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LUCRĂRILE AGRICOLE r«

DE TOAMNĂ Conferința națională 
de lingvistică romînească

în regiunea Dobrogea

La ordinea 
folosire a

In regiunea Dobrogea a început 
de cîteva zile semănatul culturilor 
de toamnă. Pe întinsele ogoare lu
crează sute de tractoare și mii de 
colectiviști. Primele rezultate sînt 
evidente. Din cele 330 000 ha care 
urmează a fi însămînțate cu grîu, 
orz și secară au fost realizate a- 
proape 80 000 ha.

în multe gospodării colective și 
de, stat, ca urmare a grijii acordate 
p cestei importante lucrări, ritmul 
.îisămînțărilor s-a intensificat. Po
posim la G.A.C. Cobadin. Aici au 
fost luate din vreme toate măsurile 
în vederea bunei desfășurări a 
campaniei. In aceste zile, 5 trac
toare ale S.M.T. Cobadin lucrează 
din zori și pînă noaptea la însă- 
.mînțări. Alte tractoare, trăgînd 
după ele grape și cultivatoare, pre
gătesc terenul care urmează a fi 
însămînțat. Pe președintele gospo
dăriei;',-Sabri Emurla, l-am găsit pe 
cîmp, împreună cu ing. agronom 
Vasile Marinescu, controlînd calita
tea lucrărilor. Colectiviștii, avînd 
sprijinul mecanizatorilor de la 
S.M.T., au reușit să însămînțeze mai 
bine de 400 ha cu grîu din cele 
peste 1100 ha planificate. După cum 
precizează președintele și ingine
rul agronom, în 10 zile vor termina 
de . însămînțat întreaga suprafață. 
La G.A.C. Stupina, zilnic se însă- 
mînțează 35 ha, iar la G.A.C. Pan- 
telimonu de Sus tractoarele lucrea
ză în două schimburi, pregătind cu 
discurile și cultivatoarele terenul 
pentru cele 8 semănători. Bune re
zultate au și gospodăriile agricole 
colective Lanurile, Cumpăna, Co- 
coșu și altele.

Cu toate că timpul este destul de 
înaintat, în unele unități agricole 
însămînțările se desfășoară într-un 
ritm nesatisfăcător. După cum a 
reieșit de altfel și la teleconferința 
care a a> -’t loc luni seara la con
siliul agricol regional, nu peste tot 
se folosesc în aceeași măsură con
dițiile bune de lucru. In gospodă-

Ritm intens 
la însâmințări

In raionul Făurei se lucrează de 
zor la pregătirea terenului și semă
nat. Colectiviștii din raion, sprijiniți 
de mecanizatorii celor 6 S.M.T.-uri, 
au reușit să pregătească pentru se
mănat o suprafață de aproape 21 000 
ha. Pînă în prezent s-au însămînțat 
peste 15 000 ha cu grîu și secară, 270 
ha cu orz și 1 200 ha cu secară masă 
verde. Cele mai bune rezultate au 
fost obținute de colectiviștii din 
comunele Ciocile, care au însămîn
țat 700 ha, Mircea Vodă și altele. 
(De la Petru VERIGĂ, coresp. vo
luntar).

zilei: buna 
mașinilor 

riile colective Pecineaga, Cataloi, 
Beilic, Tătaru și altele, mașinile nu 
sînt folosite cri. întreaga lor capaci
tate. La Beilic, în jurul orei 12, 
din cele 6 semănători 3 stăteau în 
curtea gospodăriei, iar la G.A.C. To- 
polog, discuitoarele se defectează 
des. în raionul Măcin, nici pînă a- 
cum nu s-a schimbat întreaga can
titate de sămînță, iar eliberarea te
renului de coceni și pregătirea lui 
se face încet. Din cele 1 300 ha, de 
pe care s-a recoltat porumbul, nu 
s-au arat decît 100 de hectare.

Obținerea unor recolte mari este 
strîns legată de executarea unor 
lucrări de cea mai bună calitate. în 
unele locuri nu se acordă atenția 
cuvenită acestei probleme. La gos
podăriile agricole colective Ghirno- 
geni și Cataloi, viteza mare a semă
nătorilor face ca însămînțarea să 
nu Se execute în bune condiții ; la 
G.A.C. Plopeni, o mare suprafață de

In aula Academiei R. P. Romîne 
au început ieri dimineață lucrările 
Conferinței naționale de lingvistică 
romînească, organizate de Acade
mia R. P. Romîne și de Ministerul 
Invățămîntului, care se va desfășu
ra pînă la 10 octombrie a.c. Partici
pă academicieni, profesori universi
tari, cercetători din institutele de 
specialitate din țară și numeroși 
oaspeți de peste hotare. Sînt pre- 
zenți invitați din R. P. Albania, Bel
gia, R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslova
că, Finlanda, R. D. Germană, Suedia, 
R. P. Ungară și U.R.S.S. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de acad. Ilie

Dezbaterea unor 
fundamentale de

Ieri dimineață au începui în sala mică 
a Palatului R. P. Romîne lucrările Confe
rinței naționale de fiziologie la care par
ticipă un mare număr de academicieni, 
profesori universitari, medici specialiști, 
chimiști, biochimiști din țară și de peste 
hotare. Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. prof. Grigore Benetato, 
președintele Comitetului de organizare, 
directorul Institutului de fiziologie nor
mală și patologică al Academiei R. P. 
Romîne,. după care au rostit cuvînfări 
de salut Ion Moraru, secretar general în

Murgulescu, președintele Academiei 
R. P. Romîne, iar din partea oaspe
ților au rostit cuvîntări de salut prof. 
R. Budagov, de la Universitatea „Lo
monosov" din Moscova, și prof. Aii 
Lombard, de la Universitatea din 
Lund, Suedia. In prima zi a lucrări
lor au fost prezentate referate pri
vind realizările și perspectivele dez
voltării cercetărilor de lingvistică 
romînească, de lingvistică romani
că, despre locul limbii romîne în 
cadrul limbilor romanice etc. După- 
amiază s-au dezbătut probleme pri
vind dicționarul limbii romîne.

probleme 
fiziologie

Ministerul Sănătății și Prevederilor So
ciale, acad. N. Gh. Lupu, din partea Aca
demiei R. P. Romîne, acad. Ștefan Milcu, 
președintele Uniunii Societăților de Știin
țe Medicale, și reprezentanți ai oaspeți
lor din străinătate.

In cadrul, conferinței se dezbat proble
me fundamentale ale fiziologiei contem
porane, ale introducerii pe scară largă a 
unor noi tehnici biofizice și biochimice, 
probleme de neurofarmacologie etc, Lu
crările conferinței continuă.

în timpul optim și

de stuf recoltate

La G.A.S. Mircea Vodă, regiunea Galați, se lucrează de zor la semănatul 
celor 3 000 ha prevăzute a fi cultivate cu grîu

agricol regional 
la Iași un schimb 
legătură cu pro- 
producției zooteh-

grîu s-a însămînțat la adîncime 
mică.

în toate raioanele regiunii sînt 
condiții bune ca însămînțările să se 
termine la timp. Este necesar ca în 
aceste zile, consiliile agricole raio
nale, cadrele de specialitate din u- 
nități să acorde mai mare atenție 
organizării lucrului, pentru ca semă
natul să se facă 
de calitate bună.

Participanții au vizitat mai întîi 
sectoarele zootehnice ale gospodă
riilor colective din Tomești și Ta- 
nacu, dispensarul veterinar model 
de la Valea Rea, centrul de însă- 
mînțări artificiale din Vaslui. în 
continuare s-a prezentat o infor
mare despre activitatea secției de 
creștere a aninjalelor din Consiliul 
agricol regional Iași pe perioada 
1962—1964 și planul de măsuri pen
tru îmbunătățirea activității în a- 
cest domeniu în anul 1965. Din ma
terialele prezentate și din discuții a 
reieșit, că în regiunea Iași s-au ob
ținut ’o seamă de succese' în dome
niul creșterii animalelor. Partici
panții au subliniat că în continuare 
trebuie să se pună accent mai mare 
pe selecția animalelor și extinderea 
și îmbunătățirea bazei furajere.

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — în zi
lele de 5, 6 și 7 octombrie a.c. Con
siliul Superior al Agriculturii, sec
ția de creștere a animalelor, împre 
ună cu Consiliul 
Iași, a organizat 
de experiență în 
blemele creșterii' 
nice.Mihai VASILE 

coresp. „Scînteii”

Primele 20 de coloane ale întreprin
derilor stuficole Rusca, Pardina, Son- 
tea, Sulina care au început lucrul în 
Delta Dunării în noua campanie de re
coltare au strîns peste 9 000 tone de 
stuf. Paralel se execută balotarea și 
transportarea spre platforma de depo
zitare. Pentru grăbirea lucrărilor de re
coltare, mecanizatorii stuficoli folosesc 
un număr mare de agregate cu cîte 2 
recoltoare. în vederea realizării sarcini
lor sporite din această campanie, de a 
recolta cu circa 100 000 tone mai mult 
stuf decît în campania precedentă, su
prafața de stuf pe care se execută lu
crările a fost mărită cu circa 60 000 ha. 
Parcul mijloacelor de exploatare a cres
cut cu aproape 10 la sută. Lucrările de 
îmbunătățire a regimului hidrologic 
executate în Deltă au creat posibilitatea 
sporirii cu peste 20 la sută a recoltei 
de stuf la ha.
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O ZI ȘI O NOAPTE
N-am mal fost niciodată la Buzău. 

Așa că aceste impresii dlntr-o re
centă călătorie, înregistrate cu ochii 
unui vizitator oarecare, de o zi și 
o noapte, al orașului — au inedi
tul primei vizite.

Sub lumina alb-aurie a toamnei, 
piața centrală impresionează plăcut 
pe cel care o vede prima oară. Și 
nu numai datorită luminii. Imensul 
covor de verdeață, ornamentat cu 
flori, cît și ansamblul arhitectonic 
de blocuri moderne ce o încadrea
ză pe una din laturi, converg către 
clădirea cu turn a Sfatului popular, 
precedată de un grup monumental 
închinat lui „1907". Această îmbina
re de stiluri, izbutit realizată după 
părerea mea, dă priveliștii un aer a- 
parte, caracteristic locului. Dar să 
nu-mi depășesc rolul de simplu că
lător, răpind specialiștilor posibili
tatea unor păreri mai avizate în 
disputa creatoare care-i animă pri
vind arhitectura și sistematizarea o- 
rașelor.

După instalarea în hotelul cel mai 
apropiat — „Nr. 2" — (de ce oare 
în locul cifrei nu i s-a putut găsi un 
nume potrivit?), mă întorc iarăși 
pe artera principală, a cărei forfotă 
ilustrează pulsul viu al acestui o- 
raș cu 80 000 de locuitori. Staționea
ză patru autobuze ale O.N.T.-ului. 
Un grup de excursioniști pleacă să 
viziteze marea expoziție de la Bucu
rești. In magazinele și localurile 
modern amenajate, ce se pot com
para cu cele din Capitală, poți găsi 
de toate : de la covrigi proaspeți 
cu susan, excelent preparați (o spe
cialitate a orașului, după cîte mi 
s-a spus) pînă la ultimul tip de te
levizor. Personalul e prompt, politi
cos, instruit asupra noilor produs»

aflate în vînzare, după cîte îmi dau 
seama din cîteva scurte vizite. A- 
menajarea vitrinelor (bunăoară la 
magazinul „București") arată gust 
și pricepere profesională. Dar nu 
este pretutindeni așa și cei care se 
mulțumesc cu o etalare otova a 
mărfurilor ar fi bine să învețe de la 
vecinii mai pricepuți. Peste tot im
presionează plăcut curățenia: în 
magazine, pe stradă.

S-ar părea că mă ocup de amă
nunte fără nici o importanță, dar 
nu este așa. Cine a copilărit pe 
vremuri, într-un tîrg de provincie, 
păstrează în amintire figura „covri
garului" bătrîn în haine ponosite, 
foile de hîrtie nemăturate ce se 
amestecau cu frunzele toamnei, 
ca niște imagini de nedespărțit 
de atmosfera lîncedă a „provinciei" 
de altădată. Ceea ce am relatat 
despre Buzău în mare și în amănunt 
și ceea ce voi relata mai departe 
constituie în mod indiscutabil sem
ne ale unor prefaceri înnoitoare în
făptuite în anii noștri.

Buzăul, ca toate orașele țării, în
cepe să capete personalitate. Ex
presia ei arhitectonică am remarca
t-o din prima clipă, vizitînd doar 
centrul înnoit. Și lucrul acesta obli
gă, sporește exigența. Căci, după 
ce ai vizitat alte obiective demne de 
văzut — noul ansamblu de lo
cuințe de la „Oborul vechi", 
noua policlinică, noua fabrică de 
mase plastice, toate avînd ca tră
sături comune linia arhitectonică și 
amenajarea modernă — ești nedu
merit să găsești, chiar în preajma 
acestora, străzi cu denivelări (de ce 
să nu le zicem de-a dreptul : 
„gropi* ?), cum e pe Democrației 
sau pe Transilvaniei ? Șl asta, după 
cîte am aflat, nu de azi, de Ieri.

In schimb, bulevardul care duce 
către vestitul „Crîng" al Buzăului, 
străjuit de arbori cu coroana nițeluș 
ofilită, sub care se revarsă în plină 
amiază hărmălaia veselă a școla
rilor, ne relevă valențele poetice 
ale acestui oraș al adolescenței 
exuberante și al feluritelor instituții 
de învățămînt. „Crîngul" e un parc 
public, frumos proporționat și bine 
întreținut (poate că straturile de flori 
ar fi meritat o amenajare mai îngri
jită), are un restaurant și o salbă 
acvatică, amintind Cișmigiul. Deși 
e sfîrșit de sezon, privesc cu oare
care strîngere de inimă cum sînt 
ridicate pentru depozitare hiberna
lă bărcile. Oare alunecarea lină 
pe apă, sub arborii care se scutu
ră de frunze, nu va mai ispiti nici o 
pereche de tineri buzoieni în aceas
tă toamnă despre care meteorologii 
susțin că va mai dura ?

După-amiază, programul, în con
tinuare nu e chiar atît de lesne de 
stabilit. Am de ales între patru filme. 
Dacă veneam îjitr-o altă zi, aș fi 
putut opta pentru vreunul din cele 
două spectacole de estradă sau 
pentru un recital vocal-instrumental, 
reprezentate de formații venite în 
turneu — pe care le găsesc înscri
se în programul Agenției teatrale 
pe săptămîna în curs. In drum spre 
cinematograful „Tineretului" mă a- 
bat pe la Casa raională de cultu
ră. Tocmai s-a ținut o ședință a cer
cului plastic și e în curs repetiția 
unei piese noi în repertoriul păpușa
rilor amatori. O scurtă lectură a 
programului Casei de cultură pe 
luna în curs sau pe luna viitoare 
dovedește constanța unor preocu
pări, car» ar necesita cred a ii

completate, cu mai multă inventivi
tate și cu alte forme de activitate 
câlturală, dincolo de conferințele 
dedicate, în anume zile, cînd „pen
tru tineri" cînd „pentru femei". Ci
nematograful „Tineretului" e o con
strucție nouă, cu aparatură moder
nă. Păcat că din cînd în cînd, la 
spectacolele de seară mai ales, se 
produc întreruperi de curent. Din 
sumare investigații, atît cît mi-a 
permis rolul de călător, mi-am dat 
seama că e vorba de o deficiență 
pe care forurile de resort o pasea
ză unul altuia. La mijloc, dăinuie pă- 
rerea că e vorba de lucruri negli
jabile, ceea ce trebuie combătut din 
capul locului.

Seara, la restaurantul „Miorița", 
serviciul conștiincios, orchestra bi
nevoitoare. Remarc, ceea ce mi-au 
spus și alții, că tinerii nu obișnuiesc 
să danseze în localuri, fapt căruia 
nu-i găsesc nici o explicație plau
zibilă. Noaptea petrecută la hotel, 
în camera 19, a avut un prea ac
centuat miros de naftalină, ceea ce 
dovedește că excesul, chiar într-o 
cauză gospodărească justă, nu e 
întotdeauna salutar.

In schimb, dimineața limpede din 
ziua următoare le răscumpără pe 
toate. Piața orașului, bine aprovi
zionată, oferă un adevărat calei
doscop de culori. Struguri de toate 
felurile, cu ciorchini împărătești, 
nuci, mere, grămezi de ceapă cu lu
ciu metalic, careuri mari cu ardei, 
roșii, morcovi, cartofi, toate mustind 
de parfum, ca niște esențe subtile 
ale acestor pămînturi binecuvîntate 
străjuite în zare de Carpați.

Strugurele pe care-1 gust, amin
tind prin buchetul său de vestitul 
vin de la Pietroasele, e parcă o invi
tație de a revedea aceste locuri. 
Dar se apropie ora plecării. Și mă 
grăbesc către gară, deoarece orică
rui călător ce se respectă îi șă'de 
bine cu drumul...

Vasile NICÖRÖVIC1
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în fiecare toamnă, mii de ti
neri, absolvenți ai școlilor de opt 
ani de la orașe și sate, se în
dreaptă spre școlile profesionale de 
pe lingă mari întreprinderi indus
triale, șantiere de construcții, unități 
agricole socialiste etc, dornici să de
vină muncitori calificați. învăță
mântul profesional și tehnic le oferă 
condiții tot mai bune : ei pot învăța 
una din cele peste 500 de meserii și 
specialități prevăzute în planurile 
de învățămînt, primesc gratuit, ma
nuale, rechizite, echipament, au la 
dispoziție săli de cursuri, laboratoa
re, cabinete tehnice, ateliere de 
instructaj, biblioteci etc. Elevii par
ticipă la lecții teoretice, la ore de 
lucrări practice în atelierele școli
lor, lucrează în secțiile de producție 
ale întreprinderilor și unităților pe 
lingă care funcționează școala.

Iată cîteva imagini, caracteris
tice acestor zile, din școlile profesio
nale de pe lingă uzinele „23 August" 
și întreprinderea „Dîmbovița“ din 
București.

.Elevii clasei IM2 — sculțeri uni
versali — de la 'Școala profesională

S-a realizat legătura 
de televiziune
S. II. A.-Japonia

Miercuri a fost realizată legă
tura de televiziune între S.U.A. 
și Japonia prin intermediul sate
litului de comunicații „Syncom- 
3". Telespectatorii americani au 
putut urmări o emisiune de 15 mi
nute în care au apărut președinte
le Johnson, secretarul de stat 
Dean Rusk și ministrul de externe 
al Japoniei, Shiina,care 'au rostit 
mesaje de felicitare. Vizibilitatea 
și audiția au fost foarte clare. 
Legătura între Tokio și Washing
ton va permite retransmiterea în 
America și în țări europene a în
trecerilor olimpice de la Tokio.

in problema Ciprului 
„poziții mai flexibile"

Sosind la Ankara, pentru convorbiri 
cu premierul Inönü, Galo Plaza’Lasso,' 
mediatorul O.N.U. în Cipru, a decla
rat ziariștilor că pozițiile guvernelor 
cipriot, turc și grec au devenit mai 
flexibile. La 14 octombrie mediatorul ( 
va vizita Atena și apoi Londra. La 
sfîrșitul lui noiembrie el va înainta 
un raport către O.N.U.

Chombe 
„reținut" ia Cairo

Un consilier al președintelui 
Nasser a făcut cunoscut’lui Chombe 
că guvernul R.A.U. nu va îngădui 
plecarea sa din Cairo pînă ce nu vor 
fi -despresurate de trupe congoleze 
ambasadele R.A.U. și Algeriei din 
capitala Congoului, al căror personal 
este împiedicat să părăsească orașul.

Incidente electorale 

in Anglia
Primul ministru al Angliei, Douglas- 

Home, a fost nevoii să-și întrerupă 
de două ori cuvîniările electorale 
— în centrele industriale York și 
Leeds — în urma protestelor ascul
tătorilor. S-au produs ciocniri între 
sprijinitorii și adversarii partidului 
conservator. El a deplîns faptul că 
partidul laburist ar incita la asemenea 
ciocniri, dar liderul laburist, Harold 
Wilson, a respins aceste acuzații. 
Inlr-o cuvîntare |a Coventry, Wil
son a repetat intenția laburiștilor de 
a naționaliza — în cazul venirii ■ la 
putere —■ anumite ramuri industriale 
și a 'cerut grăbirea modernizării in
dustriei.

„23 ~ August“' apără statornic șl în 
noul an școlar titlul de cea mai 
buna clasă din școală. Premian- 
ții de anul trecut, Petre Șt. Clo- 
coțeanu, Constantin • Gh. Mateescu, 
Ștefan C. Niculescu (pe care-i vedeți 
în fotografia de sus), au luat de acum 
primele note de 10. In anul I al școlii 
învață aproape 300 de elevi, viitori 
strungari, frezori, modelori, oțeluri, 
opticieni, rectificatori, sculieri-ma- 
trițeri, lăcătuși mecanici, montatori. 
Ei fac abia primii pași în meseria a- 
leaSă. In- atelierul de instructaj, 
maistrul Ion Mițco dă explicații cî- 
torva elevi din clasa I opticieni. 
(Fotografia din stînga jos).

Elevele și elevii Școlii profesional« 
„Dîmbovița" se pregătesc să devipă 
muncitori calificați pentru între
prinderile de încălțăminte, cauciuc, 
textile, sticlă, tăbăcărie, marochina- 
rie și mase plastice. Ei își desăvâr
șesc pregătirea alături de muncitori 
cu înaltă calificare. Brigada I a cla
sei a'II-a G — confecții-rncălțămin- 
te, lucrează la bandă modernă- din 
secția de confecționat fețe O.M.I.C. 
din, întreprindere. Muncitoarele Vic
toria Androne, Dumitra Mihalaçhe și 
altele le inițiază pe eleve in mînui- 
rea mașinilor de subțiat fețe (Foto
grafia din dreapta jos).

Florica DINULESCU

RECEPȚIE CU PRILEJUL 
CELEI DE-A 15 A ANIVERSĂRI

A PROCLAMĂRII
Ambasadorul R. D. Germane în 

R. P. Romînă, Anton Ruh, a oferit 
miercuri, seara în. saloanele Casei 
Centrale a Armatei o recepție cu 
prilejul celei de-a 15-a aniversări a 
proclamării R. D. Germane.

Au participat-tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru Co- 
liu, Ștefan Voitec, Gheorghe Gaston 
Marin, Avram Bunaciu, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, membri ai C.C.' al P.M.R., ai 
Consiliului de 'Stat și ai. guvernului, 
conducători ai unor instituții centra
le și organizații.obștești,.oameni de 
știihță, artă și cultură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni, di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ăi corpului diplomatic.

In cursul recepției, a rostit un 
toast ambasadorul; R. D. Germane, 
Anton Ruh.

In cuvîntul său, tovarășul Anton 
Ruh. a arătat că dacă înain
te de 1945 lumea nu cunoștea 
decît o Germanie imperialistă, no
torie prin politica, să-de război și a- 
suprire,- la data-de 7. octombrie 1949, 
prin înțemeierea .Republicii. Demo
crate Germane, într-o. parte a Ger
maniei a lugt ființa pentru prima 
dată, un stat care promovează’o .po
litică a, păcii și prieteniei cu cèle- 
lalte popoare.

In ^perioada istoricește scurtă de
15 ani, în urma marilor sale eforturi 
proprii și datorită a.jutorului și spri
jinului'primit din partea Uniunii 
Sovietice și a celorlalte țări socialis
te frățești, printre care și Republi
ca Populară Romînă, populația Re
publicii Democrate Germane a reu- 

rșit să înlăture în cea mai mare mă
sură pagubele cauzate de cel.de-al 
doilea război mondial, să învingă 
treptat disproporțiile din economia 
națională, rezultate de pe urma 
scindării Germaniei, să construias
că’o’industrie puternică, să măreas
că producția agricolă și să creeze 
astfel premisele pentru desăvîrșirea 
construcției socialismului.

In continuare, referindu-se la 
presiunile.exercitate de forțele reac
ționare,: militariste vest-gérmane, 
vorbitorul .a spus: în lupta sa îm
potriva acestor țeluri agresive, Re
publica Democrată Germană s-a 
bucurat pînă în prezent, de spri
jinul . deplin al statelor socia
liste frățești -și sîntem ■ 'conyinși 
că acesta-va fi cazuLși în viitor. De 
aceea, tocmai cu prilejul aniversă
rii noastre de astăzi, țin să exprim 
sincerele noastre. mulțumiri, tovară
șilor -români pentru ajutorul acordat 
pînă în prezent".

Exprimînd prețuirea acordată re
lațiilor cu R. P. Romînă,' relații care 
în decursul ultimilor 15 ani-s-au îm
bunătățit tot mai mult, tovarășul 
Anton Ruh a spus în încheiere :

Așa curii privim cu mîndrie la- 
succesele realizate în construcția 
socialistă în Republica Democrată 
Germană, tot astfel, dragi, tovarăși 
și prieteni romîni, ne-am bucurat 
împreună cu dv. de marile succese 
dobîndite în Icei 20 de ani de la 
eliberarea țării dv. de sub jugul 
fascismului. El a toastat apoi pen
tru colaborarea reciprocă tot -mai

R. D. GERMANE
strînsă, pentru prosperitatea poporu
lui romîn, pentru , Partidul Munci
toresc Romîn și Comitetul său Cen
tral și pentru sănătatea, și fericirea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

A -toăstat apoi tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care în 
cuvîntul'său a spus-:

Avem astăzi plăcerea de a sărbă
tori împreună cea de-a 15-a aniver
sare a proclamării R. D. Germane. 
Cu acest prilej aș dori să transmit 
populației Republicii Democrate 
Germane salutul și felicitările cor
diale ale Comitetului Central al 

' Partidului Muncitoresc Romîn, ale 
Consiliului de Stat și guvernului 
R.' P. Romîne, ale -întregului popor 
romîn.

în continuare tovarășul Gheorghiu- 
Dej a subliniat însemnătatea isto
rică, deosebita importanță politică 
atît în viața și dezvoltarea' poporu- 

, lui german cît și pe planul rela
țiilor . internaționale, a constituirii 
R.D.G., primul stat german al 
muncitorilor și țăranilor,' care ' în
truchipează cele mai înalte aspira- 

, ții de libertate și progres, pace și 
bunăstare ale celor. ce muncesc.

Arătînd că poporul nostru, prețu- 
. iește.și se bucură din toată inima de 
, succesele remarcabile obținute în, a- 

cești 15 arii de oamenii muncii din 
R.D.G. în dezvoltarea economiei și 
culturii, consolidarea sfàtüIùT'dëmô- ' 
crat-popular și construirea socialis
mului, vorbitorul à spus: Aceste, re
zultate însuflețitoare sînt o expre- 

• sie a hărniciei . și talentului po-■ 
porului german care a dat atîtea 
figuri ilustre culturii mondiale, o- 
glindesc efortprile creatoare depuse 
cu tenacitate de oamenii muncii din 
Republica Democrată Germană sub 
conducerea avangărzii .lor. — ' Parti
dul Socialist Unit diri Germania.

Republica Democrată Gerrri'ană 
joacă un rol activ pe arena interna
țională prbmovînd o politică de a- 
părare a păcii, de soluționare prin 
tratative a problemelor litigioase și 
de dezvoltare a colaborării între 
toate statele, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice. Eforturile sale 
în rezolvarea, pașnică a problemei 
germane aduc o .contribuție ; pre
țioasă la lupta forțelor păcii pentru 
înseninarea climatului internațional.

Alături de celelalte țări socialiste, - 
Romînia a acordat și acordă întregul 
său sprijin acestor eforturi care se 
bucură’ de aprobarea oamenilor pro
gresiști; de pretutindeni. Desigur, în
lăturarea rămășițelor celui. de-al 
doilea război mondial prin încheie
rea Tratatului de pace german și re
glementarea pe această bază a pro
blemei Berlinului occidental ar avea 
o mare însemnătate pentru: întărirea 
păcii în Europa și în lume. '

în cuvîntul rostit aci, tovarășul 
ambasador aprecia că Republica 
Democrată Germană s-a bucurat 
pînă în prezent, în dezvoltarea 
și consolidarea sa, de sprijinul 
deplin al statelor socialiste frățești 
și își exprima convingerea că . așa va 
fi și în viitor. Noi împărtășim întru

( Continuare în pag. V-a )
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Dansatori!, In ritm avîntot, vor parcă să pună la încercare rezistența scenei. Moment din spectacolul ansam
blului de cîntece și dansuri „Râulețul" din regiunea Dobrogea, prezentat zilele trecute în turneu la București

Publieistica săpfămînală este, în cine
matografie, uh sector dificil, care, păs- 
frîndu-și realizatorii în relativ anonimat, 
cere eforturi mari de operativitate, con
cizie, adaptare la orice condiții de lu
cru. In această privință realizatorii, de 
jurnale de actualități de la Studioul 
„Alexandru Sahia" au acumulat o ex
periență impresionantă, care poate fi 
considerată, chiar, un început de tradi
ție. Ne-am obișnuit să întîlnim în cele 
zece minute de adevăr pe care ci
neaștii ni le înfățișează săptămînal, in
formații despre evenimentele mai im
portante, relatări și comentarii scurte, 
filmări spectaculoase, nu odată admira
bile prin frumusețea lor plastică. Se re
marcă înalta calitate a imaginii, operato
rii situîndu-se, întotdeauna. în primele 
rînduri ale realizatorilor din studio. In 
ceea ce privește compunerea' și „redac
tarea" cinematografică, j 
zentate pe ecrane. în ultima vreme aduc 
un plus de efort ?' fantezie- Prin 
asta, ele se recomandă atenției-, înscriin- 
du-se pe direcția-unei reale și talentate 
eficiențe gazetărești.“.;

ră problematica săpțȘmînii pe care o 
comentează. întîlnim consemnate, în ru
brici scurte Și dă”’ mare varietate,

DE ADEVĂR
riguroasă. Diversitatea subiectelor cu
prinse îngăduie formula compoziționale 
atrăgătoare, comentariul este de cela 
mai multe ori scurt, sobru, eficient, eli
berat . de jocurile de cuvinte prea cău
tate care ne obosesc, uneori, la vizio
narea jurnalelor. Autorii acestor numere 
sînt Mihai Antonescu, Mihai Botăreanu, 
Octav loniță; Lupu Mihăiță, losif Sas, 
Paula Segal, Constanța Sfănciulescu, Pan- 
telie Țujuleasa, Ion Visu și operatorii ton 
Bîrsan, Traian Boțco, Gheorghe Dumitru, 
Emeric Ghidali, Kiamil Kiamil, Niculaie 
Marinescu. Jean Mihail, Milutin Obrado- 
vici, Niculaie Oprișan, Andrei Placsintar. 

jurnalele pre- Comentariile au fost semnate de llie 
Constantin și Eugen Mândrie.

Cîteva reportaje atrag în mod deose
bii atenția fie prin temele lor bine gă
site; adevărate descoperiri ■ reportericești, 

 _____ , fie prin moduri de expunere cinemato- 
1n mare măsură/ăc'esto jutoato scope- grafică ieșite din comun sau prin ineditul 

' ’ "___ '_________ ■ unor idei. Filmările despre cei șapte frați
tractoriști din Agnita alcătuiesc un scurt 
moment cuceritor prin noutatea luîi-lh- 

majOritatea faptelor petrecute în curs de terviurile cu participanții la Festivalul și
7 zile : evenimente politice (primirea Concursul.
delegației guvernamentale R.A.U., vizita 
majestății sale Haile; Sell.assie, plecarea 
la Pekin a delegației de partid și. de stat 
a R.P.R. etc.), evenimente culturale 
(Festivalul și Concursul «George,Enescu") 
și de interes general (prezentări din Ex
poziția realizărilor economiei- naționale

I „George Enescu", laconice, 
frumos filmate, păstrînd atmosfera con
vorbirilor din foaierele sălilor de con
cert, interesează pentru că îngăduie să 
ne apropiem mult de personalități ce
lebre;.;« 
posibilitatea să privim atent chipurile ce- 

_________ ______ .. . tor mai tineri dintre oaspeții muzicieni, 
a R.P.R., începutul anului școlar-, deschi- Bine realizat este reportajul despre în-
derea învăfămîhfUlui universitar),I noutăți, cepuful anului universitar : aici filmările
din industrie (uzinele de alumină și alu- „furate", „pe viu", imprimă pe peliculă
miniu, uzinele Automatica), știri din farmecul prezențelor tinere, surprinse
agricultură (o vizijță.'la gospodăria agri-, cu întreaga prospețime a gesturilor și 
colă colectivă din Grindu — Urziceni), atitudinilor autentice.' în sfîrșit, momen-
curiozități (ultima întîlnire cu litoralul, . tul poetic inspirat din versurile de toam-

Mai monotone, mulfumindu-se de ce,le 
mai multe ori cu informații de ansamblu, 
rămîn filmările
Realitatea este, 
niu, mulf mai 
momente, prezenje puternic semnifica
tive. Există și în jurnale de actualităji, 
ca în orice ramură publicistică, modali
tăți de expunere convenționale, reci, 
care alunecă ușor spre șablon și posibi
lități de a prezenta aspectele reale ani
mate de o idee organizatoare. Știrile 
industriale pe care le prezintă studioul 
,,Alexandru Sahia" se situează din păcate 
destul de. frecvent în prima categorie, 
cu toate că unele reportaje — cum este 
acela referitor la stația automată de 
dirijare a sondelor de la Moinești — ca 
și cele mai bune documentare consacrate 
dezvoltării industriei noastre, demon
strează categoric, concret, superioritatea 
relatării- -construite în..jurul unui fapt 
caracteristic, el însuși demonstrativ.

In ansamblu se simte și1 în jurnalul 
cinematografic etortuh'de' înviorare, de
căutare a unor, idei și modalități publi
cistice eficiente, mobilizatoare, elegante 
în dezvoltarea- comentariului și expu
nerea informației, care se observă în 
prezent în toată presa noastră. La sfu- 

....... ", , .... j' >- dioul „Alexandru Sahia“ se află în lucru 
ca Arthur Rubinstein și ne dau și unele proiecte de îmbogățire a re

pertoriului cronicii de actualități. S-ar pu
tea pregăti,- uneori, și ediții con
sacrate vieții culturale sau numere 
speciale, dedicate unor fapte deosebite. 
Poate că, în unele cazuri, colaborarea 
mai strînsă cu publiciști din presă ar 
putea aduce un aport nou în jurnalul 
cinematografic (reamintim cît de temei-

consacrate industriei, 
în acest dome- 
bogată în fapte,
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un concurs pe țară de struguri de masă)., nă ale lui Topîrceanu și Labiș aduce cî- nie au contribuit la, reușita unor docu- 
informații din viața ■ internațională (întîI- 
riirea pentru pace de la-Hiroshima, ple
carea faclei olimpice spre.'Tokio), scurte 
reportaje sportive care sînt, ca întot
deauna foarte frumos filmate (concursul 
de gimnastică R.P.R.—R.D.G., întîlnirile 
balcanice de atletism, antrenamentele 
parașutiștilor și aviatorilor sportivi). Re
flectarea vieții politice, realităților in
dustriale și agricole, actualităților tehni
ce, științifice și culturale în jurnalul cine
matografia se dovedește promptă șl

informații din viața ■ internațională (înțîl- teva minute de melancolică destindere,
riirea pentru pace de la-Hiroshima, ple- Asemenea modalități de publicistică 

filmică cuceresc spectatorul și dau stră
lucire ideii. Foarte convingătoare este 

'relatarea despre întoarcerea din călăto
rie a navei „București* — primul vas 
romînesc care a făcut înconjurul lumii. 
Faptul în sine este caracteristic, demon
strativ, pentru creșterea puterii noastre 
economice și autenticitatea unor imagini 
surprinse de obiectiv îl fixează în me
morie.

mentare comentariile lui Geo Bogza și 
cîț de fericita a fost colaborarea jurnale
lor săpfămînale cu Eugen Mândrie, care 
S-Ș pregătit astfel pentru a deveni el 
însuși un bun publicist cinematografic). 
Caracterul ingenios și operativ al croni
cii de acfualităji constituie un teren 
.rodnic pe care se pot dezvolta realizări 
publicistice de valoare.

Stagiunea muzicală
Sub cupola 
Ateneului

Sîmbătă, 10 octombrie, orchestra 
simfonică a Filarmonicii „George 
Enescu“ își deschide stagiunea 1964— 
1965 in sala Ateneului R.P.R. Or
chestra, dirijată de Mircea Basarab, 
va executa Uvertura „Anakreon" de 
Cherubini; Simfonia hr. 100 („Mili
tară") de Haydn; Concertul pentru 
pian și orchestră nr. 1 de Liszt. So
list : André Gorog (Franța), laureat 
al celui de al 111-lea Concurs inter
național „George Enescu" ; Baletul 
„Tricornul", trei piese de De Falia.

Primul concert al Filarmonicii 
coincide cu deschiderea ciclului ce
lor 12 Simfonii londoneze de Haydn 
incluse pentru prima oară integral 
în repertoriul orchestrei. Un loc im
portant în programele stagiunii îl o- 
cupă creația muzicală românească. 
Filarmonica va prezenta in primă 
audiție „Triptic" de Klepper ; Con
certino în stil clasic pentru pian și 
orchestră de Dinu Lipatti ; „Lucea
fărul" de Pascal Bentoiu ; „Mișcare 
simfonică" de Liviu Glodeanu ș.a.

Filarmonica va prezenta în primă 
audiție, sub conducerea muzicală a 
dirijorului Mircea Basarab, „Recvie
mul" pentru soliști, cor și orchestră 
de B. Britten. Cu prilejul împlinirii 
a 100 de ani de la nașterea compozi
torului R. Strauss, Filarmonica pre
gătește un concert închinat creației 
sale. Un alt concert este dedicat 
creației lui J. S. Bach.

Iubitorii muzicii de cameră vor a- 
vea prilejul să asculte săptămînal 
recitaluri vocale și instrumentale, 
ciclul „Muzica de-a lungul veacu
rilor" în cadrul căruia vor fi prezen
tate 9 concerte dedicate creației lui 
Schubert, Schumann și Brahms. Un 
alt ciclu cuprinde Sonatele pentru 
vioară și pian de Beethoven în inter
pretarea lui Valentin Gheorghiu și 
Ștefan Gheorghiu.

In Studioul 
Radîotelévsziumi

Azi, în Studioul din strada Nu
ferilor nr. 62—64, se deschide 
stagiunea formațiilor muzicale ale 
RadiOteleviziunii cu un concert sus
ținut de orchestra dé studio dirija
tă dé Constantin BobescU și corul 
condus de Alexandru Șumski. Pro
gramul cuprinde Suita „Muzică a- 
pelor" de Haëndel ; Simfonia a IV-a 
în La major — Italiana — de. Men
delsohn Bartholdy ; Divertisment 
rustic de Sabin Drăgcii;' Liedul ,',Ce
cilia" de R. Strauss și Aria Elisabe- 
tei din opera „Tannhäuser" 'de Wag
ner. Solistă : Marina Krilovicl, lau
reată a celui de-al III-led Concurs 
Internațional „George Enescu“ ; 
Fantezie pentru pian, cor și Orches
tră de Beethoven. Solistă : Maria 
Fotino.

In noua stagiune, din repertoriul 
clasic vor fi prezentate simfonii și 
concerte instrumentale de Haendel, 
Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, 
Ceaikovski, Schumann, Schubert, 
Mahler, Saint Saëns. Vor fi incluse 
în programe și lucrări ale compozi
torilor moderni: Dalia P.icollo, Igor 
Stravinski, Bela Bartok,, Messiaen, 
Paul Hindemith, Alban Berg.

Vor fi prezentate, în primă au
diție, o seamă de lucrări ăle com
pozitorilor noștri : „Vis cosmic" de 
Theodor Grigoriu, „Simfonia a 
VIII-a" de Alfred Mendelsohn, 
„Concertul pentru orchestră" de 
Marțian Negrea, „Cîntec solemn" de 
Ștefan Niculescu, „Uvertura" de Du
mitru Capoianu, „Concertul pentru 
vioară" de Carmen Petra, „Șapte 
miniaturi" de Wilhelm Berger, 
„Cantata" de Ovidiu Varga.

ÎN NUMELE GENERAȚIEI

Deși foarte tînăr, Ion Alexandru 
are multe de spus în graiul de aur 
al poeziei ; nevoia irezistibilă de a 
exprima o infinitate de gînduri și 
Sentimente răzbate cu nerăbdare 
chiar și în titlul volumului său, care 
cere parcă un semn de exclamație : 
„Cum să vă spun“. Cum să ne spu
nă de ce se simte „în fiecare zi / în
vins de-o bucurie aproape ne-nțelea- 
Să" ? Cum să distileze „în ritmuri a- 
ceastă tulburătoare vreme", cum să 
ne vorbească de dorurile adolescen
ței și de primul an cosmic, de amin
tirile proaspețe ale copilăriei, sau 
despre transparența ploii ? Toate îi 
umplu inima, îl copleșesc și se pre
fac în poezie. Și nu e oare acesta 
secretul ce se ascunde de cînd lu
mea sub cuvîntul „inspirație“ ? 
Cronica apărută în „Gazeta litera
ră“' (sub semnătura lui- Eugen Si- 
miôn) sublinia cu temei că „Ion Ale
xandru spune direct, cu o gravă 
sinceritate și, adesea, cu o solemnă 
candoare, ceea ce are de spus, fc- 
rindu-se de abstracțiunile inerte, nu 
o dată întrezărite în versurile tine
rilor“. Intr-adevăr, poeziile sale sînt 
cu totul altceva decît un „joc de 
sublimități imperceptibile“, el nu se 
mulțumește să fie un combinator de 
metafore, caută sensurile existenței. 
Tocmai puterea cu care înlătură — 
la 20 de ani ! — tentațiile verbiaju- 
lui steril, pentru a merge drept, cu

siguranța talentului autentic, spre 
adevăruri esențiale ale epocii sale, 
face din placheta sa de debut una 
din aparițiile cele mai revelatoare 
ale ultimilor ani.

Ion Alexandru amintește de Nico
lae Labiș și se apropie de Ana Blan- 
diana (al cărei talent remarcabil s-a 
impus de asemenea recent) prin ca
pacitatea de a uni mărturisirea liri
că de o mare spontaneitate cu des
chiderea largă spre viață, cu gene
ralizarea, comunicîndu-ne astfel, e- 
moționant, nu numai stări de spirit 
individuale, ci starea de spirit a unei 
întregi generații. în versurile lui ex
trem de personale regăsești între
bări' și răspunsuri, căutări și ela
nuri din care se constituie (incom
plet desigur, dar original și preg
nant) profilul celor de-o vîrstă cu 
Eliberarea țării. Amintirea anilor 
crunți ai războiului sau a urmărilor 
lui e frecventă în scrierile tinerilor, 
dar puțini dintre ei au găsit ima
gini atît de puternice pentru a evo
ca „darurile“ măcelului („Ție, Ma
ria, zise războiul mamei — / Pentru 
că mi-ai adăpat caii în lacrimile 
tale, / Și-ai rămas cu doi feciori pe 
cîmpul de luptă / Să-mi Instruiască 
cizmele, și-ai crescut / Două fecioa
re cu care mi-am petrecut nopțile, / 
Uite că-ți dărui acest mănunchi fru
mos de păr alb / Să-ți împodobeas
că tîmplele...") ; sau pentru a arăta 
cum peste trista amintire a celor 
căzuți în războaie crește simplu, tri
umfător, o viață nouă („Monumen
tul“) ; sau pentru â întrupa în acel 
simbolic „copil al păcii“ o moșteni
re de neșters din conștiința genera
ției postbelice :

„Pe mine toți soldații lumii, plîn- 
gînd, m-au sărutat,

Și-am fost găsit în poze prin mii de 
buzunare

Cu mii de tați în șanțuri am fost 
înmormîntat,

Și moartea mea de-atuncea și-acu
ma mă mai doare.

Pc mine toți soldații lumii m-au 
sărutat plîngînd, 

Și-n prima zi de pace, smintiți de 
bucurie, 

Sub steagul roșu m-au botezat
cu-n gind : 

ACest Copil al păcii și-al bucuriei 
fie".

Volumul e străbătut de la un ca
păt la altul de o sete de viață pro
prie acelora în numele cărora vor
bește poetul cînd se autodefinește 
cu mîndrie : „Sînt primul cîntăreț in 
acest neam / Ce nu cunosc războiul

și nici-o exploatare". Ion Alexandru 
are simțul faptelor obișnuite și ma
iestuoase, în care știe să descopere, 
fără retorism, marile semnificații. 
El își începe „Imnul la aniversarea 
partidului“ cu o exclamație, ca un 
motto : „O mie de cîntece Partidu
lui" ; iar apoi descrie solemn tabloul 
acelei primăveri tulburătoare, live
zile care au trecut pe nevăzute „din 
muguri în flori", văzduhul înmires
mat aducînd „a nemurire", începutul 
cîntecelor de drumeție, dezvelirea 
izvoarelor — și încheie : „Peste cî
teva zile, / Aici, se-anunță în toate 
orizonturile imensitatea / Soarelui da 
vară". Âtît. Pentru poetul care aude 
noaptea izvorul suspinînd după stele 
(„Cîntec“), intuiește infiorat mira
colul intrării în viață a mînzului 
nou-născut și vede cum la apropie
rea iubitei „văzduhul lunii se sub-i 
ție", pentru poetul care „bea lapte 
din șiștar cu botul, zgomotos" într-o 
explozie de vitalitate și de plăcere, 
de parcă ar bea „soare amestecat cu 
nori", pentru Ion Alexandru, așadar, 
contactul fizic cu natura se îmbină 
și se identifică cu bucuria de a trăi 
în mijlocul frumuseților vieții noas
tre de azi :

„Desculț alerg seară de seară 
Pe plăjile-aprinse, cu zgomot de 

cearlL
Marea de glezne și tălpi pătimaș ■„ * 

sărută,
Luna mă smulge de ochi, nevăzută, 
Pămîntul mă mușcă de singe cu 

dinți de mătase,
Din satul meu munții mă strigă prin 

oase.
Luna răsare, seară de seară,
Mare, ce am putea face să nu mai 

răsară ?
Prea e frumos și mult — cum să vă 

spun —
De parcă-n elemente ciudat ihă des

compun"...

Privind poezia ca pe un „drum tî
năr" mereu pierdut și regăsit, în
tr-o permanentă căutare, poetul se 
arată a fi un ucenic sîrguincios, ca- 
re-și alege și își încearcă uneltele, 
întîlnim în cele douăzeci de poèzii 
care compun placheta sa teme și mo
dalități diverse, nu totdeauna deopo
trivă de iscusit realizate. A insista 
asupra multelor neșlefuiri sau a unor 
naivități, n-ăr însemna în fond de
cît să repetăm că Ion Alexandru se 
află la început de drum. Măiestria 
vine, desigur, cu timpul. Dar nu
mai dacă porți în inimă acest „cum 
să vă spuh“...

Andrei BĂLEANU

Ana Marla NARTI

Discuri noi

Repertoriul lucrărilor de George 
înescu imprimate pe discuri „Elec- 
record" s-a îmbogățit de curînd cu 
j nouă înregistrare : opera „Oedip” 
—prezentată pe patru discuri stereo, 
In interpretarea colectivului artistic 
îl Teatrului de Operă și Balet al 
B.P. Romîne.

Pusă în scenă pentru prima dată 
n țara noastră în septembrie 1958, 
:u prilejul primului Festival Interna- 
ionaF „George Enescu", opera „Oe- 
iip", pe care Enescu o numea 
,cea mai desăvîrșită dintre lu
crările mele", a fo'ât cîntată în anii 
care au urmat atît pe scena Tea- 
rului de Operă și Balet al R.P. Ro- 
nîne cît și în turneele întreprinse 
ie artiștii romîni la Moscova și Paris, 
sucurîndu-se de o caldă apreciere 
lin partea publicului și a presei,

care au subliniat puterea ei de emo
ționate, ideile nobile de care este 
pătrunsă, calitățile muzicale la înăl
țimea cerințelor artei contemporane.

Monumentală prin construcția ei, 
vocală și orchestrală, proiund uma
nă prin mesajul pe care-1 comunică 
auditoriului, opera „Oedip" încunu
nează într-adevăr bogata și nepieri
toarea creație enesciană cu o lucra
re de o frumusețe unică. Ideea ope
rei transiigurează într-o concepție 
nouă, apropiată de înțelegerea o- 
mulr.' zilelor noastre, vechea le
gendă a lui Oedip pe care au cîn- 
tat-o, în creațiile lor, tragicii greci. 
In lucrarea lui George Enescu, 
Oedip, cel sortit să cadă în- 
frînt de destinul său neîndurător, nu 
acceptă soluția resemnării, anga- 
jîndu-se într-o luptă cu soarta. Mu

PR EMIERE TEATRALE
Val Săndulescu șl Angela Chiuaru în „Hipnoza" de Șt. Berciu la Teatrul C. Nottara 
(stînga). Costel Gheorghiu și Athena Demetriad în „Ninge la Ecuator" de Dore! Do
rian la Teatrul Muncitoresc C.F.R. (jos). Eftimie Popovici, Gilda Marinescu și Mi
ron Mețea în „Iiigenia în Taurida” de Eurlpido ia Teatrul de Stat din Timișoara 

(dreapta).

zica exprimă cu fidelitate, în admi
rabile desfășurări sonore, cu mij
loace de o puternică expresivitate, 
zbuciumul sufletesc al eroului. Sînt 
în operă momente de un dramatism 
acut, de o mare complexitate și mă
iestrie. Vom aminti dintre aceste mo
mente dansurile din actul I, impre
sionantele coruri ale poporului the- 
ban de la începutul actului II, dat 
mai ales dialogul dintre Oedip și 
Sfinxul care teroriza pe pașnicii lo
cuitori ai Thebei. In actul al Ill-leă 
muzica exprimă într-un mod deose
bit de sugestiv atmosfera încărcată 
de amenințările ciumei abătute a- 
supra cetății.

O echipă de valoroși interpreți în 
frunte cu dirijorul Mihail Brediceanu 
a dat viăță lucrării: Zenaida Palii, 
Elena Cernei, Maria Săndulescu, 
Maria Șindilaru, loan Hvorov, Dan 
Iordăchescu, Valentin Teodorian, 
Viorel Ban, Valentin Loghin, Con
stantin Gabor, Ladislau Konya, 
Constantin Iliescu. Corul este con
dus dé Stellan Olariu. Discul stereo
fonic, cu posibilitățile sale de relie
fare a muzicii, ne pune astfel lâ dis
poziție una dintre marile lucrări ale 
genului din vremea noastră.

Dialogul, comentariile și răspunsu
rile corurilor,,scenele de mase sau 
cele în care natura pare că partici
pă la acțiune apar ca realități de 
0 imediată prezență, dînd perfect 
iluzia participării noastre la acțiune. 
Claritatea, dispoziția spațială judi
cioasă a personajelor, captarea in
genioasă a vocilor și a orchestrei 
sînt cîteva din calitățile discului de 
o fidelitate excepțională. Este meri
tul inginerului de sunet Beniamin 
Bernfeld de a fi vegheat cu price
pere și desăvîrșită cunoaștere a ce
rințelor tehnice actuale la înregistra
rea excelentă oferită de „Electre- 
cord". Un merit deosebit au creato
rii albumului însoțitor, în limbile ro- 
mînă, franceză, engleză și rusă. 
Emoționant este cuvîntul înainte al 
acad. Mihail Jora care evocă chipul 
lui George Enescu și năzuințele căre 
l-au animat la crearea operei 
„Oedip".

Mircea SIMIONESCU



Nr. 6403 &GÎ N T E I A Pag. 3

Pavilionul central al Expozijiei realizărilor economiei nationale, noaptea

Vizitatorii Expoziției realizărilor economiei naționale au prilejul să cunoască, in
tr-un adevărat flux continuu, cele mai reprezentative produse ale uzinelor din ramura 
principală a industriei grele — construcția de mașini. Miile de exponate de tip modern, 
realizate la un înalt nivel tehnic, care poartă inscripția ,,Fabricat în R.P.R.", constituie 
dovada maturității tehnice și a măiestriei celor care le-au dat viață. Formîndu-și cu 
ajutorul exponatelor o mai bună imagine de ansamblu a nivelului actual atins de acest 
însemnat sector al economiei, muncitorii, tehnicienii și inginerii care lucrează în dife
rite întreprinderi constructoare de mașini își întăresc convingerea că, aplicînd în con
tinuare indicațiile date de partid, realizările de pînă acum pot fi urmate de rezultate și 
mai importante.

în legătură cu semnificația exponatelor din mal multe standuri ale industriei con
strucțiilor de mașini, cu concluziile pe care le desprind vizitatorii care lucrează în acest 
domeniu, ziarul nostru a organizat recent o discuție la masa rotundă, la care au fost in
vitați să ia parte cadre de conducere și specialiști din Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini și din mari întreprinderi bucureștene. în cuvîntul lor, participanții au răspuns 
pe larg la întrebarea : „PRIN CE CARACTERISTICI SE REMARCĂ EXPONATELE INDUS
TRIEI CONSTRUCTOARE DE MAȘINI ȘI CARE SÎNT PRINCIPALELE SARCINI DE 
VIITOR ALE REALIZATORILOR ȘI BENEFICIARILOR LOR ?" Publicăm, în pagina de 
față, cîteva păreri exprimate în cadrul discuțiilor.

Ing. HERO AREȘTEANU, direc
tor tehnic în Direcția generală 
a industriei electrotehnice a 

M.I.C.M.

Industria electrotehnică a cunos
cut o dezvoltare continuă, sugestiv 
prezentată în cadrul expoziției cu 
ajutorul a numeroase produse : o 
gamă largă de motoare electrice cu 
diferite utilizări, convertizoare și 
grupuri de sudură, transformatoare, 
articole de uz casnic și altele. Ele se 
remarcă printr-un înalt nivel cali
tativ, prin caracteristici tehnico- 
funcțlonale și indicatori economici 
ridicați.

Ca și în alte sectoare de activi
tate, colectivele uzinelor construc
toare de utilaje și aparatură elec
trotehnică au urmărit să realizeze 
produse cu parametri de exploatare 
cît mai avantajoși, să asigure o efi
ciență economică superioară în uti
lizarea lor. Un obiectiv principal l-a 
constituit realizarea unor produse 
cît mai ieftine, cu un consum re
dus de materiale, cu cicluri de fa
bricație cît de scurte. Construc
ția a numeroase utilaje electroteh
nice a fost modernizată, s-a extins 
sistemul de construcție din elemen
te tipizate, produsele au fost în
cadrate în serii unitare de tipodi- 
mensiuni, iar tehnologia a fost 
permanent perfecționată.

Vizitatorii pot face cunoștință cu 
seria unitară de motoare electrice 
asincrone de la 0,25 la 160 kW. Este 
un exemplu grăitor de economici
tate, căci prin fabricarea acestei se

O Importantă realizare a Industriei noastre constructoare de mașini : grupul Diesel generator pentru loco
motiva Diesel-electrică

Ing. CORNELIU ZGÂVÏRDICI, 
șeful serviciului tehnic din Di
recția generală utilaj petrolier și 

minier a M.I.C.M.

Constructorii de utilaj petrolier 
prezintă pentru prima dată în 
țară instalația de foraj 3 DH 
200 A. Prototipul acestei instala
ții a fost experimentat o perioa
dă îndelungată. După omologa
re, în 1963 s-a trecut la fabrica
ția ei. Instalația 3 DH 200 A 
are performanțe tehnice superioa
re. Ea este echipată cu 3 motoare 
Diesel de 700 CP fiecare, conver- 
tizoare hidraulice de cuplu și are 
o sarcină la cîrlig de 200 tone. 
Instalația poate să foreze la adîn- 
cimi de peste 5 000 metri cu pră
jini de 4 țoii și jumătate. O dova
dă a nivelului ei tehnic ridicat 
este faptul că, cu o asemenea in
stalație, s-a reușit să se foreze 
pînă la adîncimea de 5 309 metri. 
Instalația se bucură de aprecieri 
elogioase și peste hotare. La Tîr- 
gul internațional de la Leipzig, 
unde a fost prezentată pentru pri
ma oară, a primit medalia de aur 
pentru nivelul ei tehnic ridicat și 
modul de prezentare. Această in
stalație se fabrică acum în serie 
și este solicitată atît de beneficia
rii interni cît și din alte țări.

Aș vrea să subliniez că proiec- 
tanții de la Institutul de proiectări 
și cercetări pentru utilaj petrolier 
București au ținut o legătură per
manentă cu uzinele executante, atît

O discuție 
cu specialiștii

IN PĂS CU CELE
MAI NOI REALIZĂRI

ALE TEHNICII

Un obiectiv principal: 
sporirea eficienței
rii unitare, în locul seriilor vechi, se 
obțin anual economii de circa 3 000 
de tone de metal, pe lîngă o creș
tere însemnată a productivității 
muncii. Sînt prezentate motoare 
asincrone închise, cu puteri cuprinse 
între 0,6 și 100 kW, reprezentînd nu
mai în seria de bază 64 de tipodi- 
mensiuni. Asimilarea acestor pro
duse constituie o realizare impor
tantă a industriei noastre electro
tehnice. Noua serie are numeroase 
avantaje față de motoarele fabri
cate înainte : consumul de fontă a 
scăzut cu 25 la sută, cel de tablă si- 
licoasă cu 15 la sută, cel de cupru 
cu 20 la sută.

Care sînt preocupările actuale ale 
constructorilor de utilaje și apara
tură electrotehnică ? Iată cîteva : 
modernizarea continuă a produselor 
din fabricația curentă, asimilarea 
unor noi produse, cu parametri teh- 
nico-funcționali ridicați, asigurarea 
creșterii eficienței economice a fa
bricației. în perioada următoare vor 
fi livrate motoare asincrone speciale 
pentru fabricile de ciment, seria de 
motoare asincrone cu inele de con
tact necesare la acționarea macara
lelor pentru siderurgie, motoare de 
curent continuu pentru mașini-unel-

COLABORARE STRINSĂ INTRE
PROECTANȚI, PRODUCĂTORI
Șl BENEFICIARI
în faza de elaborare a proiectului 
tehnic, cît și în faza de elaborare 
a proiectului de execuție. în pe
rioada execuției prototipului, une
le modificări au fost făcute nu
mai de comun acord cu proiectan- 
ții. Această colaborare între pro- 
iectanți și executanți a fost și mai 
rodnică în perioada de experimen
tare a instalației. Pe baza unor a- 
nalize sistematice s-au adus diferi
te îmbunătățiri constructive care 
s-au aplicat în fabricația de serie. 
Consider că acest stil de muncă se 
cere practicat sistematic și în viitor, 
în scopul realizării unor noi produ
se cu nivel tehnic și calitativ supe
rior.

Planul tehnic pentru industria 
constructoare de utilaj petrolier pre
vede sarcini importante cu privire 
la asimilarea a noi instalații de fo
raj pentru mari adîncimi sau acțio
nate electric, instalații de prevenire 
a erupțiilor pentru presiuni mari, 
tipuri moderne de sape de foraj, 
scule de foraj și extracție etc., care 
se vor realiza ținînd cont de nive
lul tehnicii actuale. Dezvoltînd cu 
perseverență experiența acumulată 
Bînă în aîezent, constructorii de u- 

economice 
a fabricației
te, noi variante de motoare pentru 
tramvaie și troleibuze și multe al
tele. Una din problemele princi
pale care ne preocupă este repro- 
iectarea motoarelor electrice mari 
cu puteri între 100 și 1 000 kW în 
cadrul unor serii unitare.

în întreprinderile electrotehnice 
există în prezent posibilități de a 
se introduce sau extinde cu mari a- 
vantaje economice ultimele realizări 
ale tehnicii în construcția de mașini, 
de a se valorifica și mai intens re
zervele de creștere a producției și 
productivității muncii, de reducere 
a prețului de cost. De aceea, co
lectivelor din uzinele electroteh
nice li se cere să se preocupe în 
continuare de perfecționarea con
strucției și tehnologiei de fabricație 
a diferitelor produse, de a spori 
eficiența economică în exploatare a 
mașinilor și utilajelor.

tilaj vor putea reduce în viitor con
sumul de metal, asigurînd o calita
te a produselor de serie comparabi
lă cu cea a produselor similare fa
bricate pe plan mondial, la nivelul 
exigențelor beneficiarilor.

Intr-un stand special sînt expu
se pompe de diferite tipuri recent 
introduse în fabricație. Exponatele 
ilustrează rezultatele concrete ale 
preocupărilor de a satisface necesi
tățile diverselor sectoare ale econo
miei naționale privind pompele și 
agregatele de pompare. Sînt expu
se pompe din familia „Lotru", „Cer
na", „Criș" și „Sadu", care sînt uti
lizate pe scară largă în industrie, 
la construcțiile industriale și de lo
cuințe. O atracție pentru vizita
tori sînt pompele submersibile „He
be", folosite la puțurile de apă ale 
obiectivelor industriale, în gospodă
riile agricole etc.

în cadrul standului se pot remar
ca și pompele de construcție spe
cială, destinate diferitelor instalații 
tehnologice din industriile chimică, 
minieră, a cimentului, din industria 
ușoară etc. Pompele de tipul PCH, 
recent introduse în fabricație, desti
nate a satisface cerințele industriei 

Ing- NICOLAE TEODORESCU, 
director general al Direcției ge
nerale mașini agricole din 

M.I.C.M.

mecanizării
în cadrul expoziflel sînt prezentate 

numeroase mașini și utilaje realizate de 
către uzinele constructoare de mașini 
agricole. Exponatele se remarcă prinfr-un 
înalt nivel tehnic, un aspect îngrijit al 
execujiei, prin performante superioare 
în exploatare. Printre cele mal reprezen
tative mașini care au fost Introduse tn 
fabrlcafle în ultimii ani se numără șl 
semănătoarea pneumatică de precizie, 
pe 6 rînduri, SPC-6, folosită la se
mănatul plantelor prășitoare. Ea poate 
administra concomitent șl îngrășăminte 
sau subsfanfe chimice. Capacitatea de 
lucru a mașinii este de 24 hectare 
pe zi în cazul tnsămînfăril combinate cu 
administrarea ierbicidelor lichide și de 
30 hectare pe zi la semănat. Deci de 
3—4 ori mai mare decît a semănăto
rilor fabricate anterior. S-a calculat că 
prin înlocuirea vechil semănători cu 
semănătoarea SPC-6 se va realiza în 
perioada 1964—1970 o economie de 
metal de 21 000 tone.

O altă realizare însemnată prezentată 
la expoziție este mașina de împrăștiat în
grășăminte chimice prin centrifugare. A- 
cest utilaj de concepție modernă, purtat 
pe tractor, are lățimea de lucru pentru 
împrăștierea îngrășămintelor de 12—14 
m. Mașina poate administra și îngrășă
minte chimice sub formă de praf. Ea are 
o capacitate de lucru de 40—50 ha pe 
zi, fafă de 12—18 ha pe zi cit are mași
na de împrăștiat îngrășăminte chimice 
tractată. Trebuie subliniat și faptul că a- 
ceastă mașină se realizează cu un con
sum de materiale cu 40 la sută mai mic 
decît în cazul modelului MIT 3,6.

în standul mașinilor agricole se re
marcă, de asemenea, combina de recol
tat porumb CT-2, grebla rotativă 
semipurtată GR 4,2 și altele. Combi
na CT-2 este destinată să mecanizeze 
recoltarea porumbului și se caracterizea
ză printr-o productivitate de circa 5 
hectare pe zi. Se deosebește de tipurile 
similare prin reducerea la minimum po
sibil a pierderilor la recoltare și prin 
aceea că execută în afară de operafia 
de recoltare șl depănușare a știulefilor, 
tăierea, tocarea și încărcarea tulpinilor 
în remorcă. Grebla rotativă este realiza
tă de către colectivul Uzinei „7 Noiem
brie" Craiova și rezolvă complet proble
ma sfrîngeril fînulul la nivelBI cerinjelor 
agrotehnicii moderne ; ea are o pro
ductivitate de 3—4 hectare pe oră șl 
execută strîngerea finului în brazde 
continui, răvășirea finului cosit și a braz
dei strînse pentru grăbirea uscării după 
ploaie, întoarcerea brazdei pentru uscare 
în cazul cînd aceasta a fost udată.

Vorbind despre realizările din acest 
domeniu, cred că este util să amintesc 
și unele aspecte actuale legate de con
tinua mecanizare a agriculturii. Eforturile 
constructorilor de mașini agricole de a 
asigura agriculturii socialiste mașini și 
utilaje de un înalt nivel tehnic trebuie 
sprijinite de mecanizatorii din agricul
tură prin folosirea și întrejinerea în cele 
mai bune condifil a acestor mașini. A- 
ceasta pentru că obflnerea unui randa
ment superior este nemijlocit legată de 
atenta întreținere a utilajelor, de respec
tarea strictă a instrucțiunilor de folosire. 

Tehnicitatea utilajelor șl mașinilor

chimice, constituie un succes remar
cabil al constructorilor de la Uzina 
de pompe-București. Sînt expuse și 
pompe mari, de tip „Brateș" și „Du
nărea", folosite în special la lucră
rile de irigații și desecări.

Este de remarcat faptul că aceste 
familii de pompe sînt, în general, 
de construcție romînească originală 
și constituie un rezultat al muncii 
sectorului de concepție și a atelie
rului de prototipuri al Uzinei de 
pompe din București. Caracteristicile 
lor hidraulice sînt la nivelul pompe
lor fabricate de firme specializate 
din străinătate.

O preocupare de viitor a construc
torilor de la Uzina de pompe-Bucu- 
rești este extinderea unor familii de 
pompe, respectiv completarea lor 
prin asimilarea de noi produse. Pa
ralel cu aceasta, constructorii de 
pompe au sarcina să conti
nue studiile și cercetările întreprinse 
pînă acum în vederea rezolvării u- 
nor probleme tehnice privind ridica
rea parametrilor funcționali ai pro
duselor, execuția de pompe cu ele
mente cauciucate, sfidate, emailate 
etc. Deosebit de actuală este și pro
blema utilizării pe scară mai largă 
a maselor plastice.

în încheiere, consider că în scopul 
perfecționării continue a produselor, 
pentru constructorii de utilaj petro
lier și de pompe ar fi de mare uti
litate ajutorul beneficiarilor în ur
mărirea sistematică a comportării 
acestor produse șl furnizarea unor 
date constatate în timpul exploată
rii lor.

In sprijinul 
agriculturii

folosita tn agricultură crește an de an ți 
acest lucru Impune continua ridicare a 
calificării mecanizatorilor ți * persona
lului tehnic de întreținere ți reparare. 
Experiența anilor trecuțl a dovedit că, 
acolo unde utilizarea șl întreținerea 
mașinilor agricole s-au făcut Judicios, 
s-au atins țl depășit Indicii funcționali 
prescrlțl al mașinilor, s-a redus consumul 
de piese de schimb, Iar durata de func
ționare a mașinilor a crescut.

Constructorii de mașini agricole se 
vor preocupa țl tn viitor de moderni
zarea construcției utilajelor tn sensul îm
bunătățirii performanțelor, măririi Indici
lor de utilizare, universalizării mașinilor, 
extinderii mecanizării unor operații; re
ducerii greutății proprii. Realizări im
portante a dobîndit tn acest domeniu 
colectivul Uzinei „Semănătoarea" din 
Capitală. Aici a fost realizată o combină 
de recoltat cereale păioase cu debitul 
de lucru mărit. Această mașină este un 
exemplu de universalizare, tnfrucît pe 
combină se pot adapta dispozitive supli
mentare, ca cel adunător-ridicător, 
coșul de alimentare pentru treieratul 
staționar, dispozitivul de recoltat floarea- 
soarelui sau cel de treierat trifoliene. A 
fost modernizată și combina de recoltat 
furaje de însilozare. Această combină 
poate lucra cu echipament de recoltat 
porumb-siloz pe un rînd, echipament de 
recoltat Ierboase, echipament de recol
tat porumb-siloz pe două rînduri, cu 
distanța între rînduri reglabilă. Combina 
de siloz modernizată realizează o pro
ductivitate cu 30 la sută mai mare decît 
combina pe un rînd.

Pentru continua îmbunătățire a mașini
lor agricole cît și pentru realizarea unor 
noi tipuri de mașini agricole, care să 
reducă cît mai mult munca manuală, de 
un real folos va fi contactul permanent 
Intre uzinele producătoare și beneficiari 
și în special contactul permanent 
cu mecanizatorii care exploatează aceste

In standul mașinilor agricole
Excavatorul de 0,3 mc —- un utila] 

des întilnit pe șantiere

MIHAIL BALDOVIN, lnginer-șef
al C.I.L. Pipera

Multe dintre utilajele pentru pre
lucrarea lemnului, prezentate în ca
drul expoziției, pot fi întîlnite func
tioned din plin și cu bune rezultate 
în complexul nostru sau în alte în
treprinderi asemănătoare din țară. 
Ele se comportă foarte, bine în ex
ploatare, contribuind substanțial la 
creșterea productivității muncii, la 
valorificarea superioară a masei 
lemnoase. Acestor mașini li s-au 
adus an de an îmbunătățiri con
structive și funcționale, așa încît se 
ridică la nivelul tehnic al celor mai 
bune produse similare fabricate pe 
plan mondial.

Complexul Pipera a fost dotat în 
ultimul timp cu multe din asemenea 
utilaje moderne. Ele au contribuit 
la eliminarea unor operații manuale, 
la sporirea simțitoare a productivi
tății muncii și asigurarea unei cali
tăți superioare a produselor. în 
viitor vom primi noi utilaje, „zes
trea tehnică“ a complexului va 
spori în continuare. La fel se în- 
timplă și în alte întreprinderi din 
țară. Cum trebuie să răspundem noi, 
muncitorii, tehnicienii șl Inginerii, 
eforturilor făcute de stat de a dota 
întreprinderile cu mașinl-unelte mo
derne, cu tehnica avansată ? Răs
punsul este ușor de dat : asigurînd 
folosirea cu maximum de eficiență 
a utilajelor, întreținerea lor irepro
șabilă.

Vreau să mă opresc puțin asupra 
acestor probleme. Pentru a putea fo
losi o mașină la nivelul posibilită
ților ei, este nevoie înainta de toate, 
să-i cunoști temeinic caracteristicile 
tehnice, parametrii funcționali. De 
aceea, în. întreprinderea noastră, ori 
de cîte ori am primit utilaje noi,

Ing. MARIN DIACONESCU, șe
ful serviciului tehnic din Direc
ția generală utilaj chimic, ener
getic și metalurgie a M.I.C.M.1

grad de tehnicitate
Uzinele aparținînd direcției noas

tre generale prezintă în cadrul ex
poziției 45 de produse, din cele mai 
reprezentative. Exponatele se remar
că printr-un înalt grad de finisare, 
o tehnicitate superioară și se bucură 
de aprecierea vizitatorilor, a specia
liștilor din țară și de peste hotare. 
Ele reflectă înalta pregătire tehnică 
a colectivelor de întreprinderi, gra
dul de dezvoltare a uzinelor con
structoare de mașini, ca urmare a 
politicii partidului nostru de indus
trializare socialistă a țării.

Intr-un stand aparte sînt expuse 
motoare de 350 CP, 700 CP și 2 300 
CP, cu diferite utilizări. Vizitatorii 
examinează cu un deosebit interes 
motorul de 2 300 CP, tip 12 LDA 28, 
executat de Uzinele constructoare 
de mașini Reșița, cu care sînt echi
pate locomotivele Diesel-electrice. 
Motorul, un produs de mare com
plexitate tehnică, și a cărui realizare 
ridică numeroase probleme de teh
nologie, are 12 cilindri dispuși pe 
două rînduri paralele și funcționează 
în 4 timpi. Are injecție directă și 
este supraalvtnentat printr-o turbo- 
suflantă acționată de către gazele de 
eșapare. Gabaritul său este relativ 
redus față de uriașa putere pe care o 
dezvoltă, iar consumul de motorină 
este de 173 grame pe CP-oră. Este 
fără îndoială o însemnată realizare a 
constructorilor noștri de motoare, 
care în viitor vor avea de asimilat 
în fabricație noi motoare, de diferite 
puteri și destinații. Atenția lor se 
îndreaptă acum spre perfecționa
rea tehnologiei de fabricație, în 
scopul asigurării unei și mai înalte 
calități a produselor, unui finisaj 
superior, reducerii continue a prețu
lui de cost.

în pavilionul central, uzinele 
„Tehnofrig" din Cluj prezintă dife
rite agregate și compresoare frigo
rifice, cu capacități cuprinse între 
6 000 și 560 000 kilocalorii pe oră, 
care pot asigura temperaturi de pînă

Utilajele sa 
Sa intreaffa
prospectele lor au fost bine studiate 
de către specialiști și apoi de către 
cei care aveau să le folosească, încă 
înainte de a fi puse în funcțiune. In 
felul acesta utilajele au putut fi 
montate și date în exploatare la 
vreme, respectîndu-se regimul optim 
de lucru, iar noile capacități de 
producție au fost folosite integral. 
Buna organizare a fabricației con
tribuie în mare măsură la obținerea 
unei productivități mai înalte a 
muncii. Mașinile-unelte pentru pre
lucrarea lemnului executînd operații 
individuale le-am amplasat în cir
cuite continui, potrivit fluxului teh
nologic. Și în întreprinderi cu alt 
specific, prin amplasarea judicioasă a 
mașinilor și organizarea temeinică a 
muncii, se pot reduce transporturile 
interne, se pot obține rezultate su
perioare.

Tehnologia modernă este o con
diție principală a folosirii cu ma
ximum de eficiență a capacității 
utilajelor. în urma încercărilor în
treprinse, în curînd vom fi în mă
sură să introducem utilizarea largă 
a poliesterilor la fabricația mobilei, 
în acest fel vor putea crește gradul 
de mecanizare, precum și producti
vitatea muncii.

în prezent, operațiile de lustruire 
a mobilei și tîmplăriei necesită un 
mare volum de muncă. Vom ușura 
execuția acestor operații atît prin 
introducerea poliesterilor, cît și prin 
realizarea și punerea în funcțiune a 
unor noi mecanisme. în prezent stu
diem posibilitatea de a presa placa

Produse
cu un înalt

la minus 70’ C. Aceste exponate atf 
largi întrebuințări în toate ramurii« 
economiei noastre naționale. Ele asi
gură regimurile termice scăzute ne
cesare în diferite procese tehnologica 
industriale, în rețeaua comercială șl 
în industria alimentară, la fabricile 
de gheață etc. Constructorii lor, care 
s-au specializat în acest domeniu ți 
au dobîndit o bogată experiență, sînt 
preocupați în prezent să reducă pre
țul de cost al agregatelor frigorificei 
să le asigure o calitate superioară.

Uzinele „Progresul“-Brăila și Uzi
nele de construcții metalice și mașini 
agricole din Bocșa prezintă în cadrul 
expoziției diferite tipuri de utilaje 
de construcție : rulouri compresoare, 
excavatoare, concasoare mobile cu 
trior, macarale-turn și altele. Amin
tesc că rulourile compresoare tip R 
1013 corespund celor mai exigente 
cerințe ale tehnicii construcțiilor și 
asigură un randament ridicat. Exca
vatorul de 0,3 mc expus are posibi
lități multiple de utilizare. Putînd fi 
echipat cu cupă directă și inversă, 
macara, draglină și graifăr, el reali
zează săpături, operații de încărcare, 
lucrări de ridicare în construcții.

Și constructorii de utilaj greu sînt 
preocupați în prezent de realizarea 
unor produse cu caracteristici tehni
co-funcționale superioare, în condi
ții economice avantajoase. In această 
acțiune ei țin seama de cerințele ac
tuale ale economiei naționale, stră- 
duindu-se să asigure diferitelor sec
toare ale economiei mai multe uti
laje, de construcție modernă, la un 
înalt nivel calitativ.

fie folosite 
capacitate

fibrolemnoasă și furnirul pe ramele 
foilor de uși dintr-o singură trecere, 
înlocuirea metodelor actuale cu sis
teme noi de lucru constituie o preo
cupare permanentă pentru colecti
vul nostru, pe această cale asigurîn- 
du-se o mai bună utilizare a mași
nilor și instalațiilor, a capacităților 
de producție.

întreținerea optimă a utilajelor 
are un rol hotărîtor în buna func
ționare a utilajelor. Noi acordăm o 
mare atenție și acestei chestiuni, 
mai ales la fabrica de uși și de plăci 
fibrolemnoase înnobilate, unde func
ționează linii mecanizate și parțial 
automatizate.

Un amănunt semnificativ : dele
gații întreprinderii mecanice din 
Roman — principala uzină construc
toare de mașini și utilaje pentru in
dustria de prelucrare a lemnului — 
vizitează deseori combinatele pentru 
industrializarea lemnului din țară, 
urmăresc comportarea produselor 
lor, culeg diferite observații, apoi a-, 
duc îmbunătățiri constructive dife
ritelor mașini. Strădaniei lor de a 
ne asigura utilaje tot mai bune, îi 
vom răspunde folosindu-le din plin 
pentru a realiza mobilă și alte pro
duse din lemn tot mai frumoase, în 
cantități sporite.

Pagină realizată de 
ing. ADRIAN PRODAN
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SARCINA
în vară, cînd pe ogoare se simțea 

o mare nevoie de aspersoare pentru 
irigat, conducerea Uzinei metalur
gice din Tîrgoviște a hotărît să se 
treacă la lucrul în trei schimburi. 
Totuși producția nu ținea pasul ce
rințelor. Creșterea producției asper- 
soarelor a devenit una din principa
lele preocupări ale colectivului 
uzinei. Birourile organizațiilor de 
bază din sectoarele în care se exe
cuta această comandă au dezbătut 
mijloacele de intensificare a lucră
rilor, au propus să se treacă la su
dura automată. Era singurul mijloc 
prin care se putea asigura o creș
tere rapidă a producției.

...Peste cîteva zile, la biroul orga
nizației de bază nr. 10 a fost chemat 
comunistul Vasile Sandu. Muncitor 
cu înaltă calificare, „cap de inginer“
— cum îi spuneau în glumă tovarășii
— dovedise pricepere, ingeniozitate 
la lucrările de automatizare din tur
nătoria nouă de oțel, la montarea și

.automatizarea cuptoarelor electrice. 
Organizația de bază i-a încredințat 
sarcina ca, în afara îndatoririlor 
sale profesionale, să studieze, îm
preună cu alți tehnicieni, posibilita
tea automatizării sudurii electrice la 
aspersoarele pentru irigat. „Nu-i lu
cru ușor, știm —i-a spus secretarul. 
Dar te vom ajuta. E o sarcină de 
partid. Nu ne îndoim că o vei duce 
la bun sfîrșit".

...în noaptea aceea l-a prins greu

VASILE SANDU

OCTAVIAN NENEA

Somnul. îi reveneau mereu în minte 
cele discutate cu secretarul organi
zației de partid, apoi totul se în
vălmășea cu proiecte de plan. Zile 
în șir a chibzuit cum va arăta vii
toarea mașină. în cele din urmă s-a 
dus la inginerul Ion Gavrilă și i-a 
vorbit despre planul lui. „Să văd 
schițele...“ — i-a spus acesta. Aici 
era greutatea. Desigur, la cursurile 
de ridicare a calificării învățase el 
despre automatizare, se deprinsese 
cu rigla de calcul, cu desenul, dar 
schița unei mașini nu-i lucru mă
runt...

După cîteva zile, i-a arătat 

SFATUL MEDICULUI

prevenire
Scoliozele
și tratament

In Deltă

inginerului schița, ce-i drept, încă 
rudimentară. Deși știa că în acel 
timp mecanicul-șef al sectorului era 
ocupat pînă peste cap cu construc
ția noii forje, cu montarea utilaju
lui, comitetul de partid a socotit că 
este omul cel mai în măsură să ajute 
la elaborarea noii mașini automate. 
Așa s-a ajuns că în caietul organi
zației de bază, unde erau trecute sar
cinile de partid, în dreptul numelui 
inginerului Ion Gavrilă au fost tre
cute cuvintele „Urgentarea și de
finitivarea propunerii de realizare a 
unei mașini automate de sudură 
electrică“.

De atunci, în biroul mecanicului 
șef și în atelierele alăturate, lumi
nile se stingeau tîrziu, după miezul 
nopții. în jurul meselor, doi oameni 
montau și verificau transformatori, 
consultau reviste, cărți, planșe, 
făceau schițe, experimentau dife
rite suduri. Zile și nopți de-a rîndul 
au rămas în uzină. După nenumă
rate experimentări, mașina a fost 
pusă la punct. De la 10-15 aspersoare 
pe schimb, cît putea suda un mun
citor în 8 ore, cu noua mașină rea
liza 80. Era un început promițător, 
dar numai un început. Adresele, no
tele telefonice cereau cu insistență 
cît mai multe aspersoare, suplimen
tarea comenzilor. Singura soluție era 
ca sudura aspersoarelor să se facă 
complet .automat, în producție de 
serie.

ION GAVRILĂ
Alte zile și nopți de muncă în

cordată. Nu era ușor ca schi
țele de pe hîrtia de calc să se 
transforme în mașina mult așteptată. 
S-a cerut și ajutorul altor tehni
cieni. După multe experimentări, 
rezultatele studiilor făcute s-au ma
terializat într-o mașină nouă, cu 
randament dublu. A fost montată 
apoi alta, s-a perfecționat prima. Și 
cu fiecare mașină intrată în produc
ție, sudorii au lucrat mai cu spor. 
Acum fiecare muncitor realizează 
cu noile mașini nu 80 de aspersoare 
pe schimb, ci 90, 100, 120 și chiar 
150. Electricianul Vasile Sandu și 
inginerul Ion Gavrilă și-au îndepli
nit sarcina de partid.

★
■ La o ședință a biroului organiza

ției de bază (din secția Racorduri 
speciale), în care s-a luat în 
discuție repartizarea sarcinilor de 
partid a fost invitat și mecanicul 
Octavian Nenea. „Noi te cunoaștem 
și te prețuim, i-a spus secretarul or
ganizației de bază, Mircea Săndu- 
lescu. Ești meseriaș bun, din mîinile 
tale iese doar lucru de calitate. 
Munca ți-o faci cu drag. Ai uitat 
însă un lucru. Un comunist, un mun
citor înaintat trebuie să dea și altora 
din ce știe, fără să aștepte să i se 
ceară“...

I s-a încredințat ca sarcină de 
partid să se ocupe de pregătirea po
litică și profesională a doi tineri din 
același atelier, Ion Stan și Nicolae 
Nicolescu. Aceasta avea să le fie de 
folos tuturor.

Muncitor harnic, conștiincios, cu 
prestigiu în rîndul oamenilor, Octa

ssaisEï

vian își vedea de mașinile lui și... 
atît. Ce făceau cei din jur îl inte
resa prea puțin. Critica adusă l-a 
pus pe gînduri. Știa că nu e egoist, 
îi erau dragi tovarășii de muncă. 
Totuși pînă atunci socotise că a-i 
ajuta pe alții înseamnă a-i „dădăci“ 
și oamenii nu-i vor da ascultare. 
Treptat, din comoditate, din inerție, 
se deprinsese să se gîndească doar la 
munca lui. Dar poate un comunist să 
se închidă într-o găoace, să nu 
tragă înainte și pe cei din jur ? 
Avea să-i prindă bine sarcina de 
partid ce-i fusese încredințată. Ea 
exprimă grija comuniștilor atît pen
tru dezvoltarea sa ca muncitor co
munist, cît și pentru pregătirea pro
fesională și dezvoltarea conștiinței 
socialiste a tinerilor din atelier, ast
fel ca să se poată mîndri cu ei nu 
numai în uzină, ci și dincolo de por
țile ei.

Biruindu-și treptat reținerea, ti
miditatea, s-a apropiat de tineri, îi 
lăuda cînd lucrau îngrijit, le împăr
tășea din experiența lui. Nu se în
grijea numai de calificarea lor pro
fesională. în discuții le stimula mîn- 
dria și spiritul de răspundere pen
tru realizările uzinei, vorbea cu ei' 
despre prefacerile care au schimbat 
înfățișarea țării, despre roadele po
liticii partidului, îi ajuta să înțe
leagă mai bine lecțiile predate la 
învățămîntul politic. Mergeau îm
preună la filme, la teatru. Pe zi ce 
trecea, îl pasiona tot mai mult reali
zarea sarcinii dată de organizația de 
bază ; îl bucura fiecare schimbare în 
comportarea celor doi tineri. Aceștia 
se deprinseră să-i ceară sfatul nu 
numai în probleme de muncă, dar și 
în probleme de viață. Ca membru 
de partid a început să se simtă răs
punzător nu numai pentru munca sa, 
ci și a celorlalți oameni din schimb. 
Sarcina de partid îl ajutase să des
copere adevărata frumusețe a mun
cii colective ; iar aceasta se mate
rializa în inovații, în raționalizări 
pe care le realiza împreună cu oa
menii alături de care lucra. I se pare 
acum firesc ’ca dispozitivele de care 
atelierul are nevoie să le conceapă 
și să le realizeze în colectiv, după 
cum socotește firesc să răspundă de 
tot ceea ce fac cei doi „feciori“ ai 
săi.

Săptămîna trecută, biroul organi
zației de bază l-a anunțat că la vii
toarea adunare generală va pre
zenta o informare privind îndepli
nirea sarcinii de partid. Va avea ce 
să spună tovarășilor și despre cum 
a ajutat pe alții să se schimbe, și 
cum s-a schimbat el însuși, și ce mai 
are de făcut.

★
N-am relatat decît cîteva fapte din 

multe altele asemănătoare,, dar ele 
sînt caracteristice pentru grija or
ganizațiilor de bază de a repartiza 
sarcini de partid concrete tuturor 
comuniștilor, astfel ca fiecare să 
contribuie, potrivit pregătirii sale 
politice și profesionale, la rezolvarea 
problemelor care stau în fața între
gii organizații. Unii au sarcini per
manente, alții temporare ; sînt aju
tați să le îndeplinească de membrii 
birourilor organizațiilor de bază, de 
comuniștii cu mai multă experiență. 
Periodic, în ședințele de birou sau 
în adunări se prezintă informări 
privind felul cum sînt îndeplinite 
sarcinile încredințate.

Se mai întîlnesc, ce-i drept, și 
cazuri cînd sarcina de partid se con
fundă cu cea de producție sau alte 
manifestări de formalism. Unii co
muniști au primit drept sarcină de 
partid... să execute lucrări de cali
tate, să nu întîrzie de la lucru, să 
asigure mobilizarea la ședințe. De 
regulă, asemenea lucruri se petrec în 
organizațiile de bază unde ajutorul 
și îndrumarea comitetului de partid 
sînt mai slabe.

Experiența organizațiilor de bază 
de la Uzina metalurgică din Tîrgo
viște confirmă rolul de deosebită în
semnătate al sarcinii de partid în 
călirea partinică, în ridicarea nive
lului politic și ideologic al comuniș
tilor.

Constantin SOC!

Din timpuri străvechi, oamenii tin
deau spre o dezvoltare armonioasă 
a corpului. Popoarele din antichita
te, mai ales acelea care proslăveau 
cultura fizică, mergeau uneori atît 
de departe incit exterminau, pur și 
simplu, ființele cu anumite diformi
tăți. Popoarele însă care apreciau 
mai. mult cultura spirituală, conside
rau că diformități ale corpului nu 
constituie un motiv pentru elimina
rea oamenilor din societate. Astfel, 
celebrul Esop, despre care se 
spune că avea coloana vertebrală 
deformată, a putut trăi și crea, iar 
fabulele lui au supraviețuit milenii.

Coloana vertebrală, prin alcătui
rea ei, permite corpului să-și menți
nă poziția verticală și să efectueze 
mișcări mlădioase. In susținerea co
rectă a coloanei, un rol de seamă 
revine ligamentelor și grupelor mus
culare. Mușchii au rolul unor pu
ternice corzi active, care ancorează 
coloana vertebrală de oasele bazi
nului, aidoma cu frînghiile care 
fixează catargul unei corăbii. Dato
rită mobilității corpilor vertebrali, 
puternicelor ligamente care îi unesc, 
ca și grupelor musculare, foarte nu
meroase șl dispuse în mai multe 
planuri, coloana, în ansamblul ei, 
se poate înclina în toate sensurile 
și reveni la poziția normală.

Cînd coloana vertebrală prezintă 
o deviere laterală permanentă, des
criind o curbură îndreptată cu con- 
vexitatea ei spre dreapta sau spre 
stînga, fără ca aceasta să poată fi 
corectată în totalitatea ei printr-o 
înclinare a corpului, avem de-a face 
cu o scolioză. In această boală co
loana vertebrală este înclinată nu

SClNTE I A

Mircea FODQR „Înălțimi" (stingă)
Cluj

lan LITARCZEK r,De ce nu-ml vil,
București De ce ntrmi vil I" (dreapta)

Fotografii distinse cu mențiune la Concursul „Sclnteii"

e Om ele giy||eHr j|Jgl o r f m bl icate
„în balanța calității"

Referitor la articolul cu titlul de mai 
sus, publicat în „Scînteia“ nr. 6 371, 
conducerea întreprinderii textile „Bu- 
cegi" din Pucioasa ne comunică urmă
toarele : „Sesizările cuprinse în articol 
sînt juste. Neajunsurile în ce privește 
calitatea firelor produse de către între
prinderea noastră au fost semnalate, în 
repetate rînduri, de fabrica „Textila" 
din Pitești. Ele provin din nerespecta- 
rea permanentă a cerinfelor procesului 
tehnologic. Articolul a fost prelucrat cu 
muncitorii, tehnicienii și inginerii sec
torului filatură. Tovarășii de aici și-au 
propus să depună toate eforturile 
pentru îmbunătăfirea calității firelor. In 
acest scop s-a întocmit un plan de 
măsuri tehnico-organizatorice concret, 
lată cîteva din măsurile stabilite": revi
zuirea rejetelor de fabricație a firelor, 
inijierea unor cursuri de ridicare a ca
lificării muncitorilor care lucrează la 
ringuri, flaiere etc. Prin aplicarea neîn- 
tîrziată a acestor măsuri și întărirea 
controlului tehnic de calitate, produ
sele întreprinderii noastre se vor bucu
ra de o bună apreciere din partea be
neficiarilor".

„Sortimente vârâte - 
calitate superioară"

Ca răspuns la articolul cu titlul de 
mai sus, publicat în ziarul „Scînteia" 
nr. 6 383, conducerea întreprinderii de 
confecfii „Oradea" ne-a trimis o scri
soare în care se arată următoarele : 
„Colectivul fabricii noastre a avut în- 
tr-adevăr, în cursul trimestrului III, 
unele greuiăți financiare. Acestea se 
datoresc îndeosebi creditelor restante 
garantate de către organul tutelar.

numai în sens lateral ci și răsucită 
în lungul ei, ceea ce iace ca verte
brele situate la nivelul curburii să 
fie deformate. Deformarea este cu 
atît mai accentuată, cu cît boala 
este mai avansată. Răsucirea corpi
lor vertebrali poate determina și 
răsucirea coastelor, dînd naștere, la 
nivelul toracelui, unei cocoașe. Din 
cauza deformărilor vertebrale șl to
racice, organele interne (plămînii, 
inima) sînt deplasate și înghesuite, 
așa încît funcția lor devine tot mai 
dificilă. De aceea, bolnavii cu de
formați! accentuate obosesc repe
de, gîfîie după orice efort mai sus
ținut. Deformarea scoliotică a coloa
nei vertebrale, în segmentul ei lom
bar, poate provoca dereglări și în 
funcțiile organelor interne abdomi
nale (stomac, intestine, vezicula bi
liară).

In unele cazuri, boala se datorește 
deformării din naștere a corpilor 
vertebrali care, odată cu creșterea 
duc la apariția scoliozei (scolioza 
congenitală). Alteori, cauza este 
rahitismul, produs din lipsa vitami
nei Dz, boala acționînd la început 
asupra mușchilor, ligamentelor și 
oaselor, scăzîndu-le tonicitatea și 
rezistența. Nefiind tratată din timp, 
această formă care apare la vîrsta 
de 3—4 ani poate prezenta agravări 
serioase. Tratamentul anfirahitic (vi
tamină Dî, calciu, alimentare rațio
nală, helioterapie), face ca cea mai 
mare parte a scoliozelor rahitice să 
se vindece fără urme sau cu o de
viere minimă. In alte cazuri, scolio
za este provocată de boli ale siste
mului nervos (poliomielită, slringo- 
mielie), boli sau intervenții

Fată de o asemenea situafie, conduce
rea fabricii a analizat posibilitățile de 
reducere a cheltuielilor neproduc
tive provenite din amenzi și imobili
zări de mijloace circulante. O cale de 
reducere a lor este lichidarea stocu
rilor supranormafive, prin eliminarea a- 
celor cauze care, pînă acum, determi
nau crearea de noi stocuri și imobili
zări. In urma măsurilot luate valoarea 
imobilizărilor a scăzut cu 75 la sută față 
de valoarea acestora la dara de 15 au
gust 1963. Colectivul întreprinderii 
noastre va depune și în viitor eforturi 
pentru reducerea pe toate căile a unor 
astfel de cheltuieli neproductive".

„Termenele de garanție"
lntr-o scrisoare publicată în „Scîn- 

feia" din 17 septembrie a.c., Dinu Con
stantin, maistru la I.C.M.E. 1-București, 
arăta că, deși a sesizat la timp că au 
apărut pete și fisuri pe mobila cum
părată, întreprinderea producătoare a 
tărăgănat executarea remedierilor pînă 
a trecut termenul de garanție. între
prinderea „Arta mobilei’-București, 
producătoarea garniturii respective, 
răspunde ziarului următoarele : „Sesi
zarea este întemeiată. După publicarea 
scrisorii s-au luat imediat măsuri, astfel 
că mobila cu defecte a fost recondi
ționată. Pentru tergiversarea lucrării și 
lipsa de răspundere dovedită, maistrul 
N. Tănase a fost schimbat din funcție".

„Pe traseele turistice"
!n articolul intitulat astfel, publicai 

în „Scînteia" nr. 6 381, erau semnalate 
unele neajunsuri întîmpinate de turiști 
în diferite regiuni ale țării. Intre altele, 
Uniunea regională a cooperativelor 
meșteșugărești Suceava ne răspunde : 
„Cele relatate în articol sînt juste. In

pulmonare (aderențe pleurale, tora- 
co-plastii) sau boli ale coloanei ver
tebrale (fracturi, hernii de disc etc). 
Boala poate apare și ca urmare a 
unei inegalități a membrelor infe
rioare, determinînd o înclinație a 
oaselor bazinului și, în consecință, 
o deviere laterală a coloanei ver
tebrale. Se produce astfel o scolio
ză a cărei curbură prezintă con- 
vexitatea situată de aceeași parte 
cu membrul mai scurt. Ea poate fi 
repede corectată dacă se completea
ză membrul mai scurt printr-o ghea
tă ortopedică.

Scolioza poate fi favorizată de 
poziția greșită a copiilor de vîrstă 
școlară, cînd scriu sau citesc (une
ori datorită mobilierului necores
punzător), cît și de unele defecte de 
vedere sau de auz, necorectate din 
timp. In aceste cazuri elevii se văd 
siliți să adopte o poziție incorectă, 
înclinată spre stînga sau spre dreap
ta, spre caietul pe care scriu sau 
spre învățătorul pe care îl ascultă.

Deformația scoliotică se instalea
ză în perioada de creștere a copi
lului. Ea poate fi întîlnită atît la 
sugar (această formă se vindecă de 
obicei de la sine), apoi în întreaga 
perioadă a copilăriei (preșcolară și 
școlară), cît și în cea a adolescen
ței (scolioza adolescenților). Apari
ția scoliozelor la vîrsta adolescen
ței este mai frecventă la fetițe, fiind 
favorizată, pe de o parte, de pre
zența unui dezechilibru în funcția 
unor glande cu secreție internă (o- 
vare, tiroidă) ce intră în acțiune la 
această vîrstă, determinînd modifi
cări în rezistența elementelor de 
susținere a coloanei vertebrale (li
gamente, mușchi), iar pe de alta, de 
creșterea rapidă a oaselor. Muscu
latura rămîne astfel în urma dezvol
tării corpilor vertebrali, iar coloana 
se deformează, devenind scoliotică.

Deoarece scolioza își urmează e- 
voluția pe toată perioada de creș
tere a copilului, tratamentul trebuie 
urmat pînă la vîrsta de 18—19 ani. 

toraco- ' Durata lungă a tratamentului și a
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regiunea noastră, activitatea unităților 
de reparații-auto nu era îndeajuns dez
voltată. In urma apariției articolului 
din „Scînteia", conducerea U.R.C.M. a 
luat următoarele măsuri : în orașul Su
ceava se va construi o nouă hală de 
întreținere auto-moto ; în orașul Cim- 
pulung s-a extins atelierul de reparații 
existent, pentru ca aici să se poată 
depana și autoturisme ; alături s-a con
struit o rampă de spălare și gresare a 
autovéhiculelor. Extinderi similare ale 
atelierelor de întreținere s-au efectuai 
și în orașele Botoșani, Dorohoi, Ră
dăuți etc.".

„intr-adevăr, condițiile de cazare de 
la cabana „Pîrîul Rece" nu corespun
deau cerințelor — ne răspunde, la a- 
celași articol, conducerea întreprinderii 
stațiunilor climaterice Predeal. Printre 
măsurile de remediere luate aici se 
numără înnoirea mobilierului, asigura
rea unor condiții mai bune de odihnă 
pentru turiști",

„La ghișeul poștal"
La articolul cu titlul de mai sus, pu

blicat în „Scînteia" nr. 6 366, Ministe
rul Transporturilor și Telecomunicațiilor 
ne răspunde : „Direcția generală a 
poștelor și telecomunicațiilor a cerce
tat lipsurile criticate în articolul pu
blicat și a constatat că faptele arătate 
corespund realității. Au fost întreprinse 
o serie de acțiuni, dintre care cităm : 
prelucrarea articolului cu toți salarați' 
din unitățile poștale din Capitală ; pre
gătirea unei teleconferințe pe țară în 
legătură cu calitatea muncii, cu asigu
rarea bunei deserviri. In Capitală exis
tă în prezent un corp de control, care 
verifică și îndrumă operativ activitatea 
tuturor oficiilor poștale. D.G.P.Tc. acor
dă o atenție deosebită ridicării deser
virii la nivelul exigențelor publicului".

perioadei de supraveghere nu tre
buie să-i descurajeze pe unii părinți 
și bolnavi, care ar dori ca vindeca
rea să se facă mult mai repede. 
Tratamentul nu trebuie neglijat, 
deoarece cea mai mare parte dintre 
scolioze au tendința spre o agrava
re continuă și fixare în poziția de
formată. Tratamentul este cu atît 
mai eficace, cu cît aplicarea lui se 
face mai din timp. Este deci impor
tant ca boala să fie descoperită în 
forme incipiente, cînd devierea co
loanei se corectează relativ ușor, pe 
baza unui tratament activ. Se im
pune deci ca, atît părinții cît și pro
fesorii, ca și medicii de colectivi
tăți (creșe, cămine, școli) să semna
leze medicilor specialiști ortopediști 
copiii care prezintă abateri de la 
atitudinea normală a coloanei ver
tebrale.

Știut fiind că e mai ușor să previi 
decît să tratezi, în special în ce pri
vește scolioza, tratamentul profilac
tic urmărește combaterea factorilor 
care predispun la scolioză: tulbu
rările gastro-intestinale la sugari, 
care duc la diminuarea rezistenței 
organismului ; manifestările de rahi
tism, inegalitatea în lungime a 
membrelor inferioare etc. Gimnas
tica obișnuită, sportul în aer liber, 
alimentarea rațională, helioterapia, 
sînt elemente care călesc organis
mul copiilor și-l feresc în mare mă
sură de această boală.

Cînd scolioza s-a instalat, trata
mentul este mai anevoios, și după 
cum am arătat, el se aplică pe toa
tă perioada creșterii copilului. A- 
bandonarea lui nu face altceva de
cît să dea un nou impuls accentuă
rii scoliozei. Tratamentul se face 
în unități medicale speciale și cu
prinde o seamă de mijloace medi
camentoase și ortopedice, de la 
gimnastica medicală specială, re
dresările cu ajutorul aparatelor gip- 
sate și ortopedice, pînă la interven
ții chirurgicale de corectare și fi
xare a coloanei vertebrale.

Conf. dr. Aurel DEN1SCHI

TEATRE
Teatrul de stat de operetă : Prințesa 

circului — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (sala Comedia): O scri
soare pierdută — (orele 19,30), (sala Stu
dio) : Mașina de scris — (orele 19,30). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Cum 
vă place — (orele 19,30), (sala Studio — 
str. Al. Sahla nr. 76 A) : Dragă minci
nosule — (orele 19,30). Teatrul de Come
die : Casa inimilor sfărîmate — (orele 
20). Teatrul „C. I. Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Peer Gynt — (orele 19,30). Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Ninge 
la Ecuator — (orele 19,30). Teatrul evre
iesc de stat : Finita la comedia — (orele 
20). Teatrul „Țăndărică" : Băiatul și vîn- 
tul — (spectacol pentru copii — orele 
16). Eu și materia moartă — (spectacol 
pentru adulți — orele 20,30). Teatrul sa~ 
tiric-muzlcal „C. Tănase“ (sala „Savoy“): 
Pagini alese din revista de altădată — 
(orele 20), (sala „Victoria") : Și băieții Și 
fetele — (orele 20). Circul de stat: Spec
tacol prezentat de ansamblul circului 
chinezesc — (orele 20).

Hatari (ambele serii) : Sala Palatului 
R. P. Romine (seria de bilete nr. 1 215 — 
orele 18), București (9,30; 13; 16,30; 20), 
Feroviar (9,30; 13; 16,30; 20), Grivița (9,30; 
13; 16,30; 20), Stadionul ,,Dinamo" (18,45). 
Străinul — cinemascop (ambele șerii) : 
Patria (10; 13,30; 17; 20,30). Ghepardul — 
cinemascop (ambele serii) : Luceafărul 
(10; 13,30; 17; 20,30), Excelsior (9,45; 13,15; 
17; 20,30), Melodia (10; 13,30; 17,15; 20,45). 
Viață particulară : Republica (9,15; 11,30; 
13,45; 1G,3O; 18,45; 21,15), Festival (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Nopțile Cabiriei : 
Carpați (10; 12; 14; 16). Colaboratorul
Ceka : Capitol (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 21). 
înfrățirea între popoare (16; 18,15; 20,30), 
Modern (10; 12; 15; 17; 19; 21). Vînătoa- 
rea — cinemascop : Victoria (10; 12; 14; 
16: 18,15; 20,30). Drama ciocirliei : Central 
(9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Dacia 
(9,45; 12; 14,15: 16,30; 18,45; 21), Miorița 
(10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Cosmos (16;
18,15; 20,30). Jocuri întrerupte : Lumina 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Dragoste ne
împlinită : Union (16; 18,15; 20,30). Pro
gram pentru copii: Doina (orele 10). Ga
lapagos : Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . Pagini de istorie — Romînia, ori
zont ’64 : Giuleștl (9; 14; 18,30). Vara în 
nordul sălbatic — Pionleria nr. 5/19G1 : 
Timpuri Noi (10—21 în continuare). Doi 
colonei : Cultural (15; 17; 19; 21). Cauze 
drepte — cinemascop : Buzești (14,30; 17;
19.30) . Singurătatea alergătorului de 
cursă lungă : Crîngași (16; 18,15: 20.30), 
Flacăra (15,30; 18; 20,30). Brațul nedrept 
al legii : Bucegi (10; 12; 16; 18,15; 20,30), 
Popular (16; 18,15; 20,45), Sechestratul din 
Altona: Unirea (16; 18,15; 20,30). Dragoste 
la zero grade ! Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Aurora (10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). Aventura de Ia miezul nop
ții : Vitan (16; 18; 20). Progresul (15,30; 
18; 20,15). Falsificatorul: Munca (16; 18.15;
20.30) , Colentina (16; 18,15; 20,30). Moral
’63 : Arta (14; 16,15; 18,45; 21). Rahova (16; 
18,15; 20,30). Floarea Manlo : Cotroceni 
(16; 18,15; 20,30). Ocolul pămîntuiui în 80 
de 7.ile — cinemascop (ambele serii) 
Viitorul (16; 19,30). Comoara din Iacul de 
argint — cinemascop : Volga (10; 12.15; 
15,30; 18; 20,30). Cfociara : Floreasca (16; 
18,15; 20,30), Ferentari (16: 18,15; 20,30), 
Pacea (15,45; 18; 20,15). AI nouălea nume: 
Flamura (10; 12,15; 16: 18,15: 20,30). Pășesc 
prin Moscova — cinemascop : Lira (15.30; 
18: 20,30). Moșilor (15; 17; 19; 21). Cei
șapte magnifici — cinemascop : Drumul 
Sării (11; 14.30; 17,30; 20,30). Banda de 
lași : Adesgo : (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 

19,10 — Pentru tineretul școlar : Ce să 
fiu ?. 19,40 — Transmisiune de la Opera 
de Stat din Iași : „Nunta lui Figaro" de 
W. A. Mozart. In pauze : O repetiție cu 
Jerome Robbins ; Poșta televiziunii : Bu
letin de știri ; Buletin meteorologic.

Cum e vremea^.
Ieri în țară : Vremea s_a menținut fru

moasă. cu cerul senin în Banat. Ardeal 
și Moldova și variabil în celelalte re
giuni. Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura aerului la ora 14 înreglst 
valori cuprinse între 21 grade Ia Vărădfe 
și Berzeasca și 15 grade la Ocna Șugatag 
și Cîmpuiungi. Muscel. In București: Vre
mea a fost frumoasă, cu cerul mai mult 
senin. Vîntul a suflat în genera) slab. 
Temperatura maximă a fost de 19 grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 9, io și 
11 octombrie. în țară : Vreme schimbă
toare, cu cerul variabil. Tnnorări mai 
accentuate se vor produce in jumătatea 
de vest a țării, unde vor cădea ploi tem
porare. In rest, ploi izolate. Vînt slab 
pînă la potrivit, din sectorul vestic. 
Temperatura în creștere ușoară, la în
ceput, apoi staționară,. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 1 grad și plus 9 
grade, iar maximele între plus 15 si plus 
25 grade. In București : Vreme relativ 
frumoasă, cu cerul schimbător, favorabil 
ploii de scurtă durată, către sfîrșitul in
tervalului. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere la început, apoi 
staționară.
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RECEPȚIE CU PRILEJUL
CELEI DE-A 15 A ANIVERSĂRI

A PROCLAMĂRII R. D. GERMANE

«Z __ vr

(Urmare din pag. l-a) 

totul această convingere ; oamenii 
muncii din R.D.G. pot fi siguri că 
vor avea întotdeauna în poporul 
romîn un adevărat prieten și tova
răș, pe a cărui solidaritate se pot 
bizui în lupta pentru înflorirea pa
triei lor, pentru pace șl socialism.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a 
mulțumit apoi tovarășului ambasa
dor A. Ruh pentru cuvintele fru
moase și aprecierile rostite la adre
sa țării noastre, privind munca și 
rezultatele poporului romîn. Ele ex
primă sentimente prietenești, pe 
care poporul nostru le împărtășește 
cu o sinceră și deplină reciprocitate.

în încheiere el a spus : Stimați to
varăși, mă folosesc de acest prilej,

Alte manifestări
Cu prilejul celei de-a 15-a aniver

sări a proclamării R. D. Germane, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al R. D. Germane în R. P. 
Romînă, Anton Ruh, însoțit de 
membrii ambasadei, a depus 
miercuri dimineața o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor Patriei.

în dimineața aceleiași zile, amba
sadorul R. D. Germane a depus o 
coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Sovietici. Au fost de față 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe și Ministerului Forțe
lor Armate. La solemnitatea de la 
Monumentul Eroilor Sovietici au 
. ost prezenți I. Iliuhin, însărcinat cu 
afaceri ad-interim, și membri ai 
ambasadei Uniunii Sovietice în R.P. 
Romînă. Cei prezenți la solemnități 
au păstrat un moment de reculegere 
în memoria eroilor căzuți în războiul 
antifascist.

■Ar
Miercuri la amiază, în sala de 

festivități a Școlii medii „Nicolae 
Bălcescu“ din Capitală, a avut loc o 
manifestare culturală cu prilejul 
celei de-a 15-a aniversări a procla
mării R. D. Germane. Au participat 
reprezentanți ai Ministerului învă- 
țămîntului, ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai Sfatului popular al 
Capitalei, cadre didactice și elevi. 
Au luat cuvîntul prof. Ioana Cosma. 
directoarea școlii, și Manfred Thiede, 
atașat cultural al ambasadei R. D. 
Germane în R. P. Romînă, care au 
subliniat însemnătatea proclamării

INFORMAȚII
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La invitația ministrului industriei 
construcțiilor de mașini- al R. P. 
Romîne se află în țara noastră dr. 
M. Channa Reddy, ministrul finan
țelor și industriei din statul Andhra 
Pradesh, India. Oaspetele a făcut 
vizite la ministerele industriei con- 
strucțiilo le mașini, finanțelor, co
merțului exterior, unde a fost pri
mit de miniștrii Gheorghe Rădoi, 
Aurel Vijoli și Victor Ionescu. Cu a- 
ceastă ocazie au avut loc convorbiri 
privind lărgirea colaborării economi
ce și a schimburilor dintre cele 
două țări. Ministrul indian a vizitat 
Expoziția realizărilor e-conomiei na
ționale, uzinele „23 August“ și „Vul
can“ din București, „1 Mai“ Ploiești, 
„Steagul Roșu“ și „Tractorul“ din 
Brașov, Combinatul agroalimentar 
„30 Decembrie“ din apropierea Ca

pentru a ura noi și mari succese Oa
menilor muncii din Republica De
mocrată Germană în construirea 
socialismului. Apoi el a toastat 
pentru prosperitatea și întări
rea continuă a Republicii Demo
crate Germane ; pentru Partidul 
Socialist Unit din Germania și Co
mitetul său Central, în sănătatea to
varășului Walter Ulbricht ; pentru 
guvernul Republicii Democrate Ger
mane, în sănătatea tovarășului 
Willi Stoph ; pentru, prietenia fră
țească dintre popoarele noastre ; 
pentru pace trainică în lumea în
treagă.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Republicii Democrate Germane. A 
urmat un program artistic susținut 
de elevii școlii.

■A*

Cu ocazia sărbătoririi a 15 ani de 
la proclamarea Republicii Democrate 
Germane, la Facultatea de agrono
mie a Institutului agronomic din 
Craiova s-a deschis miercuri expo
ziția „Comori de artă din muzeele 
R. D. Germane", organizată de In
stitutul Romîn pentru Relațiile Cul
turale cu Străinătatea. Expoziția cu
prinde 54 de reproduceri după lu
crări de pictură și sculptură care fi
gurează în cele mai de seamă muzee 
din R. D. Germană.

★
Cu prilejul sărbătoririi celei de-â 

15-a aniversări a proclamării Repu
blicii Democrate Germane, la Libră
ria nr. 17 din Capitală s-a amenajat 
o vitrină specială. Sînt expuse cărți 
în limba germană, din toate dome
niile literaturii, sosite în țară prin 
import, precum și traduceri romî- 
nești din literatura germană clasică 
și contemporană, tipărite în ultimul 
timp în țara noastră.

*
Miercuri la amiază a avut loc la 

hotelul Athenée Palace o întîlnire 
între reprezentanți ai presei și de
legația de cineaști din R. D. Germa
nă care se află în țara noastră. în 
timpul întîlnirii, artiștii oaspeți au 
răspuns la întrebările ziariștilor.

(Agerpres)

pitalei, precum și unele din noile 
cartiere bucureștene.

Cu prilejul vizitei oaspetelui, am
basadorul Indiei în R. P. Romînă, 
K. R. F. Khilnani, a oferit un coc
teil, iar conducerea Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini O 
masă.

■A
Miercuri dimineață s-au înapoiat 

în țară prof. Bucur Șchiopu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, vicepreședinte al 
Comitetului Național al R.P.R. pen
tru F.A.O., și ing. Mircea Romaș, di
rector în Consiliul Superior al Agri
culturii, care au participat la cea 
de-a 37-a sesiune a Comitetului pro
duselor agricole al Organizației pen
tru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.) a O.N.U. (Agerpres)

Sosirea unei delegații a Camerei 
reprezentanților din Dieta japoneză

Miercuri la amiază a sosit în Ca
pitală, la invitația Grupului romîn 
al Uniunii interparlamentare, o de
legație a Camerei reprezentanților 
din Dieta japoneză condusă de 
Aiichiro Fujiyama, fost ministru al 
afacerilor externe. Din delegație fac 
parte deputății Saburo Shiikuma, 
Kentaro Ayabe, Jujiro Morita, Ta
kashi Hasegawa și Hiroshi Uchida, 
consilier al ambasadei Japoniei în 
Franța. Pe aeroport delegația a fost 
întîmpinată de deputății prof. 
Stanciu Stoian, secretarul Grupului 
romîn al Uniunii interparlamentare, 
acad. Geo Bogza, președintele Comi
siei de politică externă a Marii 
Adunări Naționale, Alexandru 
Boabă, Barbu Solomon, C. Paras- 
chivescu-Bălăceanu, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
funcționari superiori ai Marii Adu
nări Naționale. Au fost de față 
membri ai ambasadei Japoniei în 
R. P. Romînă.

A

încheierea lucrărilor Consfătuirii 
m domeniul editării și difuzării cărții

Miercuri și-a încheiat lucrările 
Consfătuirea conducerilor editoria
le și de difuzare a cărții din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R. P. Ro
mînă, R. P. Ungară și U.R.S.S., care 
s-a desfășurat la București între 30 
septembrie și 7 octombrie. Pe 
marginea referatelor, a informări
lor prezentate și a discuțiilor au 
fost adoptate recomandări menite 
să lărgească colaborarea între edi
turile din țările participante la 
consfătuire. S-a stabilit, de aseme
nea, ca viitoarea consfătuire a re
prezentanților organelor conducă
toare editoriale să aibă loc la

„Realizările in domeniul construcțiilor 
si urbanismului sint remarcabile“
7

Declarațiile unor arhitecți belgieni care 
ne-au vizitat țara

La invitația Comitetului de stat 
pentru construcții, arhitectură și sis
tematizare, ne-au vizitat țara arhi- 
tecții belgieni Cyrille Crappe, secre
tar general al Institutului național de 
locuințe, și Alphonse Legros, direc
torul Centrului științific și tehnic de 
construcții.

In cursul celor 10 zile, cît au stat 
în țara noastră, oaspeții au vizitat 
institute de proiectări și cercetări, 
șantiere de construcții de locuințe, 
Expoziția realizărilor economiei na
tionale, Muzeul satului, stațiunile de 
De litoral și orașul Brașov. La Insti
tutul de arhitectură „Ion Mincu“ ei 
au ținut conferințe despre problema 
construcției de locuințe, urbanismu
lui și industrializarea construcțiilor 
în Belgia.

Intr-O convorbire cu redactorul A- 
gehției romîne de presă „Agerpres“. 
Gh. Agiu, arhitecții belgieni au îm
părtășit unele din impresiile culese 
cu prilejul acestei vizite.

Am fost impresionați, a arătat dl. 
C. Crappe, de volumul construcții
lor, calitatea execuției lor și de spi
ritul de colaborare care există între 
muncitorii, arhitecții, inginerii și 
tehnicienii din țara dv. Realizările 
în domeniul construcțiilor și urba
nismului în folosul oamenilor din 
Romînia sînt remarcabile. La dv. im
perativele și regulile generale ale 
arhitecturii au fost aplicate cu suc

Miercuri după-amiază, membrii 
delegației Camerei reprezentanților 
din Dieta japoneză, condusă de 
Aiichiro Fujiyama, au făcut o vizită 
la comitetul de conducere al grupu
lui romîn al Uniunii interparlamen
tare.

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, au luat par
te deputății Ion Pas, vicepreședinte 
al comitetului de conducere, Stanciu 
Stoian, secretar, Geo Bogza, Alexan
dru Boabă, Barbu Solomon, C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu. Au fost de 
față membri ai ambasadei Japoniei 
la București.

★
în cursul după-amiezii, oaspeții 

Japonezi, însoțiți de deputatul C. 
Paraschivescu-Bălăceanu, au vizi
tat Expoziția realizărilor economiei 
naționale a R. P. Romîne, noi car
tiere de locuințe din Capitală, con
strucții social-culturale.

(Agerpres)

Budapesta în toamna anului 1965. 
Lucrările consfătuirii au decurs în
tr-o atmosferă de prietenie și co
laborare frățească.

★

în aceeași zi, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Constanța Crăciun, a primit 
pe șefii delegațiilor participante la 
consfătuire.

Ion Moraru, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, a oferit o masă în cinstea 
delegațiilor care au participat la 
consfătuire.

(Agerpres)

ces, ținînd seama de specificul lo
cal. Cu prilejul vizitelor noastre în 
Capitală și în alte orașe ale țării, 
am constatat că în noile cartiere de 
locuințe se găsesc numeroase unități 
pentru deservirea populației. Prin 
această rațională amplasare, consi
der că urbaniștii romîni rezolvă cu 
succes problema aprovizionării 
populației din cele mai îndepărtate 
cartiere. Minunatele spații verzi îți 
încîntă ochii pretutindeni atît în ma
rile Orașe, cît și în localități mai 
mici.

Sîntem bucuroși, a spus între al
tele dl. A. Legros, să colaborăm cu 
colegii noștri romîni. Sperăm că Vi
zita noastră va contribui la o mai 
bună cunoaștere în Belgia a arhitec
turii rOmînești, originale și ingenioa
se, în domeniul construcțiilor de lo
cuințe, fabrici, cinematografe și alte 
edificii social-culturale, precum și 
la întărirea relațiilor amicale dintre 
arhitecții țărilor noastre.

Vizitînd Expoziția realizărilor e- 
conomiei naționale și unele între
prinderi industriale, am fost impre
sionat de succesele obținute de po
porul romîn.

La sfîrșitul convorbirii, oaspeții 
belgieni au arătat că se înapoiază 
în patrie cu cele mai frumoase a- 
mintiri despre Romînia, că nu vor 
uita prietenia și ospitalitatea cu care 
au fost înconjurați pretutindeni.

CERTITUDINI Șl IWRflTtDINI

Sub titlul „«Parteneri» N.A.T.O. ? John
son. șl de Gaulle", ziarul „New York 
Herald Tribune" publică sub semnătura 
corespondentului său la Paris, Don Cook, 
o relatare în care se arată :

Dacă baloanele de încercare, lansate 
de Casa Albă în legătură cu vizita pre
ședintelui în Europa în cazul victoriei în 
alegeri, se dovedesc adevărate, atunci se 
pare că președintele S.U.A. intenționea
ză într-adevăr să ducă o bătălie chiar 
în capitala președintelui Franfei, dar în 
maniera sa proprie de a duce o aseme
nea operafie. Ar fi în stilul autentic al 
lui Johnson să ia în considerație un zbor 
la Paris pentru a se întilni cu vechii săi 
prieteni, parlamentarii N.A.T.O., care se 
întrunesc, în fiecare an la mijlocul lunii 
noiembrie, la Paris.

Dar o vizită la Paris presupune, de 
asemenea, o întîlnire între președintele 
Franfei și președintele S.U.A., prima con
fruntare de acest fel în ultimii trei ani 
și jumătate. Departe de orice «elabo
rare de idei în comun», o astfel de în
tîlnire va fi, mai curînd, începutul sfîr- 
șitului N.A.T.O,, așa cum S.U.A, și res

PIAȚA LATINO-AMERICANÄ
ÎNTÎMPINĂ DIFICULTĂȚI

Șn&L SCOTS^y^

Sub titlul „Piafa lafino-americană în- 
tîmpină dificultăfi", ziarul englez „The 
Scotsman” scrie următoarele :

Republicile lafino-americane au proiec
tat ca viitoarea conferință a autorităfii 
pieței lor comune să aibă loc la jumă- 
iatea lunii octombrie, la Bogota. Dele- 
gafii la ultimele discuții care au avut 
loc la Montevideo sînt încredinfafi că 
acesta ar putea fi punctul de criză în 
scurta și agitata istorie a Zonei Latino- 
Americane a Liberului Schimb (L.A.F.T.A.). 
Indiferent dacă această părere Se dove
dește sau nu adevărată, este absolut ne
îndoielnic că elanul și optimismul ini
tial au slăbit în mod regretabil.

Din punct de vedere teoretic, Zona 
Latino-Americană a Liberului Schimb pă
rea să ofere o solufie pentru una din 
problemele cele mai presante ale emi
sferei. Este vorba de măsura în care A- 
merica de Sud, ca producătoare de ma
terii prime, depinde de factori asupra 
cărora nu are control. Din Argentina în 
Venezuela, din Haiti în Paraguay, media 
continentală arată că peste 55 la sută 
din ciștigurile de pe urma exporturilor 
provin de la un singur produs. Aceasta 
are o importantă copleșitoare atunci cînd 
prefurile produselor de export ale Ame
rică Latine sînt dictate, într-un fel sau al
tul, de condifii sau cumpărători din 
alte părți ale lumii... și cînd acest conti
nent trebuie să plătească mai mult pen
tru importurile lui de mașini și bunuri 
fabricate.

Un indice bazat pe nivelul prețurilor 
din 1953 arată că indicele prefurilor de 
export ale Americă Latine a scăzut — 
de la 108 în 1953, la 87 la sfîrșitul a- 
nului 1962.

în aceeași perioadă, indicele prefuri

tul alianfei au conceput-o în ultimii 15 
ani,

Generalul de Gaulle se consideră un 
aliat și este într-adevăr un aliat ferm al 
Occidentului. Dar el face o diferență 
clară între semnarea de către Franfa a 
Tratatului Atlanticului de nord și partici
parea Franfei la organizațiile N.A.T.O. 
El a declarat în mod public ca intențio
nează ca Franța «să facă parte din ce în 
ce mai pufin din N.A.T.O.».

Aici se ivește un conflict fundamen
tal între ideile americane de a împinge 
spre o integrare mai strînsă în N.A.T.O., 
prin Intermediul forței nucleare multila
terale, și ideile lui de Gaulle privitoare 
la slăbirea coeziunii alianfei. De Gaulle 
vrea independentă și libertate de ac
țiune. De aici reiese și mai mult o 
a doua diferență fundamentală între de 
Gaulle și S.U.A... Pentru o fără ca Ger
mania (occidentală), forja S.U.A. rămîne 
mai atrăgătoare decît ideile lui de 
Gaulle privitoare la independentă și li
bertate de acțiune.

De Gaulle vrea ca N.A.T.O. și «struc
tura sa integrată» să fie date uitării. Poli
tica S.U.A. urmărește să le consolideze 
prin intermediul forfei nucleare multi
laterale (F.N.M.). Negociatorii americani 
speră acum să definitiveze proiectul 
F.N.M. pentru a fi semnat de guverne 
pînă la începutul lunii decembrie și daca 

lor la importuri a crescut — de la 98, 
la 107. Potrivit multor economiști sud- 
americani, acesta este factorul care a 
accentuat și prelungit cunoscuta instabi
litate a regiunii.

Ideea inifială a L.A.F.T.A. era de a 
reduce la minimum această ameninjare 
la adresa regiunii, prin înlăturarea în co
merțul reciproc dintre republici a tu
turor restricfălor și taxelor vamale. Se 
afirma că, dacă acest lucru va fi realizat 
pînă în 1972, republicile sud-americane 
vor reuși să-și dezvolte industria prin 
vînzări pe întreaga piafă uriașă lafino- 
americană.

Dar, în decurs de patru ani de viață 
activă, L.A.F.T.A. a avut o Carieră ames
tecată. Pe de o parte, este incontestabil 
adevărat că, de la crearea ei, comerful
în cadrul regiunii a crescut cu 18 la 
sută. Pe de altă parte, este la fel de

1KB WESTE
SUCCESUL BALERINILOR 
ROMlNI LA BERLIN

BERLIN 7 (Agerpres). — Marți a 
avut 10c la Berlin primul spectacol 
prezentat de ansamblul de balet 
de la Teatrul de Operă și Balet din 
București, care întreprinde un tur
neu în R. D. Germană. Au fost pre
zentate „Amorul vrăjitor“ de Ma
nuel De Falia, actul al doilea din ba
letul „Iancu Jianu“ de Mircea Chiriac 
și „Bolero“ de Ravel, în coregrafia 
maestrului de balet Vasile Marcu. 
Soliștii și corpul de balet au fost o- 
vaționați îndelung și chemați de mai 
multe ori la rampă. 

este posibil această aCfiune să coincidă 
cu vizita post-electorală a lui Johnson 
în Europa, vizită care Se va prelùngi 
cu siguranță de la Paris la Bonn și la 
Londra și, posibil, la Roma.

Dar, potrivit ideilor lui de Gaulle, a- 
ceastă acfiune va împărți pur și simplu 
N.A.T.O. între cei ce participă la «inte
grare» și cei ce nu participă. Pentru de 
Gaulle, F.N.M. apare ca o extindere a 
hegemoniei americane în Europa, Intr-o 
manieră căreia el a încercat în perma
nentă să-i pună capăt. Faptul că este 
izolat în fermitatea sa nu-l îngrijorează 
pe de Gaulle ; aceasta constituie doar 
o confirmare suplimentară a indepen
dentei Franfei și a statutului ei de mare 
putere.

Din punctul de vedere francez ale
gerea de către Germania (occidentală) a 
F.N.M. și a relafiilor de partener cu Ame
rica, în locul orientării spre o politică 
independentă așa cum este a Franței se 
poate transforma Intr-un punct de coti
tură în scurta perioada a armoniei fran- 
co-germane.

Nimeni nu știe exact ce va face de 
Gaulle, dar la Paris există certitudinea 
că, așa cum ziua urmează nopfii, e| va 
trece la «retrageri» din N.A.T.O., ca răs
puns la crearea forfei nucleare multila
terale. El este convins că structura 
N.A.T.O. trebuie schimbată. Semnătura 
Franfei pe tratatul N.A.T.O. va rămîne, 
dar participarea ei la N.A.T.O. ca Or
ganizație va lua sfîrșit.

adevărat că această creștere reprezintă 
în contextul exporturilor totale ale Ame
rică de Sud o creștere de numai 1 la 
sută. Aceasta, la rîndul ei, reprezintă nu
mai o Cifră zecimală din punct de ve
dere al produsului national brut al re
giunii și are în mod corespunzător o 
semnificafie foarte limitată.

S-a dovedit, de asemenea, extrem de 
greu să se obțină eliminarea în pro
porție de 8 la sută a restricfălor și ta
xelor vamale, în primul val de entu
ziasm. mă de produse au fost scutite. 
Dar era vorba, în majoritatea cazurilor, 
de produse care nu prezentau pentru 
nimeni un interes deosebit. De la acea 
dată, tratativele pentru fiecare produs în 
parte au fost împovărate de clauze de 
excepție.

în fafa realifăfii — că din punctul de 
vedere al volumului și cifrei de afaceri 
și nu din punctul de vedere al numă
rului produselor s-a realizat pufin, un 
comentator a afirmat că întregul pro
iect continuă să constituie o iluzie.

lată starea de spirit de dezamăgire în
care va avea loc conferința de la Bo
gota.

Plenara unită a C. C. 
si a comisiei centrale 
A

de control ale P. C.
Italian

ROMA 7 (Agerpres). — La 7 oc
tombrie s-a deschis la Roma plenara 
unită a Comitetului Central și Co
misiei centrale de control ale P.C. 
Italian. Plenara are următoarea or
dine de zi :

1. Alegerile municipale și lupta 
comuniștilor pentru o nouă majori
tate democratică (raportor Luigi 
Longo).

2. Problemele mișcării comuniste 
internaționale (raportor Enrico Ber- 
linguer).

3. Diverse.

8»
.ș.

8£

De la trimisul nostru la Tokio

cîteva baze olimpice

la Roma din 84, la

O vizită la
Ziarele Japone

ze apar zilnic cu 
pagini speciale 
consacrate mare
lui eveniment, în
soțind comentarii
le cu aprecierea 
că actualele Jocuri 
olimpice sînt cele 
mai mari din is
toria olimpiadelor 
moderne. Și nu 
este nici o exage
rare în această a- 
preciere. Dacă la 
Melbourne au -fost 
prezenți sportivi 
din 69 de țări, iar 

Tokio numărul ță
rilor participante va fi de 97, iar al 
sportivilor va trece de 8 000.

In imensitatea oralului întins pe 0 
suprafață de peste 1 600 km p, prezența 
àlimpiàdei ö vestesc nu numai drape
lele naționale ale țărilor care și-au tri
mis aici pe cei mai buni sportivi, „vî- 
nătorii“ de autografe care fac adevărate 
căzi în preajma „stelelor" sportului 
mondial, amestecul de limbi căre dau 
străzilor imaginea unui adevărat „Turn 
Babei" — ci, înainte de toate, terenu
rile șl sălile gata să-și primească 
Oaspeții. Am vizitat, printre altele, 
impresionantul bazin Olimpic terminat 
recent. Sub cupola de metal, susținută 
de doi piloni uriași, am admirat înde
lung această construcție ingenioasă, 
care poartă amprenta arhitecturii tem
plelor din Siam. M-am putut convinge 
de ce ziariștii japonezi, referindu-se la 
excelenta operă a arhitectului Kenzo 
Tange, se exprimau atît de plastic ; ea 
merită fără doar și poate medalia de 
aur, în clasamentul tuturor bazelor și 

instalațiilor sportive construite pentru 
Jocurile olimpice.

In timp ce pe cele 9 culoare ale ba
zinului se antrenau de zor înotători din 
diferite țări, mi-a reținut atenția un 
grup de operatori de film care urmă
reau cu mult zel pregătirile. Obiecti
vele erau îndreptate spre tînăra înotă
toare franceză Christine Caron, una din 
marile favorite olimpice. Grupul de ci
neaști japonezi făcea parte din echipa 
condusă de celebrul regizor Kan Ichi
kawa, Căruia i s-a încredințat misiunea 
de a realiza filmul documentar consa
crat actualei ediții a Jocurilor olimpice.

„Este plăcut să lucrezi cu asemenea 
mari artiști, cum sînt participanții la 
Olimpiadă ; rolul regizorului este ușurat 
mult, întrucît el devine aproape un 
simplu și entuziast spectator, ca oricare 
altul. Căci ce sfaturi ar măi putea da 
un regizor acestor celebri interpreți ?" 
— ne-a declarat Ichikawa.

Pe catargele înalte din fața Satului 
olimpic, flutură, în bătaia vîntului, dra
pelele țărilor participante. Printre ele 
se află și tricolorul romînesc. Ajuns pe 
aleea principală — străjuită de o parte 
și de alta dè blocuri CU patru etaje — 
te impresionează marea afluență de 
sportivi de toate naționalitățile. Intr-un 
grup, îi recunoaștem pe fotbaliștii ro
mîni Nunweiler și Pavlovici iac schimb 
de insigne cu cîteva atlete din Statele 
Unite, în vreme Ce Pîrcălab poartă o 
discuție prietenească cu unul din ju
cătorii echipei ungare. Pe mica pajiște 
din preajma blocului 10 — unde este 
găzduit lotul romîn — Constantin îl 
obligă pe Datcu să plonjeze, sub pri

virile admirative ale unor luptători de 
judo japonezi. O mașină tocmai pleca, 
în ea se afla echipa noastră de volei 
feminin, care se ducea să susțină o 
partidă amicală cu o echipă studen
țească japoneză. Șl gimnastele se gră
besc spre sala de antrenament, în vreme 
ce boxerii se odihnesc, căci abia s-au 
întors după ce au făcut cîteva reprize, 
se înțelege în ringul de antrenament.

în cinstea delegației olimpice a R. P. 
Romîne Asociația de prietenie Japono- 
Romînă a oferit ieri o recepție. Cu acest 
prilej dl. Suzuchi, secretarul general al 
asociației, a salutat pe sportivii romîni, 
urîndu-le succes. în numele delegației Ion MĂRGINEANU

Ia Interiorul clădirii noului bazin olimpic

noastre a răspuns tov. Aurel Duma, 
președintele comitetului olimpic romîn 
și președinte al U.C.F.S.

La Casa presei domnește o activitate 
febrilă, preludiu la cele două săptă- 
mîni de pasionante întreceri. Aici 
a fost amenajată o vastă sală, 
unde se află o mașină electronică 
de calcul care transmite rapid rezulta
tele sportive. Japonezii au ținut să nU-și 
desmintă faima de mari specialiști în 
domeniul electronicii șl tranzistorilor.

O instituție de deservire publică, re
cent creată, care a și început să fie 
solicitată frecvent — și care va avea 
fără îndoială mult de lucru în timpul 
Jocurilor olimpice — este centrul de 
informații instalat în Palatul Akasaka ; 
42 de funcționari răspund în permanență 
solicitărilor telefonice ale cetățenilor, 
furnizîndu-le toate informațiile în legă
tură cu Olimpiada.

Din agenda 
„satului olimpic“

CURAJ... — In drum spre sala de 
mese, înotătorul scoțian McGregor, unul 
din favoriții probei de 100 m liber, este 
oprit de un ziarist : „Aș dori să...“ 
„Știu ce doriți — îl întrerupe imediat 
scoțianul — care-mi este pronosticul ! 
Ei bine, iată-1 : McGregor, Gottvallès 
și... un american. Scuzați-mi lipsa de 
modestie, dar vreau neapărat să cîștig 
cursa și deocamdată îmi fac curaj“.

URIAȘUL OLANDEZ. — în fața pa
vilionului unde sînt găzduiți olimpicii 
Olandei se înfiripă discuții aprinse. Gaz
dele vor să cunoască amănunte despre 
„uriașul“ Anton Geesink, campion mon
dial de judo la toate categoriile. Acesta 
este de altfel singurul contracandidat al 
judo-iștilor japonezi la medaliile olim
pice de aur. Cum judo-ul este un sport 
național pentru țara gazdă și la Tokio 
se vor decerna primele medalii olimpice 
din istoria J. O. se poate deduce lesne 
ambiția localnicilor de a cuceri o supre
mație totală la întrecerile respective. 
Dar nici Geesink nu manifestă mai pu
țină ambiție ; el a sosit la Tokio încă 
din luna august și s-a antrenat zilnic 
cîte cinci ore. Un prim efect — a slăbit 
15 kilograme în două luni. Greutatea 
lui de-acum este totuși destul de im
presionantă : 115 kg.

PRONOSTIC PENTRU MARATON. 
— Pe pista atletică din satul olimpic se 
antrenează cu deosebită conștiinciozitate 
și etiopianul Bikila Abebe, unul din eroii 
ediției de la Roma a Jocurilor Olimpice. 
Atunci, atletul etiopian a produs o 
mare surpriză cîștigînd cea mai dificilă

■ dintre probele atletice : maratonul. De 
; această dată campionul olimpic de ma
raton trebuie să-și apere titlul în con
diții speciale : cu puține zile în urmă

■ Bikila a fost operat de apendicită. An- 
: trenorul etiopienilor, Otis Niskanen,

este totuși optimist. într-o discuție cu 
cîțiva ziariști, el a spus : „Sînt convins 
că maratonul va fi proba etiopienilor. 
Am mare încredere nu numai în Bikila, 
ci și în ceilalți doi maratoniști ai noștri: 
Mammo și Demissis Wolde. N-ar fi de
loc exclus ca exact în această ordine ei 
să treacă primii linia de sosire...“

VINÄTOARE DE URȘI. — în car
tierul de la Karuizawa, unde sînt cazați 
concurenții la probele de călărie, și-au 
făcut apariția mai mulți vînători de 
urși. Faptul nu trebuie să surprindă, în
trucît cu puțin în urmă doi urși au de
vastat un lan de porumb situat la circa 
300 metri nord de locuințele sportivilor.

Confruntarea electorală din S. U. A.
Turneul președintelui Johnson în 11 state

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Lyndon John
son, a început miercuri primul său 
mare turneu electoral în cadrul 
campaniei în vederea alegerilor 
prezidențiale de la 3 noiembrie. 
Turneul va dura șase zile ; pre
ședintele va parcurge 11 state. în 
prima escală, în orașul Des Moines 
(Iowa) Johnson a rostit un diseurs 
în care a subliniat efectele dezas
truoase pe care programul agricol 
al adversarului său, Goldwater, 
le-ar avea asupra fermierilor ame
ricani. El s-a pronunțat împotriva 
ideii lui Goldwater de a se pune 
capăt actualei politici a guvernului 
american de susținere a prețurilor 
agricole.

Johnson s-a referit apoi la pro
blema securității S.U.A., care, după 
cum subliniază agenția France

După publicarea raportului Warren

O problemă
Ipoteza scriitorului american

Scriitorul amèricàn Tuomas 
Buchanan publică un articol în re
vista săptămînală franceză „L’Ex- 
press", în care arată că raportul Co
misiei Warren nu stabilește că Lee 
Harvey Oswald l-a orhorît pe fos
tul președinte al S.U.A., John Kenne
dy. Această chestiune rămîne fără 
răspuns. Buchanan este autorul mai 
multor articole și al unei cărți în 
legătură cu asasinarea fostului pre
ședinte al S.U.A., în care el și-a ex
primat părerea că asasinatul.nu pare 
să fie opera unui singur om. De ase
menea, el se îndoiește de faptul că 
Oswald ar fi cel care l-a omorît pe 
John Kennedy. Agenția U.P.I. sub
liniază că în articol se arată că în 
timpul atentatului s-au tras patru 
föcurl de armă și nu trei, cum se 
afirmă în raportul Comisiei Warren, 

considerație declarațiile lui Connally 
că cele trei gloanțe ar fi fost trase 
de către un singur om „se poate 
trage concluzia că persoana respec- 

că aceste focuri au fost trase rapid , tivă ar fi trebuit să fie cel mai bun 
de un singur om, iar pe pușca con- trăgător din lume“.

Presse, este tema principală a criti
cilor adversarului său republican.

Pe de altă parte, într-un discurs 
televizat, senatorul Goldwater s-a 
pronunțat din nou în favoarea de
legării autorității președintelui 
S.U.A. în problema folosirii arme
lor nucleare comandantului suprem 
al N.A.T.O. (Președintele Johnson 
preconizează ca responsabilitatea să 
rămînă exclusiv în sarcina pre
ședintelui S.U.A.).

Goldwater a subliniat din nou că 
în cazul cînd va fi ales președinte 
nu va admite nici un fel de relații 
economice între S.U.A. și țările 
socialiste. Referindu-se la Cuba, 
senatorul republican s-a pronunțat 
în favoarea instituirii unei blocade 
și a recunoașterii unui guvern 
cubanez în exil.

fără răspuns
Thomas Buchanan

siderată ca aparținînd lui Oswald nu 
au existat amprentele acestuia.

In legătură cu afirmația din ra
port că guvernatorul Texasului, 
John Connally, a fost rănit dé că
tre unul din gloanțele Care l-au lo
vit pe John Kennedy, Buchanan 
menționează că Connally personala 
declarat că înainte de a fi rănit de 
către cel de-al treilea glonte, el a 
auzit alte două împușcături. Un al 
patrulea glonte a lovit asfaltul rico- 
șînd și rănind o persoană din garda 
președinte’ui. Potrivit declarației 
soției lui Connally, guvernatorul a 
fost rănit după ce fostul președinte 
a dus mina la gît. Dacă s-ar lua în
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CONVORBIRI ÎNTRE DELEGAȚIILE 
PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN
Șl PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ
PEKIN 7 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă transmite:
între delegația Partidului Comu

nist Chinez, condusă de Liu Șao-ți, 
Ciu En-lai, vicepreședinți ai Comi
tetului Central al P.C. Chinez, și Den 
Siao-pin, secretar general al C.C. al 
P.C. Chinez, și delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn, condusă de Ion 
Gheorghe Maurer și Emil Bodnăraș, 
membri ai Biroului Politic al Comi
tetului Central al P.M.R., au avut loc 
miercuri după-amiază convorbiri în 
probleme care prezintă interes co
mun pentru cele două partide. Con
vorbirile s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială și prietenească.

participat: .La convorbiri au
Din partea chineză, Pîn Cijen și Li 

Sien-nien, membri ai Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez, U Siu- 
țiuan, membru al C.C. al P.C. Chi
nez, Van Bin-nan, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Din partea romînă, Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn, 
și Dumitru Gheorghiu, membru su
pleant al Comitetului Central al 
P.M.R., ambasadorul Republicii 
Populare Romîne în Republica Popu
lară Chineză.

Întîlniri ale unei delegații romîne 
cu reprezentanți ai vieții economice franceze

PARIS
gerpres 
Ministrul 
chimiei 
Florescu, 
cu, adjunct al ministrului 
triei petrolului și chimiei, 
Gabor, membru al Comitetului de 
Stat al Planificării, Vasile Răuță, 
secretar general în Ministerul Co
merțului Exterior, se află în Franța, 
pentru a lua contact cu reprezen
tanți ai vieții economice franceze. 
Delegația a vizitat „Gas de Fran
ce“, unde a fost primită de pre
ședintele Jean Leguelec și directo
rul general Pierre Alby. Cu acest 
prilej au fost discutate probleme 
ale schimbului de informații tehni- 
co-științifice în domeniul industriei 
de gaze. După discuții, „Gas de 
France“ a oferit un dejun, la care 
au luat parte Jean Couturre. secre
tar general la Ministerul Industriei, 
și funcționari superiori din acest 
minister. Mihail Florescu, însoțit de 
specialiștii și experții romîni, a 
făcut o vizită la Institutul Francez 
al Petrolului, unde a fost primit de 
René Navarre, președinte-director 
general, Jean Favre, director însăr
cinat cu relațiile externe, și Jean 
Limido. directorul sectorului chi- 
mie-rafinărie. Cu această ocazie s-a 
analizat stadiul de realizare a pro
blemelor cuprinse în planul de co
laborare semnat la București în iu
nie 1964 între Institutul Francez al 
Petrolului și Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei.

Miercuri, tovarășul Mihail Flo
rescu a avut o discuție cu dl. Paul 
Jean, președinte al societăților 
„Pechiney“ și „Saint Gobain“, pen
tru produse chimice, cu care ocazie

7. — Corespondentul A- 
T. Vornicu transmite : 
industriei petrolului si 

Mihail 
Iones- 
indus- 
Ștefan

al R. P. Romîne, 
însoțit de Nicolae

s-au dezbătut probleme curente 
privind detalii ale construcției uzi
nei de aluminiu de la Slatina, pre
cum și unele elemente ale dezvol
tării colaborării în ce- privește in
stalații chimice care interesează 
țara noastră.

Delegația va avea în continuare 
un program de vizite și discuții.

ITALIA

Exilul 
al lui

disimulat
Khiern

7
Thien Khiern

(Agerpres). — Gene- 
a plecat 

din Saigon

Conferința de la Cairo reafirmă
principiile coexistenței pașnice
Importante cuvintâri ale șefilor de state

CAIRO 7. — Corespondentul A- adăugind că toate țările, mari sau 
gerpres N. Plopeanu transmite : mici,, trebuie să respecte cu riguro- 
în ședința de miercuri dimineață' a zitate principiile O.N.U. 
conferinței la nivel înalt a țărilor - Președintele Ghanei, Kwame 
neangajate, primul a luat cuvîntul Nkrumah, a spus în cuvîntarea sa 

că" 'amestecul străin în treburile ță
rilor africane constituie un pericol 
la adresa păcii și a cerut încetarea 
imediată a focului în Congo. El a 
subliniat în mod deosebit necesita
tea interzicerii armelor nucleare și 
a cerut ca energia atomică să fie fo
losită în scopuri exclusiv pașnice. 
Kwame Nkrumah s-a pronunțat' în 
favoarea revizuirii relațiilor econo
mice dintre țările dezvoltate și ță
rile în curs de dezvoltare și a în
demnat țările neangajate să sprijine 
restabilirea drepturilor R. P. Chine
ze în O.N.U.

Coexistența pașnică, a arătat pre
ședintele Algeriei, Ben Bella, este un 
factor qșențial în menținerea păcii 
în lume. El a subliniat însă că men
ținerea păcii nu exclude, ci implică 
lupta popoarelor pentru eliberarea 
lor de sub dominația străină. Refe
rindu-se la necesitatea relațiilor eco
nomice dintre țările lumii, Ben Bella 
a spus că recenta Conferință pentru 
comerț și dezvoltare a Națiunilor 
Unite a dezvăluit posibilitățile de 
progres economic ale țărilor în curs 
de dezvoltare și a propus organiza
rea unei conferințe economice a a-

Thi Han, ministrul afacerilor exter
ne al Birmaniei. Relevînd destin
derea care s-a înregistrat în rela
țiile internaționale în perioada care 
a trecut de la conferința din 1961 
a țărilor neangajate, vorbitorul a 
subliniat că pericolul izbucnirii 
unui război nu va dispărea pînă 
cînd nu se va realiza dezarmarea 
generală. El s-a pronunțat pentru 
încurajarea oricăror inițiative meni
te să ducă la întărirea păcii și a 
cerut țărilor neangajate să-și spo
rească eforturile pentru'reglementa
rea pe cale pașnică a oricăror pro
bleme.

împăratul Etiopiei, Haile Selassie, 
s-a referit la rolul important pe 
care l-au avut conferințele de la 
Bandung și Belgrâd în promovarea 
politicii de neangajare, relevînd că 
țările neangajate au o serie de tră
sături comune, determinate de fap
tul că toate au avut de suferit de pe 
urma dominației străine. Conferința 
actuală, .a spus împăratul Haile Se
lassie, trebuie să elaboreze un plan 
concret de acțiuni ale țărilor nean
gajate. El a preconizat întărirea ro
lului organizațiilor internaționale,

Politica de centru-stînga trebuie 
să corespundă inspirației sale originare
//

e e o

ROMA 7 (Agerpres).— La Roma concordanță de vederi“ asupra tutu- 
au avut loc ședințe ale direcțiunilor 
Partidului socialist italian și Parti
dului republican, consacrate anali
zării situației create în urma în
cheierii lucrărilor Consiliului națio
nal al Partidului democrat-creștin.

într-un comunicat dat publicității 
de Direcțiunea Partidului republi
can se arăta că aceasta „consideră 
necesară o consultare cu Partidul 
socialist și. cu Partidul social-demo
crat pentru examinarea evenimente
lor recente din Italia“.

La reuniunea celor trei partide 
care, după cum se știe, fac parte, 
împreună cu partidul democrat-creș
tin, din coaliția guvernamentală, ex- 
ponenții celor trei partide au decla
rat ziariștilor că „a existat o deplină

ror problemelor discutate, „recunos- 
cîndu-se de către toți că politica de 
centru-stînga trebuie să corespundă 
inspirației sale originare de înnoire 
a vieții țării“.

Direcțiunea Partidului socialist 
italian a publicat un comunicat prin 
care își manifestă preocuparea față 
de caracterul minoritar al noii con
duceri a Partidului democrat-creș- 
tin, conducere „la care nu participă 
forțele care susțin fără rezerve poli
tica de centru-stînga“. S-a hotărît 
ca P.S.I. să facă parte în continuare 
din coaliția guvernamentală pentru 
a nu da naștere unei crize de gu
vern. Au votat în favoarea acestei 
poziții 12 membri ai direcțiunii, iar 
împotrivă șapte.

Președintele de Gaulle în Paraguay

Corespondența din Berlin

Populația R. D. G. a sărbătorit 
a 15-a aniversare a republicii

SAIGON 
ralul Tran 
miercuri după-amiază 
într-un lung voiaj printr-o serie de 
țări occidentale. „Plecarea lui Khiern 
în acest exil disimulat lasă un gol 
serios în triumviratul de la Saigon“, 
arată agenția Associated Press. Pe 
aeroportul din Saigon, Khiern a de
clarat ziariștilor că nu știe cînd se 
va înapoia la Saigon, dar în orice 
caz, nu mai devreme de trei luni, 
în ce privește „misiunea diplomati
că“ a generalului, ea constă în „a 
mulțumi țărilor pe care le va vizita 
pentru ajutorul acordat Vietnamu
lui de sud“.

Despre actualul prim-ministru, 
generalul Khanh, agenția Associated 
Press menționează că plecarea lui 
Khiern „îi facilitează obținerea pos
tului de comandant șef al armatei 
sud-vietnameze, în cazul cînd nu va 
izbuti să pună mîna pe postul, de 
prim-ministru al guvernului de civili 
care ar trebui să se formeze luna a- 
ceasta“. întrebat despre viitorul lui 
Khiern, el a răspuns : „nu știu ni
mic“.

ASUNCION 7 (Agerpres). — 
Plecînd cu avionul din Argentina, 
președintele Franței, generalul de 
Gaulle, a sosit miercuri în Paraguay.

Referindu-se la această vizită, a- 
genția France Presse scrie : „după 
emoțiile din ajun la Cordoba (Ar
gentina) marcate prin manifestațiile 
peroniste, atmosfera generală a pri
mei zile în Paraguay a generalului 
de Gaulle à fost destinsă“.

Președintelui Franței i s-a făcut 
o primire deosebită la Asuncion. 
După parada care a durat 90 de 
minute, generalul de Gaulle a avut 
o întrevedere cu președintele Para-, 
guayului, Stroessner.

Joi, președintele de Gaulle va 
pleca la Montevideo, capitala Uru- 
guayului-

generalului de Gaulle a avut loc 
marți la Cordoba, cînd poliția care 
încerca să degajeze împrejurimile 
palatului de justiție — în care toc
mai intrase generalul — și care fu
sese ’ literalmente asediat de mani- 
festanți peroniști, a făcut uz de 
arme și' a inundat piața cu gaze la
crimogene. Scena care s-a desfășu
rat în vecinătatea palatului de jus
tiție a fost de o rară violență, deși 
a durat puțin.

Președintele Illia a fost ușor rănit 
Ia mînă de cioburile geamului ma
șinii prezidențiale, spart de o mo
tocicletă din escortă. Rana preșe
dintelui Republicii Argentina 
este gravă și el a putut asista
dejunul din palatul de justiție dat 
în onoarea generalului de Gaulle. 
Mașina în care se afla d-na de 
Gaulle a trebuit să urce pe trotuar 
și să pătrundă în incinta palatului 
pe o poartă laterală.

Marți seara un comunicat al poli
ției a făcut cunoscut bilanțul inci
dentelor : 29 de răniți, din care trei 
în stare gravă.

La Buenos Aires s-a anunțat că 
poliția a efectuat arestări în rîndu- 

• rile fruntașilor sindicali din Cordo- 
■ ba, ca urmare a manifestațiilor de 

marți.

nu 
la

FRANCE 
DESPRE 
DE LA

PRESSE 
INCIDENTELE 
CORDOBA

privește incidentele de laIn ce _
Cordoba, ultimul obiectiv al vizitei 
lui de Gaulle în Argentina, trimisul 
special al agenției France Presse a 
transmis următoarea relatare :

Primul incident serios care 
marcat voiajul în America Latină al

Pățaniile 
lui Chombe

In somptuoasa reședință din palatul 
Uruba, unde se află cantonat la 
Cairo, Chombe se plimbă furios, ca 
un leu în cușcă. A plecat în calitate 
de neinvitat la conferința țărilor ne
angajate din capitala R.A.U. și s-a 
trezit aterizînd la... Atena din cauza 
„pistelor inutilizabile pe timp neli
mitat“ de la Cairo. In cele din urmă 
a ajuns la Cairo, visînd să ocupe 
fotoliul rezervat ■ reprezentantului 
congolez la conferință, numai că 
participanții, în unanimitate, au ho
tărît că prezența sa este „inopor
tună".

Chombe caută să-și amintească 
cînd a început ghinionul : acum pa
tru ani cînd cu „secesiunea katan- 
gheză ?“ Aș, povestea este prea ve
che ; de atunci neșansa a alternat 
cu norocul — au venit mercenari, 
au plecat mercenari ; au venit tru
pele O.N.U., au plecat trupele 
O.N.U. ; a fost guvernul Adoula, s-a 
dus și el ; au venit din nou merce
nari, dar n-au mai plecat. Și el s-a 
văzut premier. Poate-i vorba, totuși, 
de ziua de duminică de la aeroport, 
la Leopoldville ? Avionul era gata 
de plecare, dar pașaport încă n-avea. 
In sfîrșit, iată-l, numai că pierzîn- 
du-și calmul, a uitat de uzanțele 
diplomatice și a poftit nepoliticos 
pe diplomatul R.A.U., care i l-a a- 
dus, „să iasă". Diplomatul a tele- 
grafiat acasă și... a urmat aterizarea 
de la Atena, întoarcerea la Cairo, 
lipsa buletinului de vaccin, caranti
na.

Subit, pe Chombe l-a apucat „do
rul de casă“ și a declarat că va ple
ca de la Cairo. Intre timp, la Leo
poldville, 35 de jandarmi katanghezî 
au împresurat ambasadele Algeriei 
și R.A.U. Guvernul R.A.U. a făcut 
cunoscut primului ministru congolez 
că nu va îngădui plecarea sa din 
Cairo pînă cînd nu vor fi anulate 
restricțiile impuse ambasadelor res
pective.

Faptele s-au desfășurat ca într-o 
comedie, dar în fond este vorba, de 
drama poporului congolez, care 
continuă să nu se bucure de roadele 
proclamării independenței, între al
tele, din cauza acțiunilor unor oa
meni ca Chombe. La Cairo, el ar fi 
vrut să apară în rolul de „neanga
jat“, dar — cum se vede — jocul său 
este neconvingător ; opinia publică 
africană știe că tocmai calitatea sa 
de „angajat" în slujba unor forțe 
ostile libertății Congoului îl caracte
rizează. Și îl tratează ca atare...

Augustin BUMBAC

cestor țări. El și-a exprimat speran
ța că va fi convocată o conferință 
internațională consacrată probleme
lor dezarmării.

Primul ministru al Indiei, Lai 
Bahadur Shastri, care a urmat la 
cuvînt, s-a pronunțat pentru drep
tul la autodeterminare al popoare
lor și a propus conferinței un plan 
de ' acțiuni bazat pe următoarele 
principii : dezarmarea nucleară, 
rezolvarea pe cale pașnică a con
flictelor de frontieră, înlăturarea 
dominației străine, dezvoltarea eco
nomică și sprijinirea Națiunilor 
Unite.

El a subliniat în mod deosebit 
rolul pozitiv pe care l-a avut Con
ferința pentru comerț și dezvoltare 
a Națiunilor Unite pentru țările în 
curs de dezvoltare, menționînd tot
odată că pasul pozitiv realizat de 
aceasta trebuie să fie însoțit de în
deplinirea declarației comune a 
celor 77 de state în curs de dez
voltare.

Referindu-se la acțiunile comune 
ale țărilor neangajate, Shastri a 
spus că ele se încadrează întru totul 
în principiile Organizației Națiuni
lor Unite și sînt menite să întăreas
că rolul acesteia în menținerea 
păcii.

Șeful delegației Nigeriei, Nuhu 
Bamali, a propus conferinței să a- 
dopte hotărîrea de a boicota Repu
blica Sud-Africană, a cărei politică 
de discriminări rasiale prezintă un 
pericol pentru pace în Africa și în 
întreaga lume. Armonia în relațiile 
internaționale, a spus el, este condi
ționată de renunțarea la forță, de
colonizarea și respectul suveranității 
statelor și dezarmarea generală și 
totală.

Președintele Somaliei, care a luat 
ultimul cuvîntul în cadrul ședinței 
de dimineață, a arătat că unul din 
principiile cele mai importante ale 
coexistenței pașnice este neameste
cul în problemele interne ale altor 
state. Noțiunea de politică de nean
gajare, a spus el, nu trebuie să fie 
înțeleasă ca o politică pasivă, ci ca 
o luptă pentru neaderarea la blocu
rile militare. Președintele Somaliei 
s-a pronunțat apoi pentru acțiuni 
unite ale țărilor neangajate, care ~~ 
ducă la dezvoltarea economică și 
menținerea păcii.

BERLIN. (De la trimisul nostru), 
în dimineața zilei dé 7 octombrie — 
ziua aniversării R. D. Germane, o 
mare mulțime s-a revărsat pe stră
zile capitalei, îndreptîndu-se spre 
piața Marx-Engels, locul de prăznu- 
ire a marilor sărbători. Tribunele și 
întreaga piață erau împodobite cu 
drapele roșii și drapelul de stat al 
R.D.G. O mare lozincă flancînd un 
panou, care înfățișa principalele 
construcții din anii puterii populare, 
atrăgea atenția. Este deviza statului 
muncitorilor și țăranilor : „Pentru 
binele poporului, pentru onoarea re
publicii.“ în fața ei, o companie de 
onoare sublinia hotărîrea poporului 
muncitor de a-și apăra, cuceririle.

La ora 9, în tribuna centrală și-au 
făcut apariția tovarășul Walter Ul
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G. și președinte al Consiliului 
de Stat, Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri, membrii 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
Johannes Dieckmann, președintele 
Camerei Populare, vicepreședinți și 
membri ai Consiliului de Stat, mem
bri ai guvernului, conducătorii parti
delor participante la blocul partide
lor democratice, șefii delegațiilor de 
partid și guvernamentale aflate la 
festivitățile prilejuite de cea de-a 
15-a aniversare a R.D.G., printre care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, mem
bru ăl Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.M.R.

După trecerea în revistă a compa
niei de onoare de către generalul de

armată Heinz Hoffmann, ministrul 
apărării naționale, a urmat defila
rea ofițerilor și subofițerilor acade
miei „Friedrich Engels“ și ai școlilor 
militare „Ernst Thälmann“ și „Karl 
Liebknecht și Rosa Luxemburg“, 
precum și a unităților de parașutiști, 
geniști, tanchiști, artileriști și de ra
chete operativ-tactice.

Demonstrația oamenilor muncii a 
fost deschisă de coloana fruntașilor 
în producție, în întîmpinarea cărora 
au fugit un grup de pionieri purtînd 
buchete de flori. Au urmat repre
zentanți ai oamenilor muncii din ce
lelalte regiuni ale țării și din Berlin, 
carele alegorice marcînd succesele 

' înregistrate în întreprinderile indus
triale, în agricultură, în activitatea 
științifică și culturală.

După defilarea școlilor medii și 
superioare din capitala R.D.G., a 
pionierilor și tineretului, sportivii 
au executat cîteva exerciții de gim
nastică ritmică, viu aplaudate. în 
încheierea demonstrației au defilat 
reprezentanți ai oamenilor muncii 
din Berlinul occidental și R.F.G., 
cărora le-au urmat formațiile de 
luptă muncitorești.

Seara a avut loc o recepție la-se
diul Consiliului de Stat. fr

în tot cursul după-amiezei, pe nu
meroase estrade din aleea Karl Marx 
au avut loc serbări populare. La ora 
22, un puternic foc de artificii a lu
minat întreg orașul în sărbătoare.

Horla LIMAN

Corespondența din Alger

Noi măsuri de naționalizare

Corespondența din Viena
A

IN CURlND VOR ÎNCEPE PROCESELE
NOVAK, RAJA Șl VERBELEN

In curînd vor începe la Viena trei 
mari procese intentate unor notorii 
criminali de război. Numele acuza
ților sînt bine cunoscute opiniei pu
blice, fiecare în parte trebuind să 
răspundă pentru participare la cri
me în masă comise în perioada celui 
de-al doilea război mondial.

După cum s-a anunțat zilele aces
tea, a fost fixat termenul pentru pro
cesul intentat unuia dintre apropiații 
colaboratori ai faimosului Eichmann, 
Franz Novqk, care și-a desfășurat 
activitatea criminală la Budapesta. 
25 volume cu acte la care se mai 
adaugă protocolul procesului Eich
mann au fost pregătite pentru pro
cesul care va începe la 16 noiem
brie. Pentru a se dovedi vinovăția 
lui Novak în deportarea a circa 
400 000 maghiari, au fost invitați și 
J5 martori din Ungaria și S.U.A. Se 
crede că procesul va dura 3—4 săp- 
tămîni.

Cel de-al doilea proces, care va

sa 
la

Sesiunea Comisiei permanente 
a C. A. E. R. pentru 
metalurgia neferoasă

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — între 
28 septembrie și 5 octombrie a avut 
loc la Varșovia sesiunea Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pentru me
talurgia neferoasă. La sesiune au 
participat reprezentanți ai Bulga
riei, Cehoslovaciei, R. D. Germane, 
Poloniei, Romîniei, Ungariei și U- 
niunii Sovietice. în calitate de ob
servatori au participat reprezentanți 
ai R.P.D. Coreène. Sesiunea a apro
bat planul lucrărilor de standardi
zare în domeniul metalurgiei nefe
roase pînă în anul 1970 și direcțiile 
activității pentru utilizarea mai 
economicoasă a cositorului. Lucră
rile sesiunii comisiei s-au desfășu
rat într-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

Atît la Alger, cit și în diferite re
giuni ale țării; domnește o atmosfe
ră de sărbătoare. In aceste zile con
tinuă să se desfășoare operațiunile 
de naționalizare a bunurilor mobili
are și imobiliare aparținînd persoa
nelor care au colaborat cu elemen
tele colonialiste în timpul războiu
lui de eliberare.

Aproape în fiecare-zi sînt anunțate 
noi și noi obiective care, pe baza 
decretului, apărut la 1 octombrie, 
trec în proprietatea statului și sînt 
puse astfel în slujba poporului al- 
gerian. Un bilanț provizoriu arată că 
pe ansamblul teritorial al țării au 
fost naționalizate pînă acum dome
nii a căror suprafață însumează 
mai mult de 50 000 hectare pămînt 
arabil. In baza aceluiași decret au 
fost puse sub control circa 150 de 
magazine, numeroase apartamente, 
garaje, cinematografe, stațiuni de 
benzină, silozuri, depozite de ali
mente etc. Ziarele scriu că în zilele 
următoare vor avea loc alte naționa
lizări.

Noile măsuri de naționalizare sînt 
primite cu adîncă satisfacție de ma
sele populare, care văd în ele un 
act de echitate și un nou pas revo
luționar. Ele vizează — după cum 
arată' ziarele — numai pe aceia care 
s-au pus în solda colonialismului în 
timpul războiului de eliberare, iar 
astăzi continuă să susțină elementele 
contrarevoluționare. Referindu-se la 
însemnătatea măsurilor, ziarul „Al
ger Républicain", organul cen-

trai al Frontului Național de E- 
liberare, scria că „pentru po
por această măsură are o sem
nificație identică cu eliberarea na
țională, deoarece ea însăși consti
tuie o nouă eliberare".

în sute de telegrame și scrisori tri
mise pe adresa președintelui Ben 
Bella “ -------
F.L.N.
masă din Algeria și simpli cetățeni 
salută noile hotărîri.

Naționalizări efectuate pe baza 
decretului din 1 octombrie vin să • 
completeze pe cele efectuate anul 
trecut pe baza cunoscutelor de
crete din martie și jctombrie, 
cînd au fost puse în smjba po
porului peste 3 700 000 de hec
tare de pămînt arabil, peste 550 de 
întreprinderi industriale și multe alte 
obiective, declarate „bunuri vacante* 
în urma părăsirii lor de către foștii 
proprietari. Tot atunci au fost națio
nalizate și o serie de bunuri care e- 
rau pe cale de a face obiectul unor 
tranzacții ilegale, sau mai bine zis e- 
rau destinate speculei. „Recuperarea 
bogățiilor naționale ale țării de că
tre popor va continua sub conduce
rea partidului și guvernului — spu
nea recent președintele Ben Bella. 
Numeroase etape au și fost înche
iate. Noile măsuri constituie doar în
ceputul unei alte etape a revoluției 
noastre".

și Comitetului Central al 
numeroase organizații de

Constantin BENGA
Alger, 7 (prin telefon)

a

Ștefan DEJU

după încheierea 
este cel intentat 
avocat vienez 

Enrico

Cum, vaccinul meu nu e valabil ? 1
_ .... - Desen de Eugen TARU

avea loc imediat 
procesului Novak, 
împotriva fostului 
Erich Rajakowitsch — alias 
Raja. Raja a trăit ani de zile sub
acest nume în Italia. După cum s-a 
anunțat, el a fost descoperit acum 
cîteva luni, după care a dispărut, 
pentru a se preda în cele din urmă 
poliției austriece. Ca fost ober-- 
sturmbahnnführer S.S., el trebuie să 
dea socoteală pentru participarea la 
deportarea a 110 000 olandezi.

Pentru luna ianuarie a fost fixat 
termenul în procesul împotriva fostu
lui conducător flamand Robert 
Jean Verbelen. Condamnat în Bel
gia în contumacie la moarte după 
sfîrșitul războiului, acuzatul a fost, 
arestat la Viena, în aprilie 1962. Și 
pentru acest proces procuratura din 
Viena va invita numeroși martori de 
peste hotare, de astă dată din 
Belgia.

BUENOS AIRES. Peste 250 000 de 
învățători și profesori argentinieni au 
declarat marți grevă cerînd sporirea 
salariilor proporțional cu creșterea 
prețurilor și mărirea alocărilor bugeta
re pentru învățămînt. Ca urmare a 
grevei s-au închis 21000 de școli e- 
lementare, medii și universități în 
care învață peste 4 milioane de elevi 
și studenți.

zibar s-a unificat cu forțele armate 
ale Tanganicăi. Comandantul forțelor 
armate unite a fost numit generalul 
de brigadă Mrisho Sarakikya.

BELGRAD. în ziua de 6 octombrie 
a avut loc, la Secretariatul de Stat 
pentru Afaceri Externe al R. S. F. 
Iugoslavia, schimbul instrumentelor 
de ratificare ale acordului privind 
modul de rezolvare a unor proble
me ale regimului de frontieră de stat 
romîno-iugoslavă. Schimbul instru
mentelor de ratificare a fost efec
tuat de către I. Ciubotaru, însărcinat 
cu afaceri a.i. al R. P. Romîne la 
Belgrad, din partea R. P. Romîne, și 
Milan Verisnik, director în Secreta
riatul de Stat pentru Afaceri Externe, 
din partea R. S. F. Iugoslavia.

LONDRA. Greva de 24 de ore a 
docherilor din portul Londra, decla
rată là 7 octombrie, s-a extins și asu
pra porturilor Liverpool și Huli. în 
total, se află în grevă aproximativ 
17 000 de docheri.

SAIGON. Unitățile de partizani din 
Vietnamul de sud au doborît miercuri 
două elicoptere americane în cadrul 
unei lupte cu trupele guvernamentale, 
transmite agenția Associated Press. 
Unul dintre elicoptere, în care se 
aflau cinci militari americani și un 
sud-vietnamez, a fost distrus complet, 
iar celălalt a putut fi recuperat. Se 
crede că militarii aflați la bordul pri
mului elicopter au pierit.

DAR ES SALAAM. Potrivit unui
decret semnat de președintele Repu
blicii Unite Tanganica și Zanzibar, 
Nyérere, armata de eliberare din Zan-

QUITO. In orașul ecuadorian Gua
yaquil continuă de mai multe zile de
monstrațiile antiguvernamentale. Au
toritățile au declarat în oraș starea de 
asediu. S-au produs ciocniri între po
liție și demonstranți, în urma cărora 
mai multe persoane au fost ucise sau 
rănite. Au fost arestați mai mulți frun
tași ai partidelor politice din opoziție. 
Printre cei arestați este și scriitorul 
Enrique Gil Gilbert, membru al C.C. 
al P.C. din Ecuador.

ționare de stînga, interzise de guvern. 
Comunicatul menționează că aceste 
persoane au fost arestate în clădirea 
în care își are sediul partidul de opo
ziție „Avangarda populară națională“ 
condus de Jose Herrera Oropesa, fost 
lider al Uniunii republicane demo
cratice.

CAIRO. A fost dat publicității Co
municatul comun cu privire la trata
tivele dintre președintele R.A.U., Ab
del Gamal Nasser, și primul ministru 
al Indiei, Lal Bahadur Shastri, în care 
se arată că cele două părți au reafir
mat atașamentul față de politica pozi- ' 
tivă de neangajare și față de princi
piile coexistenței pașnice și și-au ex
primat convingerea că problema dis
putelor de frontieră dintre state va fi 
rezolvată pe calea negocierilor. Ei 
și-au reafirmat sprijinul deplin acor
dat forțelor de eliberare națională.

BONN. Conducerea partidului 
Uniunea germană a păcii a făcut cu
noscut că va participa la alegerile 
pentru Bundestagul vest-german, care 
vor avea loc în Germania federală în 
toamna anului viitor. La baza progra
mului electoral, se arată într-o decla
rație a conducerii partidului, vor sta 
principiile promovării unei politici 
care să ducă la destinderea încordării 
internaționale, încetarea războiului 
rece, renunțarea la înarmarea nu
cleară a R. F. Germane și organizarea 
de tratative între cele două state ger
mane.

TEL AVIV. Marți dimineața, ingi
nerii și tehnicienii de la serviciile de 
poștă și telecomunicații din Israel au 
declanșat o grevă de douăzeci și pa
tru de ore, ca urmare a încetării ne
gocierilor angajate cu guvernul în 
problema salariilor. Toate comunica
țiile Israelului cu străinătatea au fost 
întrerupte și toate posturile de radio 
și-au încetat emisiunile.

CARACAS. Direcția poliției din Ca
racas a anunțat că au fost arestate 11 
persoane în majoritate membri ai Par
tidului comunist și ai Mișcării revolu-

TRIEST. A avut loc inaugurarea 
oficială a Centrului internațional de 
fizică teoretică de pe lîngă Agenția 
internațională pentru energie atomică 
(A.I.E.A.), cu sediul la Viena. După 
ceremonia inaugurării s-a deschis al 
doilea Seminar internațional pentru 
fizică teoretică și plasmă la care ian 
parte specialiști din 26 de țări.

BONN. Curtea federală a R. F. Cer- 
mane a confirmat sentința de rondam- 
nare la închisoare pe viață pronunțată 
de un tribunal vest-german împotri
va criminalului de război Günther 
Fuchs, care în timpul celui de-al doi
lea război mondial a participat la 
exterminarea a 15 000 de evrei în Po
lonia. Curtea federală a aprobat, de 
asemenea, sentința de condamnare la 
15 ani închisoare pronunțată împotri
va fostului conducător al gestapoului 
din Lodz, Otto Brandfish.
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