg și eu într-acolo că văd 

că începe ploaia.
S-a urcat și a început să mă 

cerceteze cu coada ochiului.
— Ce se petrece pe strada 

asta ? l-am întrebat.
— Parcă dumneata nu știi... 

Doar n-ai făcut de pomană dru
mul de la București, pînă aici... 
Oprește. Asta-i strada Rahovei. 
Numărul 2 e acolo unde e lumea 
aia adunată.

Am încuiat ușile mașinii și am 
pornit spre locul unde era adu
nată lumea. Și aici toți priveau 
în sus. Unii în sus spre cer, alții 
spre ultimul etaj al blocului de la 
numărul 2.

Mi-am. făcut loc prin mulțime 
și am urcat scările. Am sunat la 
apartamentul lui N. Simioana. A 
ridicat vizeta și m-a întrebat pe 
cine caut. l-am spus cine sînt și 
m-a invitat înăuntru. în dormi
tor, în sufragerie. în bucătărie. în 
hol erau întinse crăiiți, ligheane, 
albii, coveți, donițe etc. Ghida 
trase un fotoliu într-un colț al 
holului și mă invită să iau loc. 

rei dulap poate să preia și funcția 
bufetului de sufragerie.

Promovarea sistemului „garnituri
lor complexe“ și al mobilierului a- 
samblabil și combinabil — despre 
care am amintit mai sus — ea.e în 
atenția organelor de resort, ale Mi
nisterului Economiei Forestiere și 
ale Ministerului Comerțului Interior. 
Cu atît mai mult este necesară în
drumarea cetățenilor în problemele 
atît de complexe ale amenajării in
terioarelor — prin expoziții,, prin 
magazinele de specialitate, cu ajuto
rul arhitecților și decoratorilor — că 
o condiție indispensabilă pentru mă
rirea confortului în locuințe. Ar fi 
bine ca,‘ în urma discuțiilor, purtate 
pe această temă, să se treacă là ac
țiuni concrete, pe care publicul le 
așteaptă cu interes.

arh. Dorian HARDT
... ș , • . v. ......

DE DESERVIRI
numai cîieva cartiere, ’metodă aceasta 
s-a extins treptat ; în momentul de față, 
se. livrează în acest fel populației aproa
pe întreaga cantitate de lapte care se 
consumă în oraș.
• In dorinfa de a răspunde cît mai’bine 
cerinjelor consumatorilor, organizațiile 
comerciale locale lărgesc gama. produ
selor transportate la domiciliu. In car
tierul „7 Noiembrie" din- Tg. Mureș, de 
exemplu, se transportă, pe bază de a- 
bonamente, o dată sau de două-ori pe 
săptămînă, ape minerale. Tot în acest 
cartier s-au înmulțit în ultimul timp și 
abonamentele pentru pîine. O dată cu 
extinderea acestei forme de deservire, 
se pune și problema îmbogățirii sorti
mentelor cu pîini de 0,500 kg și 1,5 kg, 
astfel încît comenzile abonaților să fie 
executate mai lesnicios, potrivit nevoilor 
fiecărei familii, Direcția comercială re-

— Stai jos și așteaptă să vezi' 
ce n-ai văzut de cînd ești.

— Ce să văd ? Că plouă într-un 
bloc nou ?

— Nu te pripi. Răbdare.
Un fulger spintecă cerul, apoi 

un trăznet mă făcu mic în foto
liu. După asta, un ropot de ploaie 
deasă de toamnă începu să iz
bească acoperișul.

— Acum începe, făcu gazda.
— Ce începe ?
— Răbdare.
Auzii un zăngănit, apoi altul, 

și altul. Cădeau, domnule, din 
plafon, în tigăi și crătiți, monezi 
după monezi. Monezi de 5 bani, 
10, 15, 25. un leu, trei lei. Ploaie 
de bani.

— De-ar ține ploaia asta pînă 
la ziuă ce bine ar fi, se ruga 
gazda, schimbînd tigăile încărcate 
cu altele goale.

Am luat o monedă și am cer
cetat-o. Nu era falsă. După vreo 
două ore s-a oprit ploaia. în timp 
ce gazda sorta monezile și făcea 
fișicuri, subsemnatul se ciupea 
pentru a se convinge că nu. vi
sează.

— Și numai la dumneata plouă 
cu monezi ? l-am întrebat.

— Plouă. în toate apartamente
le de la ultimul etaj.

Bătăi in ușă. Gazda ridică vi
zeta și întrebă.

— Cine e ?
— Șeful lotului de la Trustul 

regional de construcții.
— Și ce dorești ?
— Am auzit că-n apartamen

tul dumneavoastră plouă.
— Nu plouă, tovarășe, îi răs

punse gazda, și-mi făcu cu ochiul.
Mai trecu vreo jumătate de oră 

și iar se auziră bătăi în ușă.
— Cine e?

■k
NOTA REDACȚIEI. Le sfîrși- 

tul anului 1963. locatarii blocu
lui din strada Rahovei nr. 2 au 
trimis o scrisoare redacției în 
care arătau că, încă de cînd s-au 
mutat, le plouă în apartament. 
Redacția a sesizat sfatul popular 
regional. în februarie 1964. re
dacția primește următorul răs-

Pe Uțjngl® materialelor publicațe

„Gospodinele"
și bucătăriile de bloc

La articolul cu titlul de mai sus, 
apărut în „Scînteia“ nr. 6329, ne-a 
răspuns și Comitetul executiv al Sfa
tului popular orășenesc Iași. „Critica 
adusă în articol cu privire la lipsa 
bucătăriilor de bloc din orașul Iași 
este justă — se arată în răspuns. 
Singura care a funcționat la sub
solul blocului Expres, a fost închisă 
deoarece spațiul era necorespunză
tor. Există totuși preocupare pen
tru identificarea unor spații, spre a 
înființa bucătării de bloc și la Iași“.

. Oare cînd se va concretiza aceas
tă preocupare ? Gospodinele ieșene 
ar dori s-o afle cît mai repede.

Trebuie spus, de altfel, că și gos
podinele bucureștene ar aprecia re
înființarea unor secții „Gospodina“, 
care au funcționat pe lîngă unele 
magazine alimentare, dovedindu-și 
din' plin utilitatea.

glonâlă are în vedere sfudierea acestor' 
propuneri, ca și a altora legate de ărh- 

'. balare și manipulare.
Trebuie amintite și măsurile luate 

pentru. transportarea la domiciliu a o- 
biecțelor mai grele cumpărate în ma
gazine. Pentru acestea s-aU pus în cir
culație scutere și camioane. Numărul lor 

. este însă insuficient în raport cu cerin
țele. Printre. altele, unii cumpărători 'au 
sugerat dotarea O.C.L. ■ Produse indus
triale și cu mijloace speciale pentru, 
transportul mobilei.

Livrarea produselor la domiciliu pe 
, bază de comandă telefonică's-a intro-: 

dus și în 5 unități de alimentație publică 
din Tg. Mureș. Deși se aplică relativ' 

- de- -mult, acest sistem funcționează-încă 
destul de defectuos, în unele cazuri, 
clientul trebuind să aștepte ore întregi' 
pînă la primirea comenzii. Ar fi uti] — 
àü propus mai multi țcetătenr — să se 
organizeze primirea și dirijarea centra
lizată a comenzilor.

Lorand DEAKI 
coresp. „Scînteii"

— Inginerul șef al întreprin
derii de gospodărire orășenească. 
Plouă in apartamentele dumnea
voastră și vrem să luăm măsuri.

— Nu plouă !
— Deschide!
— Nu deschid !
A venit pe urmă directorul 

I.G.O.-ului. Gazda nu l-a primit 
nici pe el.

— Vezi, îmi spune Simioana, 
înainte, cînd ploua pur și simplu, 
îi rugam eu să vină și să vadă 
cum mi se strică mobila. Am fă
cut multe plîngeri...

Nu termină bine și se auziră 
iar bătăi în ușă.

— Cine e ?
— Secretarul Sfatului regional 

Argeș.
Lui l-a dat drumul înăuntru 

pentru că era de la regiune.
— Unde sînt banii cu care a 

plouat la dumneata ? Dă-i încoa ! 
Sînt ai sfatului.

— Cum sînt al dumneavoastră?
— Noi am cheltuit o sută de 

mii de lei cu repararea acoperișu-. 
rilor la blocurile astea noi.

— Dacă ați cheltuit atâția bani, 
cum crezi dumneata că mai 
plouă ? Nu plouă, tovarășe, ați re
parat, și-mi făcu iar cu ochiul.

După ce a plecat secretarul sfa
tului, l-am întrebat pe locatar.

— Chiar, ce faceți cu banii ? Nu 
sînt ai dumneavoastră.

— îi strîngem și construim, cu 
ei un bloc nou. Ne mutăm acolo 
toți ăștia care stăm la ultimul 
etaj.

Am plecat spre Rucăr unde a- 
veam treabă.

A naibii minune !

Nicufă TĂNASE

■ * *

bărbați energici și pricepuți. Nu-i 
vom putea numi pe toți, sînt peste 
50 de tractoriști, iar alături de ei au 
muncit cu brațele sute de oameni. 
Dealurile, rîpele, văile, tot acest 
microrelief turmentat ca și un peisaj 
lunar s-au supus pînă la urmă le
gilor frumosului, convertindu-se în- 
tr-o splendidă panoramă de șosele 
suspendate, plantate cu vii. Bătălia 
s-a dat nu departe de movila traia- 
nă- de la Adamclisi, iar episoadele 
ei, desfășurate sub ger sau sub ar
șiță, s-ar cuveni tratate în basorelie
furi, ca și pe metopele celebrului 
monument, fn numai trei ani, relieful 
s-a modificat, s-a modificat vegeta
ția, se va modifica regimul climatic.

— Vom cultiva aici vie irigată, ne 
spune directorul.

încă un semn de exclamare 1 Du
nărea se află în vale, sub botul stîn- 
cos de la Rasova, la cîteva sute de 
metri sub terasele cu vii.

— Vom urca apa pe platou, pînă 
la noi, printr-un sistem de motopom
pe în trepte. Lucrarea e în curs de 
desfășurare. Prin același sistem, tri
mitem chiar acum apă ciobanilor 
noștri din stepă, care păstoresc la 
Capcanara nu mai puțin de 18 000 
de oi.

Viile de la Cochirleni vor fi deci 
Irigate. Apa, adusă odinioară cu sa
caua, va urca prin conducte pînă 
sus, desfășurîndu-se pînă la butucii 
de vie, printr-un complicat și în
drăzneț sistem de canale dispuse în 
etaje.

— Va rezulta o producție sporită 
de struguri — ne spune directorul — 
și niște vinuri...

— ...fără pic de apă 1
— Așa cum sînt vinurile Dobro

gei...
★

Am intrat pe valea Garasu. S-o e- 
vocăm așa cum era pînă ieri ? Con
fruntarea aceasta o face în fiecare 
vară omul pornit cu acceleratul spre 

■ litoral și o fac, mai cu temei decît 
turiștii, oamenii de azi ai Dobrogei. 
Valea Carasu se va ridica, nu peste 
mult timp, la prestigiul de magistrală 
dobrogeană a viilor, plantațiile de a- 
cum fiind abia o anticipare a peisa
jului din viitoT.

Dacă e vorba despre perspective, 
trebuie să faci un rond de multi kilo
metri pe la toate punctele unde se 
desfășoară șl se va desfășura a- 
ceastă construcție, puncte unde bătă
lia muncii se află în plinul ei. Toți 
versanții neproductivi, toate văile și 
rîpele sterpe se vor îmbrăca, în anii 
viitori, cu podoaba viilor, în ritmul 
și după modelul de muncă întîlnit 
în același raion, la Cochirleni. Ca o 
.concretizare — pe rod 1 — am luat 
dealurile de cretă de Ia Basarabi, 
sculptate în trepte de temple sau în 
ghivece de amfore. Este o muncă 
migăloasă și grea. Efortul dur se îm
pletește cu iscusința, sudoarea se 
îngîriă cu gingășia dragostei. Caz
maua mușcă piatra prin energia 
mușchilor, dar coarda este prinsă 
pe sDaliere cu degete tandre și moi.

...Cu aceleași degete tandre vor fi 
apoi purtate și sticlele-amforă, con- 
ținînd lumină de Murfatlar. Am luat 
act și de un asemenea moment. Se

puns: ' „S-a trecut de urgență la 
repararea teraselor. în timpul cel 
mai scurt se va trece la conti
nuarea reparației" Semnau se
cretarul sfatului și șeful biroului 
pentru rezolvarea reclamațiilor și 
sesizărilor.

A trecut de atunci aproape un 
an. Cum s-ă rezolvat ? Ați' văzut 
în minunea de mai sus.

Programul circului chinez nu se 
poate povesti... Așa cum nu poți 
descrie o dantelă sau un menuet de 
Mozart. Pentru că numerele de circ 
(chiar dintre acelea pe care le-ai 
mai văzut) interpretate de toarte ti
neri artiști de circ chinezi capătă o 
grație florală și o mișcare coregra
fică.

Un grup de fete execută o jongle
rie excepțională : trei, patru farfu
rii rotind.u-se rapid în vîrful unor 
bețe de bambus. Un număr rar. Exe
cutat de acest grup, efortul acroba
tic se „topește", devine un suav 
dans coregrafic, o alunecare de le
bede...

Arta străveche, milenară, a circu
lui chinez a fost înfățișată în arena 
circului nostru de stat de un grup 
de tineri cu o vitalitate emoționan
tă. Spectatorii zomîni s-au mai în- 
tîlnlt de cîteva ori cu artiștii circu
lui chinez și de fiecare dată 
— ca și acum — am fost martorii 
unor premiere. Nu e greu de înțeles 
acest lucru. Rafinamentul artistic 
presupune în acest caz variații infi
nite pe o „temă fixă", eliberarea de 
efortul aparent, eliberare aflată la 
capătul unui șir impresionant de 
exerciții.

In arena unui circ oarecare, efor
tul muscular, agitația interpretului 
(dublată de bătaia tobelor mici) 
tinde să sugereze încordarea ex
tremă. Aici, dimpotrivă. Relaxare, 
grație, exercițiile par compuse 
numai din partea lor finală. Fără 
preliminarii, fără „încălzire", de unde 
și puternicul sentiment artistic al 
numerelor de arenă.

In afară de aceasta, aș putea spu
ne că o altă caracteristică a pro
gramului artiștilor chinezi e găsirea 
unei „poante", a unei finalități prin 
care un număr sau altul își marchea
ză apogeul. Artiștii chinezi nu urmă
resc să producă acea emoție legată 
oarecum de pericolul la care exe
cutantul e supus, ci o emoție de 
ordin estetic, implicînd armonii de 
culoare și gest. Acrobațiile pe bi

La început de
CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 

Ieri seară, Teatrul Național din Cra
iova ■ și-a inaugurat noua stagiune 
prézentînd comedia „Șeful sectorului 
suflete“, de Alexandru Mirodan. Re
gia spectacolului aparține lui George 
Tomescu. ,■

’ TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii").— 
Pe scena Teatrului de stat din Timi
șoara a fost prezentată ieri seara co
media „Judecata“, de Teodor Bocșa, 
a doua prefnieră a actualei stagiuni. 
Regia apaîține lui Constantin Ana- 
tol, iar scènografia lui Virgil Miloia.

. ...................... ........... ......... . ....... .

T ER A
(Urmare din pag. I-a) 

cicletă culminează cu un grup de 
10—12 persoane ătîrnate ca un cior
chine uriaș în jurul ghidonului, în- 
tr-o imagine fermecătoare. Acroba
țiile la catarg unesc agilitatea și 
forța acrobaților cu o mișcare sta
tuară și o finețe ce sugerează zbo
rul unor păsări.

Am admirat astfel numere clasice 
chineze ale artei circului: jocuri cu 
farfurii, jonglerii cu jo-jouri, echili
brul cu cești și vaze de porțelan, 
jonglerii cu tridentul executate de 
tineri artiști, de pe acum maeștri ai 
acestei arte, ca: Liu Miau, Sie-tien-

Scenă din spectacolul circului chinezesc

stagiune
BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). 

La Baia Mare stagiunea teatrală 
s-a deschis printr-o suită de trei 
spectacole. Vineri a avut loc premie
ra spectacolului cu piesa „Ferestre 
deschise“ de Paul Everac, în regia 
artistului emerit î. Olteanu, iar 
sîmbătă a fost prezentată „Citadela 
sfărîmată“ de Horia Lovinescu — 
în direcția de scenă a lui Petru Mi
hail. Astăzi artiștii Teatrului de 
stat din Baia Mare prezintă cea de 
a doua premieră a stagiunii, „Scan
daloasa legătură dintre domnul 
Kettle și doamna Moon“ de J. B. 
Priestley. Spectacolul este regizat 
de Mihai Radoslayescu.

S E L E
desfășura, ca o secvență colorată, 
în spațiosul 6alon al G.A.S. Murfat
lar, dominat de o frescă vastă re- 
prezeniînd un cules de vii. Fetele de 
pe perete au coborît în sală, purtînd 
sticlele-amforă, după soiuri și culori. 
Inginerul Mihai Stănculescu, directo
rul acestui așezămînt solar, ne-a 
prezentat cu competență de specia
list, în cel mai științific vocabular, 
temeiurile pentru care aceste vinuri 
au căpătat o faimă internațională, 
cucerind numeroase medalii de aur. 
și argint. Erau licori care se prezen
tau altminteri singure. Am reținut, în 
schimb, strădania, munca, iscusința 
și talentul condensate în ele. Cei 17 
ingineri, 24 tehnicieni, sutele de 
muncitori care trudesc din iarnă 
pînă-n iarnă în vii au ca singur țel 
cantitatea industrială a strugurilor și 
calitatea de etalon a vinurilor pro
duse aici. Iscusința și talentul lor erau 
intacte în arome și culori, dar trans
figurate, ridicate la puritate de po
emă — fiindcă viticultura e artă 1 
Sticle de Murfatlar : darul unui sol 
calcaros și al luminii dobrogene, 
defilare licoroasă de agat, rubin, 
chihlimbar, jad alb, opal, onix, pietre 
prețioase dizolvate în aromă...

Este inestetic să sorbi, cel puțin 
aici, mai mult decît o picătură 1

In schimb, seara, venind în pasul 
docarului, sub o lună de aramă atîr- 
nată deasupra dealurilor de argint, 
am fost martor al unui pașnic po
pas de odihnă al podgorenilor după 
cules.

La Basarabi s-a deschis mustăria, 
văzduhul sfîrîie de pastramă pusă 
pe jar, aroma strugurelui strivit cu 
crăcana îmbată mirosul. In corolar : 
un acord de strune. Dar ce strune 1

Le-am ascultat vrăjiți. In patru
laterul țambalului, meșterul, un bă- 
trîn meșter, ascunsese o adevărată 
orchestră, pe care o dirija cu gesturi 
energice sau fine, provocînd armo
nii de concert.

Am urmărit terasele cu vif sub 
lună și ni s-au părut dispuse în ace
eași ordine de strune, întinse pe un 
instrument muzical. Bufonii coarde
lor erau însemnați pe coaste prin 
stîlpii spalierelor, iar vițele — supra- 
întinse de încărcătură — vibrau în 
aer, sonor. Dealurile de cretă repe
tau sau .reluau melodia, reverbe- 
rînd-o pînă departe spre țărmul 
mării.

— Cum te cheamă, moșule ?
— Tonică îmi zice. Sînt țambalis- 

tul lui Tonitza. l-am cîntat aici, Ia 
Basarabi, și pe malul mării, în fie
care an...

O vijelie de acorduri a suprimat 
sau a întregit evocarea. Cîntau te
rasele cu vii. Zorile au revărsat 
peste ele o lumină cu purități de 
Tonitza. Strugurii erau reci, încăr- 
cați de rouă ca diamantele.

.„Toamnă dobrogeană 1
P. S. Revenind de pe țărmul pon

tic, aflăm că strugurii. Dobrogei s-ău 
consacrat din nou, de data, aceasta 
cu prilejul concursului republican de 
struguri de la Valea Călugărească 
Murfatlarul, Ostrovul, Enisala, Olti- 
nai au primit medalii de auz. elo
giu adus luminii dobrogene și mun
cii oamenilor de aici. 

siang, Vang-Bau-dju, Niu-u-Țin, Liu 
Mei, Djou Rui-ți, Liu Tung, Liu 
Djang-șu. Pasajele comice au avut 
aceeași grație, cuprinzînd virtuoși 
ca Jung-Hua-dzi și Ning-Gău-șang.

întreg programul a avut o desfă
șurare cursivă, susținută, aducînd în 
arenă multitudinea de culori ale 
costumelor populare chinezești. So
lii circului chinez, primiți călduros de 
public, au fost și de astă dată la 
înălțimea binecunoscutului lor pres
tigiu.

ai. popovici

TEATRE
Teatrul de stat de Operetă : Prin

țesa circului (orele 10,30) Tîrgul de 
fete (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (sala Comedia) : Maria Stuart 
(orele 10), Eminescu (orele 15.30), Orfeu 
în infern (orele 19.30), (sala Studio) : O 
femeie ou bani (orele 10), Aflam și Eva 
(orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Copiii soarelui (orele 19,30), (sala 
Studio — Str. Al. Sahia nr. 15 A) : 
Dragă mincinosule (orele 19,3.0). Teatrul 
de Comedie : Șeful sectorului suflete 
(orele. 20). Teatrul \;,C.. I. Nottara- (sala 
Maglieru) : Hipnoza (orele 19,30). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. Giulești : 'Ninge la 
Ecuator (orele 19,30). Teatrul evreiesc de 
stat: Frank al V-léa (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică“ : Băiatul și vîntul (orele 11), 
Eu și materia moartă (orele 20.30). Tea
trul satiric-muzical „C. Tănase” (sala 
Savoy) : Pagini alese din revista de altă
dată (orele 11), Carnaval la Tănase (orele

■ 2Öri«(safä^Victöria) : Și băieții și fetele
■ (oyeie. Z'ÖjÄ'Circ'ul de stat : Spectacol pre
zentat fle ansamblul circului chinezesc 
(orele 20). ■

CINEMATOGRAFE
Viață particulară : Republica (9.15; 

11,3Q; 13,45; 16,30; 18,45; 21,15), Festi
val (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) . Ghepardul — cinemascop (ambele 
serii) : Patria (9; 13; 17; 21). Hatari (am
bele serii) : Sala Palatului R. P. Romine 
(seria de bilete 1211 — orele 18). Bucu
rești (9,30; 13: 16.30; 20), Grădina „Doina" 
(Str. Doamnei nr. 9 — orele 19,15). Drama 
Clocirliei : Luceafărul (9.15; 11,30: 13.45; 
16; 18,15; 20,30), Capitol (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21 — la 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 : Gri- 
vița (10; 12; 16; 18; 20). Dragoste la zero 
grade: Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Giulești (9,15; 11,30: 13,45; 16: 18,15:
20.30) . Flamura (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 
20 30). Cei șapte magnifici — cinemascop : 
Central (9.30; 12,15; 15; 18; 20.45), Înfrăți
rea 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). Asa
sinul din cartea de telefon : Union (11; 
15; 17; 19; 21). Program pentru copii : 
Doina (10; 11,15; 12.30). Brațul nedrept al 
legii : Doina (13.45; 16; 18,15; 20.30), Mio
rița (10; 12; 14; 16; 18.15: 20.30) Rahova 
(10.30; 15,30; 18; 20.30). Vizitați Zakopane, 
Medicii din Sierra, Mișcările Pămîntului, 
Cuvînt cu cuvînt, Greva, Balada pri
măverii : Timpuri Noi (10—21 în con
tinuare). Ciociara : Excelsior (10: 12,30; 
15.30; 18; 20,30). Adesgo (10,30; 14; 16,15 ; 
18,45; 21,15). Banda de lași : Feroviar (10; 
12; 14; 16: 18 15: 20.30), Drumul Sării (11; 
16; 18; 20). Ocolul pămîntului în 80 de 
zile — cinemascop (ambele serii) : Dacia 
(9.30; 13; 16.30; 20). Aventura de Ia mie
zul nopții : Buzești (11; 15; 17; 19: 21 — 
la grădină orele 19,30). Vara în nordul 
sălbatic : Crîngași (16; 18; 20). Pagini de 
istorie — Romînia. orizont 64 : Bucegi 
(9; 16: 19,15). Comisarul : Unirea (11; 16; 
18,15; 20,30 - la grădină orgie 19,15). în
drăgostitul : Flacăra (14.30; 16.30; 18.30;
20.30) La strada : Vltan (16; 18,15; 20,30 — 
la grădină orele 19). Bărbații i Munca (12; 
16: 18.15: 20.30). Arta (11; 15: 17; 19; 21). 
Moral ’63 ■ Aurora (9.30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21). Floreasca (12.15; 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 : Colentlna (15; 17; 
19; 21). Ferentari (10: 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Singurătatea alergătorului de
cursă lungă •• Cotroceni (11; 15,30; 18;
20.30) Pășesc prin Moscova : Pacea (16; 
18; 20). Galapagos : Cosmos (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE
Orele 8,50 — Gimnastica de înviorare 

ta domiciliu. 9,00 — Emisiunea pentru co
pii și tineretul școlar : Marile em.oții- 
micl : Aventurile echipajului val-vîrtej 
„în Matto Grosso" (reluare) ; Telejur
nalul pionierilor ; Poșta televiziunii. 
10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — Emi
siunea pentru sate. 19.00 — Jurnalul te
leviziunii. 1910 — Aventurile lui Robin 
Hood (Vili). Proba apei. W.35 - Filmul 
artistic romînesc „Anotimpuri" 21,20 
Două schițe umoristice. 22.00 — Cîntă or
chestra de muzică ușoară André Popp, 
în încheiere : Buletin de știri, Sport. Bu
letin meteorologic.

Cum va ti VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

frumoasă, cu cerul variabil. Innorări 
mai accentuate s-au produs în Banat, 
unde e plouat local. Temperatura aeru
lui la ora 14 înregistra valori cuprinse 
între 20 de grade la Berzeasca șl 13 gra
de la Satu Mare. Sighișoara, întorsura 
Buzăului. In București : Vremea a fost 
frumoasă, cu cerul mai mult senin. 
Vîntul a suflat în general slab. Tempe
ratura maximă a atins 19 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 
șl 7 octombrie In țară Vreme în gene
ral frumoasă șl. răcoroasă. Cerul varia
bil. Va ploua izolat. Vînt potrivit. Tem
peratura în scădere Ia început, apoi sta
ționară. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 3 șl plus 7 grade, iar maximele 
între 10 șl 20 de grade. Brumă locală. 
In București : Vreme în general frumoa
să șl răcoroasă, cu cerul variabil. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
scădere la început, apoi staționară.
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în continuarea
tuirii conducerilor editoriale și 
de difuzare a cărții din R. P. 
Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.D. Ger
mană, R. P. Polonă, R. P. Romînă, 
R. P. Ungară și U.R.S.S., care se des
fășoară la București, Ion Marinescu, 
director în Centrala editurilor și di
fuzării cărții din R. P. Romînă, a 
prezentat un referat privind meto
dologia elaborării, definitivării și în
deplinirii planurilor tematice edito
riale anuale și de perspectivă. 
A. Mahov, membru al Comitetului 
de stat pentru tipărituri de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., a 
prezentat referatul cu privire la co
laborarea dintre editurile din țările 
participante la consfătuire în dome
niul traducerilor. O informare asu
pra organizării Expoziției interna
ționale de artă a cărții, care va a- 
vea loc la Leipzig în 1965, a fost 
prezentată de H. Dietzel, director ge
neral adjunct al editurilor din R. D. 
Germană. Pe marginea celor două 
referate și a informării s-au purtat 
discuții. Lucrările consfătuirii con
tinuă.

Schimb de experiență 
privind cultura pomilor 
fructiferi

„RAPORTUL WARREN"-
APROBARE SAU ÎNDOIELI

După cum am mai anunțat, raportul oficial întocmit de Comisia 
Warren cu privire la împrejurările asasinării președintelui Kennedy 
a fost adus la cunoștința opiniei publice în urmă cu o săptămână. 
Presa mondială, publicînd largi extrase din el, le însoțește de co
mentarii și analize proprii, mergind de la acceptarea concluziilor cu
prinse în raport și anume că Oswald e singurul vinovat — și pînă la 
interpretări care se află în contradicție cu aceste concluzii.

Publicăm mai jos extrase din opiniile exprimate în presa inter
națională pe marginea concluziilor „Raportului Warren“.

în oglindă

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
La stațiunea experimentală Voinești, 
raionul Tîrgoviște, s-au desfășurat 
lucrările unei consfătuiri pe țară cu 
tema : „Plantațiile intensive de pomi 
și întreținerea lor în primii ani“. 
Consfătuirea a fost organizată de 
Consiliul Superioi' al Agriculturii. 
Au participat reprezentanți ai gos
podăriilor de stat, gospodăriilor co
lective, stațiunilor experimentale și 
institutelor de cercetări hortiviti- 
cole. în timpul consfătuirii. partici- 
panții au vizitat plantațiile intensive 
ale stațiunilor experimentale Voi
nești — Ploiești și Ștefănești — Ar
geș, unde au fost organizate demon
strații practice.

între 20 și 26 septembrie s-a des
fășurat în întreaga țară Săptămîna 
Crucii Roșii. Cu acest prilej au 
fost organizate numeroase acțiuni 
cu caracter educativ-sanitar : con
ferințe la care au participat peste 
1200 000 de cetățeni, seri de în
trebări și răspunsuri. De succes s-au 
bucurat și filmele ,„Apa vie“, „Cine 
sînt ei“. Numai în Capitală aceste 
scurt-metraje au fost prezentate pe 
ecranele a opt cinematografe. La 
stațiile de radioficare au fost difu
zate conferințe și scenete cu caracter 
educativ sanitar. în această perioa
dă au fost organizate concursurile 
„Sanitarii pricepuți“.

Rămin deschise 
trei ipoteze

Trimisul la Washington al ziarului 
„LE MONDE", Alain Clement, face 
următorul comentariu asupra conclu
ziilor raportului Warren.

Pentru analiză, să adoptăm — 
scrie autorul — ordinea prezentării 
elementelor în dosarul de 388 pagini 
și să începem cu concluziile pe care 
le inspiră acest volum cititorilor 
scrupuloși. E greu de întrevăzut alte 
ipoteze decît următoarele trei :

1) Sau raportul Warren constituie 
un „fals patriotic", gigantic și ge
nial, implicînd mii de complici docili 
— cea mai mare mistificare guverna
mentală a timpurilor moderne, desti
nată din motive de nepătruns să „în- 
mormînteze" crima din 22 noiembrie 
anul trecut.

2) Sau mai subsista încă un mister 
de nepătruns îndărătul a tot ceea ce 
analizează și aduce în plină lumină 
raportul. Trebuie presupus, deci, din
colo și departe de Oswald și Ruby, 
o mașinație titanică, infailibilă, care 
scapă cercetărilor prozaice ale in
vestigațiilor judiciare.

3) Sau adevărul se găsește în mo
dul cel mai simplu în raportul War
ren: Oswald singur, deliberat, l-a ucis 
pe președintele Kennedy, după ce „a 
ratat"' cu 6 luni înainte asasinarea 
exgeneralului Walker*).  Ruby sin
gur, cu sînge rece, l-a omorît pe Os
wald. Afacerea este astfel închisă. 
Ea nu are nici ramificații, nici pre
lungiri. Nu poți cîrti în nici un fel în 
fața unor probe cîntărind mai mult 
de două kilograme și în fața unor 
prezumții minuțios filtrate și asam
blate. Dar nici nu trebuie să te legi 
de caracterul adevărului care ne 
este propus spre acceptare. El este, 
în mod voluntar, limitat. Raportul 
Warren conține în anexă o biografie 
conștiincioasă a lui Oswald și a lui 
Ruby, care se sprijină pe mărturii de 
prima mînă, foarte lămuritoare în 
privința psihologiei celor doi oa
meni, dar care nu oferă o idee asu
pra motivelor actelor lor. Din trecu
tul șl antecedentele fiecăruia dintre 
ei, raportul extrage fragmente de îm
prejurări capabile să explice .gesturi
le lor de ucigași, dar incapabile de a 
determina cauza precisă.

Ceea ce raportul Warren face, în

schimb, de înțeles, este felul cum au 
putut lua naștere, a doua zi după a- 
tentat, versiuni cel puțin fantastice 
despre acesta. Cu toată claritatea 
stilului său, el e foarte sever în pri
vința agitației gălăgioase și a de
clarațiilor precipitate ale autorități
lor din Dallas. El citează exemple 
copleșitoare de lipsă de demnitate : 
disputa în jurul cadavrului preziden
țial, literalmente „răpit" de către for
țele Casei Albe în ciuda protestelor 
responsabililor locali, care cereau 
ca autopsia să se facă la fata locu
lui ; complezența publicitară a șefi
lor poliției, edificatoare și ea ; re
porterii atlați în permanență în lo
calurile siguranței în momentele cele 
mai delicate ale primei anchete ; 
dorința de senzațional care a cu
prins pe toată lumea, în disprețul 
decenței șl al prudenței.

Fără să ignore îndoielile pe care 
aceste contuzii și contradicții inițiale 
Ie lasă în spiritul observatorilor a- 
mericani și străini, redactorii rapor
tului Warren consacră un capitol în
treg eliminării, rînd pe rînd, a indi
ciilor eronate de unde au pornit atî- 
tea piste false. Această antologie 
negativă seamănă cu un catehism 
pentru increduli, alternînd întrebări 
cu răspunsuri, primele rezumînd 
presupunerile particulare (la rubrica 
speculații), celelalte demonstrînd, cu 
ajutorul rezultatelor anchetei, punc
tele în cauză.

Pentru că el confirmă în mare 
ceea ce se știa, ești tentat să te gîn- 
dești că raportul Warren „nu aduce 
nimic nou".

Să recunoaștem că nu aceasta este 
impresia pe care o dă o lectură in
tegrală. Destule documente pe care 
le dă publicității sînt inedite. Recon
stituiri, interogatorii și contraintero- 
gatorii, expertize și contraexpertize 
de care s-a folosit comisia, risipesc 
metodic un număr de neclarități mi
nore și majore. Interpretarea lor nu 
pare deformată de pasiunea de a 
dovedi totul. Ele se pretează mai 
mult la o lărgire decît la o re
vizuire".

„Comisia“ a făcut totul 
pentru a căuta și găsi 
adevărul

*) Walker, exponent al extremei 
drepte, a fost exclus din armată pen
tru că a propovăduit rasismul.

Tntr-un editorial din NEW YORK 
HERALD TRIBUNE se spune :

„în Europa a căpătat cea mai 
largă răspîndire tema în legătură cu
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In cîteva rîndurî

Ieri la Tokio: + SO grade
• Repetiție generala pe stadionul „Național" • 
început lucrări?© C. I. O. • La antrenamentele 
sportivilor noștri

Âu

I la 
al 

,Agerpres’, I. Go- 
în aceste

TOKIO 3 (de 
trimisul special

ga).
zile, cu o săplă- 
mînă înaintea în
ceperii celei de-a 
18-a ediții a 
Jocurilor Olimpice, 
la Tokio vremea 
se menfine fru
moasă. Soarele
strălucește deasu
pra orașului olim
pic. Mercurul ter
mometrelor a ară
tat ieri 30 grade, 

dimineața, pe stadionul 
avut loc repetifia ge-

fesfivităfii de deschidere 
prezența a 70 000 de elevi,

tribunele elegantei

Sîmbătă 
Nafional 
nerală a 
în prezența a 
care au populat 
baze sportive. Ultimul purtător al flăcării 
■olimpice, studentul Yoshinori Sakai din 
orașul Hiroșima, a făcut un tur de „în
călzire” pe pista stadionului, după care 
a urcat treptele ce duc la soclul unde 
va arde flacăra în timpul jocurilor. 
El a făcut cunoștinfă cu celebra 
actrița Aleka Katselli de la Teatrul Na
fional din Atena, care încă de la J.O. 
de la Berlin (1936) a oficiat ca „preotea
să" în festivitatea aprinderii flăcării 
olimpice de la Olimpia. Aleka Katselli 
se află la Tokio ca invitată a comitetului 
de organizare a J.O.

Tot ieri a fost inaugurat, înfr-un cadru 
festiv, centrul de presă 
solemnitatea deschiderii 
1 000 de ziariști din 87

Lucrările Comitetului 
fional (C.I.O.) au 
ședința de deschidere au participat pre
ședinții' comitetelor olimpice nafionale.

a

de la Meiji. La 
au asistat peste 
de țări.
olimpic înterna- 

început simbată. La

La Tirgul de carte de la Frankfurt

existența unei conspirații cu privire 
la moartea președintelui Kennedy, 
în special în cercurile de stînga din 
Europa se observă tendința cea mai 
pronunțată ca întreaga această po
veste tristă, inclusiv formarea co
misiei, să tie considerată drept un 
complot monstruos. Unele din aces
te persoane și grupuri s-ar putea 
să nu fie niciodată convinse. Dar 
acei ce citesc, fără vreo, prejudeca
tă, voluminosul raport al comisiei 
nu pot să nu aprecieze faptul că 
comisia a făcut tot ce poate face 
un temperament juridic cu resurse 
întinse pentru a căuta și găsi ade
vărul.

Poporul american datorează mul
tă recunoștință judecătorului War
ren și asociaților săi a căror activi
tate s-a concretizat într-un verdict 
unanim în acest caz încîlcit, tragic 
și istoric"

„A apărut un nou 
catalog de mistere“

Tn „NEW YORK TIMES' James 
Reston scrie :

„Comisia a dat un răspuns miste
rului esențial, de a ști cine l-a asa
sinat pe președinte, alcătuind un 
nou catalog de mistere.

întreaga poveste este plină de 
misterul vieții lui Lee Harvey Os
wald, motivele lui de a-1 ucide pe 
președinte rămînînd mai departe 
obscure.

Coincidențele bizare intrigă de a- 
semenea. Așa este, de exemplu, ca
zul cu Mrs. Bledsoe, care i-a în
chiriat o cameră lui Oswald la 
Dallas și apoi, cu o șansă de 1 la 
10 000, s-a nimerit să se aile în au
tobuzul în care s-a urcat el fugind 
de locul crimei sale. întreaga po
veste nu îi depășește numai pe zia
riști, dar și pe istorici".

In continuare, Reston arată că fun
dalul îl constituie, între altele, „at
mosfera de intrigă, conflictele dintre 
personalități, bărbați și femei, dis
puta dintre diferitele regiuni din ca
drul Statelor Unite".

„!n atmosfera de ură 
creată la Dallas“

Ziarul londonez TIMES pune ac
centul pe rolul care l-a avut în co
miterea asasinatului atmosfera cre
ată de cercurile de extremă dreaptă:

„In felul său conștiincios, comisia 
analizează atmosfera de extremism 
și ură care s-a creat la Dallas, ca 
și în restul sudului și sud-vestului, 
în jurul persoanei fostului președin
te. Membrii săi se abțin de fapt 
spună că Oswald a fost instigat 
această atmosferă ; dar numai 
spirit îndărătnic poate rezista în
tregime acestei prezumții. Atunci 
cînd toate propunerile comisiei pen
tru întărirea securității voi fi adop
tate, vor mai rămîne încă proble
mele create de un extremism exa
gerat și de prea multe puști.*

să 
de 
un 
în-

Din partea R. P. Romîne au fost prezenți 
Aurel Duma, președintele comitetului 
olimpic romîn și președinte al U.C.F.S., 
și Emil 
U.C.F.S.

Participanții 
mentele în vederea apropiatelor între
ceri oficiale. Boxerii romîni au susținut 
la Korakuen un antrenament de verifi
care în compania pugilișlilor australieni. 
O bună impresie au lăsaf spectatorilor 
Ciucă, Mihalik, Monea, Niculescu. Nu 
toți membrii delegației noastre s-au 
aclimatizat însă la Tokio. De pildă, 
luptătorii de „clasice*  nu dorm decît 
4—5 ore pe -noapte. După un început 

Orban și 
mai bine 
antrena- 

care 
tîrziu Ia Tokio, au făcut 

lor o excursie cu autocarele la

Ghibu, vicepreședinte al

își intensifică antrena-

mai dificil, floreiistele Olga 
Ans Ene se aclimatizează acum 
și se comportă revelatoriu la 
mente. Sportivii din ultimul lot, 
sosit mai 
rîndul 
renumita stațiune Enoshima. Ei au urmă
rit cu interes demonslrația delfinilor 
izolați dintr-un bazin special amenajat 
în apropierea portului.

au
la

« In cadrul etapei a'VI-a a campio
natului republican de fotbal astăzi se 
vor desfășura următoarele patru par
tide : Dinamo Pitești — Știința Cluj ; 
U. T. Arad — C.S.M.S. Iași ; Minerul 
Baia Mare — Petrolul Ploiești ; Crișul 
Oradea — Progresul București. Repriza 
a doua a meciului Minerul Baia Mare 
— Petrolul Ploiești va fi transmisă de 
posturile noastre de radio, în jurul o- 
rei 16,30, pe programul I.

© între 22 și 27 noiembrie, vor avea 
loc în orașul suedez Malmö campio
natele europene de tenis de masă la 
care și-au anunțat participarea jucă
tori și jucătoare din 32 de țări. Printre 
țările înscrise se află R. P. Romînă, 
R. P. Ungară, R. S Cehoslovacă, 
U.R.S.S., Austria, R F. Germană, R. D. 
Germană etc. Din lotul tării noastre 
fac parte Maria Alexandru, Ella Con- 
stantinescu, Eleonora Mihalca, Radu 
Negulescu, Dorin Giurgiucă, Adalbert 
Rethi.

• în turneul candidatelor pentru 
titlul mondial de șah de la Suhumi 
înaintea ultimei runde pe primul loc se 
află jucătoarea iugoslavă Lazarevicj 
cu 12,5 puncte din 16 posibile, urmată 
de Zatulovskala și Kușnir (U.R.S.S.) cu 
cîte 11,5 puncte.

® La Suhumi s-a desfășurat un tur
neu fulger la care au participat 16 șa
hiști. Pe primul loc s-a clasat marele 
maestru Salo Flohr, care a realizat 
12,5 puncte. El a fost urmat de maes
trul internațional Victor Ciocîltea cu 
12 puncte. Pe locul trei s-a clasat 
campioana lumii Nona Gaprindașvili 
cu 11,5 puncte.

• Pugilistul canadian de cat. grea 
George Chuvalo a repurtat o senzațio
nală victorie prin k.o. în rundul 11 în 
fata lui Doug Jones, una din speran
țele boxului din S.U.A. Meciul, care a 
avut loc Ia New York, a contat ca pre
liminar pentru titlul mondial, deținut 
în prezent de Casius Clay.

Tîrgul international de carte de la 
Frankfurt din Republica Federală Ger
mană a devenit în ultimii ani una din 
principalele manifestări de acest fel. 
Aici își dau întîlnire mii de oameni care 
lucrează în domeniul editării și răspîn- 
dirii cărții și zeci de mii de cărfi din 
toate coifurile lumii. Anul acesta Tîrgul 
de carte de la Frankfurt a avut loc între 
17 și 22 septembrie; la el au participat 
cu standuri de cărfi sau birouri de re
prezentare peste 2 300 case de editură 
și librărie din peste 40 de fări. In in
teriorul unor hale imense, pe panouri, 
rafturi ți mese, se desfășura o uimitoa
re panoramă mondială a cărfii.

Ceea ce te izbea în primul rînd erau 
bogăfia și varietatea tematică a lucrări
lor expuse, uriașa dezvoltare pe care a 
luat-o tipărirea cărților în zilele noastre. 
Toate domeniile activităfii creatoare 
umane au fost reprezentate aici prin 
fel de fel de cărfi, pentru toate specia
litățile, pentru toate nivelurile, pentru 
toate vîrslele. O largă expunere au avut 
cărfile științifice și tehnice, cărțile bele
tristice, cărfile pentru copii și tineret, 
cele din domeniul științelor sociale și 
al literaturii de informare, manualele, 
dicționarele ele. O mare dezvoltare, în 
condiții grafice excelente, a luat edi
tarea cărfii de artă. Grafica de carte și 
arta cărfii în general au atins un nivel 
care bucură pe iofi iubitorii de carte.

Țara noastră a participat la acest fîrg 
cu peste 500 de cărji reprezentative 
apărute în ultimul an, din toate dome
niile activității editoriale: literatură cla
sică și contemporană, romînă și univer-

sală, arfă plastică, științe sociale, știin
țele naturii, medicină și biologie, teh
nică, agrotehnică, literatură de infor
mare, ghiduri etc. Au participat, de a- 
semenea, la expoziția „Cele mai fru
moase cărți", deschisă cu prilejul fîr- 
gului, cărțile premiate la noi la con
cursul „Cele mai frumoase cărți ale 
anului 1963". Cărfile noastre au fost 
apreciate de specialiști, vizitatori și 
cumpărători atît în ceea ce privește te
matica lor Interesantă și variată, cîf și 
prezentarea lor artistică, simplă, vie și 
expresivă, în progres față da anii fre- 
cuți. Au fost remarcate albumele 
apărute în ultimul timp: Arfa populară 
în Romînîa, București, Romînîa, Pictura 
romînească contemporană, Corneliu 
Baba etc.; unele lucrări beletristice, din
tre care aminfesc: Balade populare ro- 
mînești, édifia festivă M. Eminescu, An
tologia bilingvă Shakespeare etc. pre
cum și unele lucrări 
nice.

Tirgul International 
Frankfurt are •—■ ca 
de carte — o 
Schimbul de cărfi care se face cu acest 
prilej nu este numai un schimb comer
cial în sine; el cuprinde în mod implicit 
stabilirea unor legături culturale între 
edituri, librării și oameni de știință și 
cultură din diverse țări. Cartea devine 
în tot mai mare măsură unul dintre 
mijloacele Importante de cunoaștere 
între popoare, de întărire a legăturilor 
culturale între țări.

Aniversarea lui Ostrovski
Zilele acestea, în U.R.S.S. este 

sărbătorită a 60-a aniversare a naș
terii cunoscutului scriitor sovietic 
Nikolai Ostrovski, autorul romanu
lui „Așa s-a călit, oțelul“. Cu prile
jul manifestărilor închinate acestei 
aniversări, operele scriitorului sînt 
reeditate într-un tiraj de masă. 
Pînă în anul 1964, cărțile lui 
Ostrovski au apărut în 57 de limbi, 
într-un tiraj de 15 milioane exem
plare. Recent, revista „Oktiabr“ a 
publicat, pagini inedite din roma
nul „Așa s-a călit oțelul“. în cî
teva edituri din U.R.S.S. au apărut 
monografii despre Ostrovski. A 
fost, de asemenea, editat un album 
de fotografii ale scriitorului, iar 
casele de discuri au scos imprimări 
cu fragmente din opera lui Ostrov
ski în lectura autorului.

țfiinjifice și teh-

u

Breviar olimpic
Congresul internațional al științelor 

sportive s-a deschis sîmbătă la Tokio 
la „Toshi Center“. Avery Brundage, 
președintele Comitetului olimpic inter
național (C.I.O.), a pronunțat discursul 
de deschidere. Delegați din 46 de țări 
participă la acest congres, care va dura 
pînă la 8 octombrie.

La Yokohama au continuat meciurile 
turneului preolimpic de baschet (mascu
lin). Rezultate : Mexic-Malaya 124—82 
(55—34) ; Australia-Indonezia 82—68

(39—29). Echipa Mexicului conduce 
neînvinsă în clasament

Comitetul de organizare a J. O. a 
stabilit ieri cele 5 stadioane care vor 
găzdui jocurile de fotbal : stadionul 
Național, stadionul Chichibu (la 1 Iod 
de cel Național), Komazawa (la 12 km), 
Mitsuzawa (la 37 km) și Omiya (la 50 
km). La 11 octombrie, fotbaliștii ro
mîni joacă în compania echipei Mexi
cului la Omiya, la 13 octombrie — cu 
R. D. Germană la Komazawa și la 15 
octombrie — cu Iran la Omiya.

• După 30 de ani de Ia Inaugura
rea sa, care a avut loo în 1934 cu 
piesele „Cafeneaua“ și „Neguțătorul 
din Veneția", regizată de celebrul 
Max Reinhardt, Festivalul internațio
nal de teatru în proză de la Veneția 
își desfășoară, anul acesta. între 18 
septembrie și 13 octombrie, cea de-a 
XXIII-a ediție. Scopul festivalului 
este de a face cunoscută dezvoltarea 
literaturii dramatice contemporane și 
a experiențelor regizorale cele mai 
semnificative. De-a lungul celor 22 
ediții care au avut loo pînă în pre
zent. la acest festival au participat 
renumite ansambluri teatrale, printre

de carte 
șl alte 

semnificație

de la 
iîrguri 
largă.

350 de ani de la moartea 
lui El Greco

Anul acesta se împlineso 350 de 
ani de la moartea marelui pictor Do- 
menikos Theotokopulos, cunoscut sub 
numele de El Greco. Născut în jurul 
anului 1540 în insula Creta, El Greco 
a trăit cîțiva ani în Italia, înainte de 
a se instala definitiv în Spania, la 
Toledo. El Greco a murit în 1614.

Zilele trecute a fost dezvelit un bust 
al lui El Greco în satul Fodele, în 
apropiere de Candia (insula Creta), 
unde se presupune că s-a născut.

în prezent, în Italia se turnează un 
film inspirat din viața lui El 
Greco. In rolul pictorului apare acto
rul Mel Ferrer, iar în cel al Teronimei 
de las Cuevas, marea lui dragoste, 
actrița italiană Rosanna Schiaffino.
d? las Cuevas,

Aurel MIHALE I în fotografie — o scenă din film«

care și Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ din București. în cinstea ani
versării a 400 do ani de la nașterea 
Iui Shakespeare vor fi prezentate 
piesele „Henric al V-Iea" și „Chinu
rile zadarnice ale dragostei". în inter- 
pretarea companiei teatrale „Old Vio" 
din Bristol.

• La Santa Clara, capitala provin
ciei Las Villas, și-a început activita
tea primul teatru provincial perma
nent din Cuba cu piesa „Acesta este 
cartierul nostru" a dramaturgului 
cuban José Brené. Teatrul a fost de
numit ..Centrul dramatic" și este 
condus de regizorii argentinieni AI-

herto Panelo și Isabel Erera, care an 
cerut, guvernului revoluționar cuban 
permisiunea să lucreze acolo.

• Jean Vilar va pune în scenă Ia 
Paris o piesă a dramaturgului ger
man Khîppardt. intitulată „Cazul 
doctorului Oppenheimer“, inspirată 
din viața savantului american J. R. 
Oppenheimer. Piesa, nu este o operă 
de ficțiune, ea este bazată pe intero
gatoriul la care a fost supus Oppen
heimer în 1953 în fața unui organ al 
Comisiei americane pentru energia 
atomică ți aduce în scenă oameni 
care au participat la interogatoriu. 
Dr. Oppenheimer fusese declarat in
dezirabil de către aceeași comisie în 
orice funcție care comporta accesul 
la secretele militare din cauza „lip
sei sale de entuziasm“ în sprijinirea 
programului bombei H în S.U.A.

Congresul Uniunii 
scriitorilor din Iugoslavia

Timp de trei zile. în capitala 
Muntenegrului, Titograd, s-a desfă
șurat al VII-lea congres al Uniunii 
scriitorilor din Iugoslavia, Tema 
principală a congresului, care a 
constituit și tema cuvîntului intro
ductiv al scriitorului muntenegrean 
Cedo Vukovici, a cuprins în sfera 
ei locul și rolul scriitorului în so
cietatea iugoslavă de astăzi. în ju
rul acestei probleme au avut loe 
largi discuții, atît la tribuna con
gresului, cit și în presa iugoslavă.

Cea mai mare parte a partici- 
panților la dezbateri au reliefat 
însemnătatea crescîndă a cuvîntu
lui scriitoricesc în educarea socia
listă a maselor, marea răspundere 
ce revine scriitorilor fată de so
cietatea în care trăiesc, față de ci
titorii căroi'a li se adresează prin 
opera lor literară. Scriitorul care 
dorește ca scrierile lui să aibă 
ecou — a subliniat o personalitate 
de prestigiu în lumea literelor iu
goslave. Milo Kral — trebuie să se 
simtă angajat în acest domeniu. 
Destinul operei sale depinde în tot 
mai mare măsură de angajarea lui 
pe plan social. Din această cauză, 
angajarea socială a scriitorului 
este în același timp și angajarea sa 
pentru destinul propriei sale opere. 
Numeroși vorbitori au pus accent 
pe necesitatea ca lîterațif să ia 
parte mai activă la viața politică 
și socială a țării, atît prin scris cît I 
și prin munca lor obștească.

Au fost alese și noile organe de 
conducere ale Uniunii scriitorilor 
din Iugoslavia. Președinte al uniu- I 
nii a fost ales Meșa Selimovici. iar I 
secretar general — Slavko Mi- I 
halici.

Victor BÎRLĂDEANU
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Corespondență din Berlin Vizita în Algeria a delegației
guvernamentale a R, P. Romîne

alte 
fost 
mi

la 
să

Comentînd lezultatele vizitei făcute 
la Bonn de primul ministru al Olan
dei și de ministrul său de externe, 
ziarele vest-europene se opresc în
deosebi asupra pasajelor din co
municatul comun și din declarațiile 
celor două părți, referitoare la pro
punerile pe care guvernul R.F.G. le 
pregătește de cîtva timp în problema 
așa-zisei „Uniuni politice a Europei 
occidentale". Comentatorii, amintind 
repetatele eșecuri ale încercărilor de 
a pune pe picioare o asemenea 
uniune, rețin că aceste noi propu
neri nu au încă o formă bine 
conturată, că ele vor mai pu
tea fi modificate în funcție de con
sultările în curs între Bonn și 
capitale occidentale. Situația a 
caracterizată astfel de primul 
nistru olandez V. Marijnen, 
întoarcerea de la Bonn: „Țin
precizez că nu există un plan Erhard 
în privința Europei. Am examinat 
posibilitățile ce se oferă și vom con
tinua acest examen în cursul consul
tărilor la nivelul celor două guverne 
pentru a oferi posibilitatea Germa
niei (occidentale) să formuleze pro
puneri permițînd degajarea Europei 
(adică a ideii uniunii vest-europene) 
din impasul în care s-a împotmolit".

După relatările publicate în ziare, 
sugestiile guvernului de la Bonn ar 
porni de la ideea că înfăptuirea 
proiectului unei uniuni politice vest- 
europene ar trebui inițiată într-un 
mod empiric, fără a se codifica, în
tr-o primă fază, această cooperare 
într-un tratat precis și amănunțit. Se 
va propune, după cum se pare, or
ganizarea, la început între cele 6 
țări care formează în prezent Piața 
comună, a unor întîlniri la nivelul 
șefilor de guverne, al miniștrilor de 
externe, al miniștrilor apărării etc,

după modelul consultărilor periodice 
prevăzute în tratatul franco-vest-ger- 
man. Se precizează, totodată, că pro
iectul ar rămîne deschis și țărilor 
occidentale care în prezent nu sînt 
membre ale Pieței comune, adică în 
primul rînd Angliei. Ziarele con
stată că propunerile sînt apropiate 
de cele formulate recent de minis
trul de externe al Belgiei, Spaak.

In ce plivește atitudinea Olandei, 
este evident că, în urma vizitei 
la Bonn a conducătorilor poli
tici olandezi, ea continuă să rămînă 
rezervată. „Sintern de părere, a spus 
ministrul de externe Luns, că o dis
cuție asupra afacerilor europene nu 
va fi cu putință decît după ce vom 
cunoaște rezultatul alegerilor din 
Anglia".

Ziarele vest-germane scriu că fac
torul care frînează însă cu adevă
rat întreaga filieră de propuneri și 
consultări politice vest-europene 
este poziția Franței. La Paris, ziarul 
„Le Monde", sub titlul „Ezitările can
celarului Erhard", a criticat recent 
deciarațiile pe care acesta le-a fă
cut în ultima sa conferință de presă 
și în care, după cum scrie ziarul, 
a încercat să împace pe toată lu
mea, adică și Franța și S.U.A. „L’Ex- 
press" a făcut pe de altă parte un 
bilanț pesimist al lucrărilor desfășu
rate în ultima vreme în organismele 
de la Bruxelles . ale Pieței comune, 
unde, după cum scrie săptămînalul 
— „unul trage într-o parte și altul 
într-o direcție opusă". „înrăutățirea 
relațiilor franco-vest-geimane — 
scrie „L’Express" — devine primul 
act de dispersare a micii Europe" 
(adică a proiectelor de unificare 
vest-europeană).

Ștefan DEJU

întrevederea

Agitația cercurilor 
separatiste 
din Canada
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Corespondență Corespondență din Paris

din Londra

Rezervele de aisr
și alegerile

Așteptate cu interes și nerăbdare 
electorală, de opinia publică engleză, ci
frele au fost date publicității: rezervele 
de aur și valută ale Marii Britanii au scă
zut în septembrie a.c. cu 16 milioane lire 
sterline. Ziarul „Financial Times" a pu
blicat un grafic, în care curba descros- 
cîndă pornește de ia rezervele care în
sumau aproape 1 300 milioane lire 
1961, pînă la 907 milioane azi.

Publicarea datelor este însoțită de

în

, o
declarație a Ministerului Finanjelor, în 
care se arată că în septembrie Banca 
Angliei a încheiat aranjamente de împru
mut cu băncile centrale din Belgia, Ca
nada, Franja, Italia, Olanda, Elveția și 
Germania occidentală „în scopul de a pre
veni eventuala speculație la bursele de 
schimb în perioada alegerilor". Potrivit 
ziarului „Financial Times", totalul credi
tului pus la dispoziția Angliei de băn
cile vesf-europene este probabil cam a- 
celași ca în 1961 — adică aproximativ 
300 milioane lire sterline.

Referindu-se la aranjamentele aminti
te, ministrul finanjelor, R. Maudling, a 
spus între altele că „satisfacerea imedia
tă a cererii Băncii Angliei arată încă o 
dată cît de puternice sînt măsurile de 
apărare a lirei sterline împotriva orică
rei speculații pe termen scurt",

Venită în plină campanie electorală 
declarația a atras, cum era și de aș
teptat, replica laburiștilor. Guvernul con
servator — se spune în declarația dată 
publicității la sediul din Londra al pali
dului laburist — încearcă să iasă din 
criza financiară prin contractarea unor 
mari împrumuturi la băncile din străi
nătate.

Va intra sau nu această temă într-o 
mai adîncă polemică? — se întreabă co
mentatorii, Părerea ziarului „Financial 
Times“ este că „de vreme ce atît liderii 
conservatori cît și cei laburiști au decla
rat ferm că vor întimpina amenințările 
de scurtă durată la adresa lirei sterline 
cu împrumuturi în străinătate, zelul în a- 
cest domeniu ar trebui să slăbească". Iar 
ziarul „Times", apreciind că „situația e- 
conomică este o problemă cheie a ale
gerilor", scrie „Din nefericire pentru 
alegători, statisticile oficiale au fost privi
te ca nefiind demne de încredere în 
ultimele luni. Cît de amenințătoare este 
criza și care este 
babilă nu se va 
ziua scrutinului”.

dimensiunea ei pro- 
cunoaște decîf după

Liviu RODESCU

I

co președintele Ben Bella
SCMNAREA UNUI PROTOCOL
ASUPRA DISCUȚIILOR 
REFERITOARE LA COLABORAREA 
ROWiÎNO - ALGERIANĂ 
ÎN DOMENIUL
INDUSTRIEI PETROLIERE

ALGER 3.— Corespondentul Ager
pres, C. Benga, transmite :

Vineri seara, Mihail Florescu, con
ducătorul delegației guvernamentale 
a R. P. Romîne, care, la invitația gu
vernului algerian, face o vizită în 
Algeria, însoțit de Ion Georgescu, 
ambasadorul R. P. Romîhe la Alger, 
a făcut o vizită lui Ahmed Ben Bella, 
președintele Republicii Algeriene 
Democratice și Populare. întîlnirea 
s_a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească. Cu acest pri
lej, președintele Ahmed Ben Bella a 
transmis un salut călduros președin
telui Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej.

*
în seara zilei de 2 octombrie, la 

Palatul guvernamental din Alger a 
fost semnat un protocol privind dis
cuțiile care au avut loc zilele acestea 
în problemele colaborării romîno-al- 
geriene în domeniul industriei petro
liere. Din partea R. P. Romîne, pro
tocolul a fost semnat de Mihail Flo-

SALONUL (Șl PROBLEMA) 
AUTOMOBILULUI

rescu, ministrul industriei petrolului 
și chimiei, iar din partea Republi
cii Algeriene Democratice și Popu
lare de Bachir Boumaza, ministru] 
economiei naționale, comerțului și 
industriei.
■ La ceremonia semnării au fost de 
față membrii delegației romîne, am
basadorul R. P. Romîne 
Ion Georgescu, numeroși funcționări 
superiori din Ministerul ~ 
Naționale al Algeriei, 
Afacerilor Externe și din alte insti
tuții centrale algeriene, ziariști.

După semnarea protocolului, am
basadorul R. P. Romîne la Alger a 
oferit, la reședința sa, un cocteil la 
care au participat Bachir Boumaza, 
Acrouf Daoud, secretar general în 
Ministerul algerian al Economiei 
Naționale, Yaker, directorul departa
mentului economic din Ministerul 
Afacerilor Externe, Bensiam, preșe
dintele Camerei de Comerț a Alge
riei, director al primului Tîrg inter
național de la Alger, numeroși func
ționari superiori din instituțiile cen
trale algeriene. Din partea romînă, 
la cocteil au luat parte membrii de
legației guvernamentale romîne, con
dusă de Mihail Florescu, ministrul 
industriei petrolului și chimiei.

Cu prilejul Zilei Romîniei la Tîr- 
gul internațional de la Alger, Ion 
Georgescu, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Alger, și Marin Lixandru, 
directorul Pavilionului romînesc, au 
oferit vineri seara o recepție în in- 
cirita pavilionului, la care au luat 
parte Bensiam, președintele Came
rei de Comerț a Algeriei și director 
ăl tîrgului, Balaman, prefectul ora
șului Alger, membri ai unor delega
ții străine care au participat la fes
tivitățile prilejuite de inaugurarea 
tîrgului, directori ai pavilioanelor 
țărilor participante la tîrg, oameni 
de afaceri algerieni și străini.

la Alger,

Economiei 
Ministerul

Canada se află în preajma vizitei 
reginei Elisabeta a Angliei, care ur
mează să sosească la 6 octombrie. 
Evenimentul este întîmpinat de o 
mare dezbatere în presa canadiană 
avînd ca temă recrudescența mișcă
rilor separatiste din regiunile cu 
populație de origină franceză. Presa 
relevă situația în care se află pri
mul ministru canadian, care spera 
că această vizită va „astupa pră
pastia“ ce separă pe cetățenii de 
limbă engleză și franceză.

Intre timp au fost date publicită
ții amănunte cu privire la progra
mul vizitei în regiunea Quebec, 
unde cuplul regal urmează să soseas
că la 10 octombrie. Pe faleza portu
lui Quebec, unde-și va lăsa ancora 
vasul cu oaspeți, au fost ridicate cu 
repeziciune de către autorități esta
cade și garduri înalte de trei metri 
în vîrful cărora a fost întinsă sîrmă 
ghimpată. In noaptea de vineri spre 
sîmbătă, necunoscuți care au lăsat 
drept „carte de vizită literele F.L.Q. 
(Frontul de eliberare din Quebec — 
mișcare separatistă ilegală) au pro
dus stricăciuni acestor instalații“. 
Potrivit programului vizitei, regina 
va călători într-un autovehicul blin
dat, iar scafandrii vor păzi iahtul 
regal, în timp ce elicopterele vor a- 
sigura supravegherea din aer.

Miniștrii afacerilor externe ai ță
rilor neangajate au începui sîmbătă 
dezbaterile în cadrul celor două co
mitete: politic— și economic și cul
tural. Abdul Rahman Pazwak (Afga
nistan) a fost ales președintele co
mitetului politic, iar Benoit Balla, 
ministrul afacerilor externe al Ca
merunului, președintele comitetului 
economic și cultural. In aceste comi
tete au fost examinate recomandă
rile și observațiile prezentate de că
tre diferitele delegații asupra ordi- 
nei de zi a Conferinței la nivel înalt 
a țărilor neangajate, care se va des- 

• chide la 5 octombrie. Comitetul eco
nomic și cultural și-a încheiat deja 
lucrările. Un grup restrîns de lucru 
se va întîlni duminică seara pentru 
a definitiva proiectul de recoman
dări, în timp ce comitetul politic 
se întrunește din nou duminică di
mineața.

La Cairo au continuat să sosească

șefii unor state și guverne oaie vor 
lua parte la Conferința la nivel înalt 
a țărilor neangajate. Este vorba de 
Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, , președintele Algeriei, 
Ben Bella, președintele Cubei, O. 
Dorticos, primul ministru indian Ba
hadur Shastri, președintele Somaliei, 
Aden Abdullah Ouman, șeful statului 
cambodgian, Norodom Sianuk.

La sosirea la Cairo, primul minis
tru al Ceylonului, Sirimavo Bandara- 
naike, a declarat că cea de-a doua 
conferință la nivel înalt a țârilor 
neangajate are o mare însemnătate. 
„Poporul nostru, a subliniat ea, 
tinde din toată inima spre o priete
nie cu celelalte popoare, spre dez
voltarea colaborării internaționale și 
spre stabilirea unei astfel de atmos
fere internaționale în care nimic să 
nu primejduiască menținerea păcii".

Nicolae PLOPEANU

SĂRBĂTORIREA ZILEI
INDEPENDENȚEI GUINEEI

CONAKRY 3 (Agerpres). — La 
octombrie poporul guineez a marcat 
cea mai mare sărbătoare a sa — 
Ziua independenței. Cu acest prilej a 
avut loc o mare demonstrație popu
lară și o paradă militară pe noul 
stadion din capitala țării. La mitin
gul care a urmat a luat cuvmtul Is
mail Ture, , ministrul dezvoltării eco
nomice al Guineei.

în Uruguay continuă manifestațiile de protest împotriva ruperii relații
lor cu Cuba
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La Paris s-a deschis cea de-a 51-a 
ediție a Salonului automobilului. Ca 
în fiecare toamnă, această manifes
tare marchează începutul seriei al
tor expoziții de prezentare din do
menii foarte felurite, cu participare 
internațională — interesante ații 
pentru cumpărătorul obișnuit cît și 
pentru reprezentanții sau directorii 
tehnici și comerciali ai unor mari 
uzine producătoare.

Am vizitat, împreună cu Daniel 
Clavaud de la „Le Monde“, Salonul 
automobilului, instalat in acest an în 
marele parc de expoziții de la Poar
ta Versailles. Colegul meu a răspuns 
în coloanele ziarului său la o între
bare pe care ne-am pus-o amândoi 
în mijlocul standurilor : Ce aduce 
nou Salonul ? „Puține lucruri" — a- 
firmă el. Și conchide : „Salonul din 
acest an n-a cunoscut nici o pre
mieră".

Sigur, cele mai mari fabrici euro
pene, americane și chiar japoneze 
își prezintă ultimele modele, unele 
cu numeroase îmbunătățiri (îndeo
sebi in ce privește frînele ,și forța 
motoarelor), dar e vorba de aceleași 
automobile din serii trecute, pe care 
le poți vedea oriunde pe stradă. In 
afară de citeva modele Ford, fabri
cate in R.F.G., și altele „General 
Motors”, produse tot în Europa, nici 
o firmă nu a lansat „noutatea toam
nei". Trebuie spus însă că în lunile 
precedente, marile uzine franceze ca 
„Renault", „Peugeot“ pregăteau ase
menea „noutăți". Unele au fost chiar 
prezentate presei. Dar, pe rînd, fir
mele au renunțat sau au rămas cu 
proiectele in dosare. Explicația con
stă in ceea ce ziarele de aci defi
nesc ca „un început de criză in in
dustria europeană a automobilului“. 
Ea s-a conturat mai întîi în Italia, 
unde marea uzină „Fiat“ din Torino 
a considerat necesar să reducă orele 
de lucru și, respectiv, o parte a sa
lariilor, Cu venirea toamnei, același 
lucru s-a petrecut în Franța, la uzi
nele „Renault“, „Simca“, „Peugeot“, 
„Chausson", „Bernard" etc., afectînd 
peste 10 000 de muncitori.

Un factor important al situației 
create îl constituie concurența fir
melor americane „Ford“ și „General 
Motors” cu filialele lor europene in
stalate în R.F.G. și Anglia. Ele dis-

pun de un atu enorm : superiorita
tea zdrobitoare, a mijloacelor lor fi
nanciare. Aceste filiale asigură de 
pe acum cit a treia parte a produc
ției de automobile din cele șase țări 
ale C.E.E. și a Marii Britanii îm
preună. Dat fiind posibilitățile^ de 
investiții, aceste firme sint in măsu
ră să reducă prețurile modelelor lor 
sub nivelul acceptabil pentru'con
structorii de automobile europeni.

Drept urmare, după cum arată 
ziarele, in Franța „creșterea, s-a în
cetinit în mod sensibil in primul tri
mestru al acestui an,- pentru a se 
transforma intr-o dare înapoi în 
luna iulie“. Mulți.încep să compare 
situația din acest an cu cea din 1961, 
cînd în Franța s-au produs cu 
300 000 de vehicule mai puțin,, iar în 
Anglia s-a înregistrat de asemenea 
o scădere considerabilă. Același Da
niel Clav aud, referindu-se la indus
tria automobilistică franceză, scrie 
că : „Vîntul bate către pesimis?n“.

Iată de ce, dacă vizitezi standurile 
Salonului de toamnă de la Paris, 
constați că, pe lingă reacțiile publi
cului în legătură cu caracteristicile 
tehnice ale pieselor expuse, discu
țiile se poartă mai ales în legătură 
cu perspectivele' generale ale acestei 
ramuri a industriei. Concurența fir
melor americane împiîntate în Eu
ropa occidentală, pe de o parte, și 
neputința de a se ajunge la un acord 
între fabricanții din diferitele țări 
ale Pieței comune, pe de altă parte, 
sint probleme care îi frământă, îi 
neliniștește pe toți cei interesați. Lu
crul se vede și din presă, care acor
dă mult spațiu acestei probleme. 
Ziarul cercurilor de afaceri „Les 
Echos", publicind rezultatele Unei 
largi anchete întreprinse, titrează : 
„AUTO : europenii dezuniți în fața 
asaltului american“ iar ca subtitlu : 
„Marii constructori ai comunității 
europene nu vor nici să se înțeleagă 
între ei, nici să se .vîndă firmelor a- 
mericane“. In ce privește masa sa
lariată, trebuie avut în vedere că 
circa 300 000 de oameni lucrează în 
industria automobilistică din Franța.

Iată, deci, sub ce auguri și-a des
chis porțile cel de-al 51-lea Salon al 
automobilului de la Paris.

Tudor VORNICU

NOTE

Pe urmele

In timpul procesului de la München intentat nazistului Wolff a avut loc 
o demonstrație organizată de un grup de tineri, care au cerut con

damnarea acestuia

Nodurile 
lui Joseph 
lătează revista vest-germană „Der 
Spiegel“, urmele criminalului... de 
război nazist care are la activul său 
numeroase atrocități comise în la
gărul de exterminare de Ia Ausch
witz, unde era medic șef, au fost des
coperite în Paraguay. Là sf îrșitiil lu
nii august — a relatat revista — 
șase agenți ai serviciilor speciale iz- 
raeliene s-au prezentat la un hotel 
unde presupuneau că stătuse Men
gele, pentru a afla că acesta ’ fugise 
în pijama cu numai 20 de minute 
înaintea sosirii lor; el fusese anun
țat de un prieten de-al lui gerrpan. 
Revista scrie că la granița dintre 
Paraguay și Brazilia a fost găsit 
împușcat unul din agenții aflăți pe 
urma lui Mengele; acest agent ar fi 
jucat un rol în răpirea celuilalt cri
minal de război, colonelul S.S.

plasei se string în jurul 
Mengele. După cum re-

„Tensiune între cele 
patru curente“
LUCRĂRILE CONSILIULUI PARTIDULUI DEMOCRAT-CREȘTIN ITALIAN

în cadrul lucrărilor Consiliului na
țional al partidului democrat-creș- 
tin, care se desfășoară la Roma, au 
fost examinate normele de desemna
re a candidaților pentru alegerile 
administrative. Totodată, s-au purtat 
discuții asupra problemelor legate 
de președinția republicii. Conduce
rea partidului democrat-creștin a in
vitat pe socialiști, social-democrați 
și republicani (membri ai coaliției 
guvernamentale de cfentru-stînga) să 
aștepte- demisia actualului președin
te al republicii, Segni, considerată ca 
iminentă, dată fiind starea sănătății 
Lui. în realitate însă, conducerea 
partidului democrat-creștin „i-a 
cerut lui Segni să amine demisia 
după alegerile municipale din no
iembrie, fapt care- ar permite parti
dului democrat-creștin să-și rezolve 
problemele interne puse mai ales de 
ultimul congres“. (Agenția Ansa).

După ' ample dezbateri, Consiliul 
național- a ales în funcția de secre-

« - ■■ -7r;-

tar al partidului pe Mariano Rumor, 
care ocupa această funcție din mo
mentul în care Aldo Moro a deve
nit președinte al Consiliului de Mi
niștri, .iar președinte de onoare al 
partidului a fost ales senatorul 
Attilio Piccioni.

Ziarele italiene de sîmbătă, co
mentînd disensiunile manifestate în 
cursul dezbaterilor Consiliului Națio
nal, afișează titluri ca: „Divergențe
le între curentele Partidului demo
crat-creștin au blocat lucrările Con
siliului“, „Atmosferă dramatică de 
tensiune între cele patru curente“ 
etc. Ziarul „II Messaggero“ arată că 
situația din Partidul democrat-creș
tin a devenit și mai încordată dato
rită faptului că curentul „Forțe noi“ 
(de stingă), este criticat de celelalte 
curente ale partidului pentru ceea ce 
ele denumesc „tendință de trecere 
în opoziție“.

Octavian PALER

COMUNICAT COMUN FRANCO-CHILIAN
SANTIAGO DE CHILE 3 (Ager

pres). —-Sîmbătă, președintele Fran
ței, generalul de Gaulle, a părăsit 
aeroportul Los Cerrillos din Santia
go de Chile plecînd spre Buenos 
Aires. în urma convorbirilor dintre 
generalul de Gaulle și președintele 
Alessandri a fost dat publicității un 
comunicat în care se arată că cei doi 
șefi de stat au examinat situația in
ternațională și relațiile franco-chili- 
ene. în comunicat se precizează, 
printre altele, că cei doi șefi de stat 
au constatat că scopurile celor două 
țări în politica internațională sînt 
menținerea păcii, echilibrul mondial, 
respectul dreptului de autodetermi
nare a popoarelor, excluderea orică
rei intervenții dinafară. Ei au apre
ciat că în actuala situație interna
țională este necesară o cooperare 
mai strînsă nu numai între Franța

și Chile, ci și între toate națiunile 
europene și latino-americane.

In aceeași zi, președintele Franței 
a sosit la Buenos Aires, capitala Ar
gentinei. La aeroport, generalul de 
Gaulle a fost întîmpinat de către Ar
turo Illia, președintele Republicii 
Argentina, și alte persoane oficiale.

lui Mengele
Eichmann, care a fost apoi condam
nat la moarte și executat în Izrael.

Mengele a obținut naționalitatea 
paraguayană în 1959. El a locuit la 
marginea orașului Assuncion, capita
la Paraguayului, fără a-și ascunde 
identitatea, dar s-a ascuns atunci 
cînd Eichmann a fost răpit din Ar
gentina. Se spune — scrie „Der Spie
gel“. — că președintele Paraguayu
lui, generalul Alfredo Strössner, ai 
cărui strămoși au venit din Bavaria, 
ește în dilemă, neștiind cum să pro
cedeze cu Mengele. El nu vrea să 
ofenseze guvernul vest-german care 
a cerut să-i fie predat Mengele, cău
tat pentru a da socoteală de crime
le sale, dar. pe de altă parte, vrea 
totuși să rămînă în relații priete
nești cu „colonia germană“ din Pa
raguay, care deține un loc impor
tant în viața economică.

Plecarea din Budapesta 
a delegației de partid 
și guvernamentale 
cehoslovace

Moscova - Sverdlovsk

BUDAPESTA 3 (Agerpres). 
Sîmbătă,' delegația de partid șiSîmbătă,' delegația de partid și gu
vernamentală'cehoslovacă, în frunte 
cu Antonin Novotny,
R. S. Cehoslovace, care 
zită de prietenie în R. 
plecat din Büdapesta. 
delegația a fost condusă la aeroport 
de conducători de partid și de stat 
ungari. Jânos Kădâr și Antonin No
votny au rostit cuvîntări.

In aceeași zi a fost dată publicită
ții declarația comună ungaro-ceho- 
slovacă, semnată la încheierea 
zitei.

președintele 
a făcut o vi- 
P. Ungară, a

La plecare,

vi-

LONDR'A 3 '(Agerpres). — în cam
pania electorală din Anglia a inter
venit un element nou: propunerea 
făcută de primul ministru sir Alec 
Douglas Home de a se împiedica răs- 
pîndirea armamentului nuclear și 
trimiterea de observatori care să su
pravegheze respectarea acestei in
terdicții. Unii observatori politici 
consideră.că această inițiativă se în
cadrează în ofensiva partidului con
servator de a aduce, pe măsura apro
pierii datei de 15 octombrie, noi ar
gumente pentru obținerea sprijinu
lui alegătorilor.

MOSCOVA — De la corespondentul 
nostru — S-au încheiat lucrările de elec
trificare a căii ferate Moscova—Sverd
lovsk pe itinerariul Gorki—Kirov—Perm. 
Noua cale ferată electrificată se întinde 
pe o distanță de 1 800 de kilometri. Lu
crările s-au desfășuret fără oprirea cir
culației trenurilor.

Calea ferată Moscova—Sverdlovsk a 
fost electrificată la un înalt nivel tehnic, 
dind posibilitate trenurilor să atingă o 
viteză de 160 kilometri pe oră. Un sis
tem automat de telecomandă asigură 
buna circulație.

Comitetul Central al P.C.U.S. și Consi
liu! de Miniștri al U.R.S.S. au trimis o te
legramă de felicitare constructorilor. In
troducerea pe scară largă a automatizării 
și telemecanicii — se spune în telegramă 
— permite ridicarea capacității magistra
lei, accelerează transportul, reduce pre
țul de cost și ușurează munca .lucrătorilor 
din căile ferate.

Magistrala electrică Moscova—Sverd
lovsk e apreciată ca o importantă-contri- 
buție la îndeplinirea planului de electr1- 
ficare a căilor ferate ale Uniunii Sovie
tice.

★

Uniunea Sovietică a intrat în func- 
conducta petrolieră Tuimazî-lr- 

cu o lungime de 3 650 km. Țițeiul

în 
țiune 
kuisk 
d:n Bașkiria a ajuns astfel la punctul ter
minus al destinației sale —■’ rafinăria din 
orașul siberian Angarsk. Transportul de 
tijei prin conductă va fi de patru ori mai 
ieftin decît pe calea ferată.

SCURTE ȘTIRI
SOCI. Agenția TASS anunță că 

N. S. Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a primit 
grupul de membri ai parlamentului ja
ponez în frunte cu Aizuro Fujyama, 
care se află într-o vizită neoficială în 
Uniunea Sovietică. La convorbire a 
luat parte și Anastas Mikoian, preșe
dintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

ALGER. La Congresul național al 
muncitorilor din industria petrolieră, 
președintele Ben Bella a rostit o am
plă cuvîntare. El a acordat o mare a- 
tenție problemelor „algerîzării" in
dustriei petroliere și creării cadrelor 
naționale.

MOSCOVA. Sîmbătă a avut loc 
inaugurarea expoziției „15 ani ai R.D. 
Germane“. Expoziția a fost deschisă 
de Willi Stoph, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Demo
crate Germane. Au fost de față con
ducători de partid și de stat ai Uniu
nii Sovietice. La inaugurare au rostit 
cuvîntări Willi Sțoph și Alexei Koșî- 
ghin. In aceeași zi Willi Stoph a pă
răsit Moscova îndreptîndu-se spre pa
trie.

FLORENȚA. S-au deschis lucrările 
Reuniunii oamenilor de știiriță aparți- 
nînd grupului european pentru agri
cultură al F.A.O. Pe ordinea de zi fi
gurează studierea problemelor legate 
de clasificarea pămîntului agricol și 
examinarea resurselor terenurilor a- 
gricole. La lucrări participă reprezen
tanți ai țărilor europene, membre ale

E.A.O. In prima ședință s-a prezentat 
un referat avînd ca temă „Clasificarea 
solurilor“. In cadrul discuțiilor la a- 
ceastă temă a luat cuvîntul, din partea 
R. P. Romîne, acad. Nicolae Cernescu.

PEKIN. La 2 octombrie, a avut loc 
la Pekin semnarea Tratatului de prie
tenie dintre Republica Populară Chi
neză și Republica Congo (Brazzaville). 
Tratatul a fost semnat de Liu Șao-ți, 
președintele R. P. Chineze și de Al
phonse Massemba-Debat, președintele 
Republicii Congo.

VARȘOVIA. Pe scena Teatrului 
Mare din Varșovia a avut loc la 2 
octombrie un spectacol dat de an
samblul. de balet al Teatrului de Operă 
și Balet,din București. La spectacol a 
asistat rpinistrul culturii și artei al 
R, P. Polone, Zygmunt Garstecki, oa
meni de cultură și artă. Spectacolul 
s-ă bucurat de un mare succes.

BERLIN. H. Homann, locțiitorul 
președintelui Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, care a făcut o vizită 
de patru ..zile, la Damasc, s-a înapoiat 
în patrie. In timpul vizitei el a pur
tat discuții cu oameni de stat sirieni 
în’ legătură cu întărirea relațiilor din
tre cele două țări și probleme actuale 
internaționale. .

HAVANA. Consiliul de Miniștri din 
Cuba a hotărît crearea Institutului 
pentru aviație civilă, care va răspun
de de töate problemele dezvoltării a- 
viației civile cubane. Din această or
ganizați? care va fi direct subordonată 
Consiliului de Miniștri, va face, parte

și compania de stat pentru tianspor- 
turi aeriene „Cubana de Aviacion".

WASHINGTON. Adlai Stevenson, 
reprezentantul permanent al S.U.A. la 
O.N.U., a fost numit conducătorul de
legației americane la cea de-a 19-a 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U, 
ale cărei lucrări urmează să înceapă 
luna viitoare la New York.

NAHODKA. In orașul Nahodka 
s-au încheiat convorbirile dintre cercu
rile de afaceri japoneze și organiza
țiile comerciale și industriale sovieti
ce din Extremul Orient, privitoare la 
dezvoltarea comerțului de coastă. în 
urma tratativelor s-a ajuns la un acord 
privind lărgirea acestui comerț între 
ținuturile sovietice Primorie, Sabalin, 
Kamciatka și Japonia.

WASHINGTON. Comisia pentru e- 
nergia atomică a S.U.A. a anunțat că, 
la 2. octombrie, la. poligonul din Ne
vada a fost efectuată o explozie ato
mică subterațiă, de putere mijlocie. 
După cum precizează comisia, aceas
ta este cea de-a I6-a èxplozie nucleară 
subterană efectuată de S.U.A, în a-subterană efectuată de S.U.A. în 
cest an. '

GENEVA. Nepalul și . Jamaica 
devenit membre ale' Comitetului ... 
ternațional al Crucii Roșii. Pînă în 
prezent din această organizație lac 
parte 104 țări. • . •

DELHI. James Cobb Burke, foto
reporter la revfstéle americane .yTitne” 
și „Life", și-a pierdut viața într-un 
accident, în timp ce realiza un repor
taj în munții Himalaya.

au 
în
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