
al Comitetului Central al P.M.R

\ y v PROLETARI DIN TOATE ȚÂRELE, UNIȚI-VA f
iN ZIARUL DE AZI;

• Gheorghe Graure : Căminul nostru — Din nou despre „Mefalo- 
casnica" (pag 2-a).

• Nicujă Tănase : Foileton — Au angajat maratonlștl (pag. 2-a).

• Silviu Brucan : Probleme în N.A.T.O. (pag. 3-a).

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

• L. Rodescu : Corespondentă din Londra — Bursa — barometru 
electoral (pag. 4-a).

• Tudor Vornicu : Corespondentă din Paris —încercări de regrupare 
a forfelor politice de sfînga (pag. 4-a).
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Radiogramă de la irimisul nostru 

a început 
olimpiada 
© 7 000 de sportivi din 94 de țări 
® Moment emoționant: aprinderea 

flăcării olimpice
@ Azi, Romînia — Mexic la fotbal

La ceasurile cînd la București zorii nu 
bătuseră încă la porțile orașului, aici la 
Tokio tribunele marelui Stadion Natio
nal ofereau privirilor imaginea impresio
nantă a mulțimii fremătătoare, a policro
miei veștmintelor dominate de pitoreș- 
tile kimonouri și umbrele japoneze. A- 
semeni vuietului oceanului, uratele, 
neîntrerupte nici o clipă, acopereau cîn
tecele și marșurile fanfarei, preludiu la 
emoționanta festivitate a deschiderii ce
lei de-a XVIII-a ediții a Jocurilor Olim
pice, evenimentul 
nr. 1. 
multă 
lor.

Nu
7 000 .
în așteptarea începerii solemnităților, dar 
și milioane și milioane de oameni așe
zați în fața aparatelor de radio și a 
levizoarelor din întreaga lume.

îți trebuie o adevărată măiestrie 
te strecori prin furnicarul străzilor, 
străbați prin cordonul viu de oameni

te-

(Continuare în pag. IlI-a)

să 
să

ședințe au fost semnate declara
ția și celelalte documente. Apoi, 
președintele R.A.U., Naser, a ros
tit cuvîntarea de închidere a con
ferinței. Documentele urmează să 
fie date publicității duminică di
mineața. (In pag. IV-a — cores
pondența despre ședința finală).

numai cei 75 000 de spectatori și 
de sportivi din 94 de țări erau

sportiv internațional
Este o zi însorită care dă și mai 
strălucire și frumusețe fesfivifăfi-

VIZITE DE PRIETENIE AIE DELEGAȚIEI

vii- 
mai 
Ga-

Cea de-a doua conferință la 
nivel înalt a țărilor neangajate 
s-a încheiat sîmbătă la miezul 
nopții. După ședința închisă, în 
cadrul căreia participanții la 
conferință au adoptat documente
le finale, a avut loc ultima 
dință publică. în

stadionului. Mașinile 
alta și cei 4 000 de 
de obișnuiți cu cir- 
descurcă destul de 
este sîmbătă, zi de 

ca într-o zi de săr-

Urmărit do zeci de mii de spectatori, studentul Yoshinorl Sakal aprinde 
flacăra olimpică Telefoto : U.P.I.—Agerpres

șe- 
cadiul acestei

Cu ajutorul unei moderne Instalații do fora] 3DH-200A s-a forat cea mal adînca sondă de la noi din țara« 
care a atins adincimea de 5 315 m. în fotografie, cîțiva dintre membrii brigăzii care au lucrat cu această 
instalație (de la sfînga la dreapta) : Gheorghe Pieptea, mecanic. Constantin Pană, sondor-șef, Cpnstantin lor- 

ga, podar. Ion Ilie, ajutor de sondor-șef, Ilie Constantin și Ion Pană, sondori Foto : R. Costin

LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ

Președintele Cubei

în cursul lunii octombrie, după în
cheierea vizitei în Republica Popu
lară Chineză, delegația Republicii 
Populare Romîne condusă de Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, va face — în 
drum spre patrie — vizite de prie
tenie în Uniunea Blrmană, Pakistan 
și Republica Arabă Unită, ca urmare

a înțelegerii cu guvernele acestor 
țări.

Din delegație fac parte Emil 
Bodnăraș, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, și prof, univ. Paul Ni- 
culescu-Mizil, deputat, secretarul 
Comisiei de cultură și învățămînt a 
Marii Adunări Naționale a Republi
cii Populare Romîne.

In toate regiunile s-a lucrat in
tens în săptămîna aceasta la semă
nat și strîngerea recoltei culturilor 
tîrzii. După cum rezultă din datele 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
în întreaga țară au fost însămînțate 
cu diferite culturi, pînă la 8 octom
brie, 1 600 000 de hectare. Cu grîu și 
secară s-a semănat 43 la sută <” 
suprafața prevăzută. Comparativ 
cu aceeași perioadă a anului trecut 
s-a realizat o suprafață mai mare, 
iar lucrările se fac la un nivel cali
tativ superior. Cele mai întinse su
prafețe au fost semănate în regiunile 
Galați, Suceava, Maramureș, Banat 
și Dobrogea.

Rezultate mai bune s-au obținut 
în săptămîna aceasta și în desfășu
rarea recoltărilor de toamnă. Re
coltarea florii-soarelui s-a terminat 
în majoritatea regiunilor, iar a po
rumbului pentru boabe, sfeclei de 
zahăr și cartofilor s-a realizat de 
pe jumătate din terenurile cultiva
te. Porumbul a fost cules în propor-

ție de 60—70 la sută în regiunile Ol
tenia, București, Argeș și Suceava. 
In podgorii, strugurii au fost culeși 
de pe 50 la sută din suprafața 
lor pe rod, această lucrare fiind 
avansată în regiunile București, 
lăți și Dobrogea.

Lucrările agricole de toamnă--------------________ _______ tre- 
din buie continuate în ritm susținut. In 

săptămîna viitoare este necesar ca 
recoltarea culturilor tîrzii să fie gră
bită și să se execute de îndată pre
gătirea terenului pentru a se putea 
însămînța în perioada optimă întrea
ga suprafață prevăzută. Este nece
sar, de asemenea, să se urgenteze cu
lesul și vinificarea strugurilor, re
coltarea și valorificarea legumelor, 
aprovizionarea cu cartofi de să- 
mînță, precum și celelalte lucrări a- 
gricole ce se fac în această perioadă 
pentru strîngerea și depozitarea re
coltei și asigurarea unor producții 
sporite în anul viitor.

(Agerpres)

La recoltat și semănat
BACĂU (coresp. „Scînteii“). — In 

regiunea Bacău, recoltatul florii- 
soarelui și al sfeclei de zahăr 
este pe sfîrșite, iar porumbul s-a 
cules de pe aproape 25 000 ha. Me
canizatorii și colectiviștii au însă- 
mînțat pînă acum mai mult de ju
mătate din suprafața planificată cu 
grîu. Fruntașe sînt gospodăriile co
lective și stațiunile de mașini și 
tractoare din raioanele Tîrgu Neamț, 
Piatra Neamț, Roman și Buhuși. 
Sînt însă și raioane unde ritmul 
lucrărilor agricole nu este satisfă
cător. In gospodăriile colective din 
raioanele Moinești și Tg. Ocna nu 
s-a recoltat decît 7—8 la sută din 
suprafața cultivată cu porumb. Ra
ioanele Adjud și Bacău au rămas în 
urmă, față de posibilități, cu însă- 
mînțările. Consiliile agricole raionale 
trebriie să ia măsuri operative pen
tru înlăturarea acestor deficiențe.

masați în preajma 
se scurg una după 
polițiști, oricît sînt 
culația intensă, se 
greu. Cu toate că 
lucru, Tokio arată 
bătoare.

Din locul unde mă aflu în tribuna pre
sei se văd coloanele sportivilor. Pe pu
pitrele ziariștilor sînt instalate mici tele
vizoare portabile (ceva mai mari decît 
aparateie de radio cu tranzistori). Pe 
ecranul liliputan se succed necontenit nu 
numai imagini de pe stadion, din timpul 
desfășurării festivităților, ci și de pe stră
zile orașului, datorită filmărilor făcute din 
elicopter. In dreapta se află uriașa cupă 
de bronz unde va arde timp de două săp- 
tămîni flacăra olimpică. Flufurînd înfrăți
te în bătaia vînfului, vegheate parcă din 
zare de vîrful Fujiama — muntele cu 
profunde rezonanțe în istoria acestui 
narnic popor de la Soare Răsare — 
drapelele țărilor participante simbolizea
ză năzuința tineretului lumii ca pe ce
rul planetei noastre să se aprindă doar 
focurile olimpice și nu cele aducătoare 
de dezastru ale armelor atomice. Zecile 
de mii de spectatori aplaudă intrarea pe 
pista stadionului a celor 6 fanfare mili
tare, fiecare într-o altă uniformă.

In tribuna centrală se află oficialitățile 
japoneze, membrii corpului diplomatic, 
invitați de onoare, oaspeți de peste ho
tare etc.

ÎNCEPE FESTIVITATEA OLIMPICĂ
Este ora 13,45. O salvă de artilerie 

marchează sosirea în sala de recepfie a 
stadionului a împăratului Japoniei, Hiro
hito. Se aude o melodie; melodia a- 
ceasta, compusă de T. Maiazumi, este o 
îmbinare a sunetelor de clopote ale tem
plelor japoneze. Împăratul Hirohito, în
soțit de împărăteasa Japoniei, ia loc în 
tribuna de onoare. Răsună solemn im
nul național. își face apariția coloana 
multicoloră a sportivilor. Primii, potrivit 
tradiției, sînt sportivii Greciei, în semn 
de cinstire adusă reprezentanților vechii 
Elade, leagănul Jocurilor Olimpice. De
filează în ordine alfabetică toate țările 
participante, avînd în frunte drapelul 
național și o mică placardă cu numele 
țării, pe care o poartă tineri japonezi.

Ion MÄRGINEANU

I?& jgloB ÎB«
• • s ■> s > ♦

>■.......... *
- ..

CAIRO încheierea Conferinței 
țarilor neangajate

Ca în fiecare an, întregul nostru 
popor sărbătorește astăzi Ziua pe
trolistului — ziua celor care prin 
munca lor extrag din adîncurile pă- 
mîntului și prelucrează „aurul ne
gru“, transformîndu-1 într-un larg 
sortiment de produse atît de necesa
re dezvoltării economiei naționale. 
Sărbătorirea Zilei, petrolistului este 
o cinstire a eroicelor tradiții de luptă 
ale petroliștilor, un semn de înaltă 
prețuire a muncii rodnice, pline de 
abnegație a acestui harnic detașa
ment al clasei muncitoare, pusă în 
slujba desăvîrșirii construcției socia
liste în țara noastră.

în anii puterii populare, cînd ade
văratul și singurul stăpîn al bogă
țiilor țării a devenit poporul munci
tor, industria noastră petrolieră a 
cunoscut un mare avînt. Statul 
nostru a alocat an de an fonduri im
portante pentru punerea în valoare 
a noi zăcăminte, pentru înzestrarea 
acestei ramuri cu instalații și apa
ratură moderne. A fost mărită ca
pacitatea de prelucrare prin dezvol
tarea și modernizarea rafinăriilor, 
prin construirea de noi obiective și 
instalații de mare capacitate, bazate 
pe tehnologii moderne de prelucrare.

Săgețile. graficelor și panourile de 
onoare pe care le întîlnești în sec
toarele de foraj, în schelele de ex
tracție sau în rafinării înfățișează, 
prin graiul cifrelor, realizările im
portante dobîndite în acest an de 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
petroliști în îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor luate în 
întrecere. Pe ansamblul industriei 
petrolului, planul producției globale 
pe trei trimestre a fost îndeplinit în 
proporție de 102,7 la sută, producti
vitatea muncii a sporit simțitor față 
de prevederi și au fost obținute eco
nomii suplimentare la prețul de cost 
în valoare de peste 52 milioane lei.

în întrecerea socialistă, petroliștii 
de pe Valea Prahovei, din Moldova 
și din noile centre ale industriei pe
troliere din regiunile Argeș și Olte
nia, și-au dezvoltat inițiativa crea
toare, au pus în valoare noi posibili
tăți și rezerve în scopul îndeplinirii 
planului la toti indicatorii. Petroliștii 
din sectorul de foraj au obținut re
zultate deosebite în întrecere prin 
aplicarea tehnologiei moderne, folo
sirea din plin a capacității utilajelor 

. Jși instalațiilor, prin organizarea te
meinică a muncii. Pe asemenea căi, 
colectivul Trustului de foraj Tg. Jiu 
a săpat în plus pînă acum 7 190 
metri, iar cel al sectorului de foraj 
Moreni — 5 000 metri. Cu o insta
lație 3DH-200 A — instalație apre
ciată și peste hotare — s-a atins a- 
nul acesta adîncimea de 5 315 metri. 
R. P. Romînă se numără, de altfel, 
printre puținele țări din lume unde 
se execută foraje la mare adîncime.

Cu un bilanț .bogat de realizări, îr> 
tîmpină sărbătoarea lor și petroliștii 
din schelele de extracție și din rafi
nării. Merită evidențiate în mod 
deosebit rezultatele obținute de 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din schela Craiova, de colectivele 
schelelor din cadrul trusturilor de 
extracție Ploiești și Tîrgoviște. în

rafinării, planul pe cele trei trimes
tre ale anului a fost încheiat la pro
ducția globală cu o depășire de peste 
74 000 000 lei. Valoarea produselor 
obținute dintr-o tonă de țiței este în 
acest an cu 41 la sută mai mare față 
de 1959, îndeplinindu-se și depășin- 
du-se astfel sarcinile trasate de Di
rectivele celui de-al III-lea Congres 
al P.M.R., cu privire la valorificarea 
superioară a tonei de țiței.

Pe baza realizărilor obținute de 
poporul nostru muncitor, sub con
ducerea partidului, în dezvolta
rea economiei naționale s-au creat 
condiții pentru îmbunătățirea conti
nuă a nivelulții de trai al petroliști- 

anii 1950—1963 cîștigul 
muncitorilor din această 
crescut de 1,5 ori. Numai 
4 ani ai șesenalului s-au

lor. între 
mediu al 
ramură a 
în primii 
cheltuit pentru protecția muncii pe
troliștilor fonduri în valoare de 
peste 96 000 000 lei. Mii de familii de 
petroliști s-au mutat în case noi, iar 
pentru nefamiliști au fost ridicate 
numeroase cămine. în perioada 
—1963, petroliștii din regiunile 
iești, Bacău, Argeș, Oltenia au 
mit 1 000 apartamente noi, iar 
la sfîrșitul acestui an vor 
date în folosința lor alte peste 700 
apartamente.

Lunile care au mai rămas pînă la 
sfîrșitul anului constituie și pentru 
petroliști o perioadă de activitate 
rodnică, îndreptată spre realizarea 
planului pe întregul an la toți indi
catorii și pregătirea corespunzătoare 
a producției anului viitor. Succesele 
de pînă acum reprezintă o temelie 
solidă pentru obținerea de noi rea
lizări, prin extinderea experienței 
cîștigate în aplicarea tehnicii noi, a 
procedeelor avansate în forajul son
delor, la extracția și prelucrarea ți
țeiului. în sectorul foraj pot fi puse 
în valoare însemnate rezerve de 
sporire a vitezelor de forare a son
delor prin aplicarea unui regim teh
nologic optim, folosirea cît mai bună 
a utilajelor, instalațiilor și a timpu
lui de lucru, prin efectuarea unor 
montaje de calitate. Atenția colecti
velor din schelele de extracție se va 
îndrepta, ca și pînă acum, spre în
deplinirea sarcinilor privind crește
rea factorului de recuperare a ți
țeiului din zăcăminte și extinderea 
proceselor moderne, care și-au do
vedit eficiența în practică, iar a 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor din rafinării — spre adînci- 
rea proceselor de prelucrare, lărgi
rea sortimentului și ridicarea nive
lului calitativ al produselor petro
liere, valorificarea la un nivel tot 
mai înalt a fiecărei tone de țiței și 
asigurarea unei cantități sporite de 
materii prime pentru industria pe
trochimică.

întregul popor felicită cu căldură 
pe harnicii petroliști și le urează, eu 
prilejul sărbătorii lor, noi și însem
nate succese în munca pe care o 
desfășoară în folosul dezvoltării 
economiei naționale, pentru marea 
cauză a desăvîrșirii construcției so
cialiste în țara noastră.

1962 
Plo- 
pri- 
pînă 

mai fi

Conferirea de ordine 
și nodalii cu priiejd 
Zilei petrolistului

Consiliul de Stat al R. P. Romîne 
a emis un Decret cu prilejul „Zilei 
petrolistului“ privind conferirea de 
ordine și medalii, pentru merite deo
sebite în muncă, unor muncitori, 
tehnicieni, geologi și ingineri din ca
drul Ministerului Industriei Petro
lului și Chimiei și Comitetului Geo
logic. Au fost conferite 146 „Ordinul 
Muncii“ clasa a III-a, două „Ordi
nul Steaua Republicii Populare Ro
mîne“ clasa a IV-a și 706 „Medalia 
Muncii“. (Agerpres)

Ora exactă
La Observatorul astronomic popular se 

lucrează în momentul de față la mon
tarea unei instalații de oră exactă. 
Aparatura poate da ora exactă cu o 
precizie de 12 sutimi de secundă pe zi. 
. Serviciul de oră exactă care funcțio
nează la Observatorul astronomic cen
tral, (dă informații la telefonul 23.20,01) 
va fi completat de această instalație 
care are o funcționare continuă. Unul din
tre cele 10 cadrane ale ei va fi insta
lat, la vedere, în fața Observatorului 
astronomic popular 
Ipătescu nr. 21.

va face o vizită
in U. R. S. S.

Președintele Republicii Cuba 
va sosi în următoarele zile în 
U.R.S.S. într-o vizită de prietenie 
la invitația Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și a guvernului 
sovietic.

giune Sulois nu le satisfac reven
dicările. Muncitorii cer ca minele 
să intre în patrimoniul Societății 
naționale pentru energia electrică. 
Pentru duminică este anunțată o 
manifestație a muncitorilor și a 
populației bazinului carbonifer 
în sprijinul revendicărilor mine
rilor.

A.

întoarcerea de la Berlin a delegației 
de partid și de stat a R. P. Române

Mine din Sardinia
ocupate de muncitori

Minerii de la bazinul carbonifer 
Sulcis din Sardinia au ocupat 
minele în semn de protest pen
tru faptul că întreprinderile parti
culare care patronează minele de 
la Carbonia și din întreaga re-

O luare de poziție 
a Norvegiei 
față de N.A.T.O.

Primul ministru norvegian, Ger- 
hardsen, a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă că Nor
vegia „nu este de acord cu alia- 
ții din N.A.T.O. asupra aprecierii 
problemei privind crearea forțelor 
nucleare multilaterale N.A.T.O.' 
El a făcut cunoscut că guvernul 
norvegian va informa Consiliul 
N.A.T.O. despre poziția Norvegiei 
în această privință.

Sîmbătă la amiază s-a înapoiat în 
capitală delegația de partid și de 
stat a R. P Romîne, care, la invi
tația C.C. al P.S.U.G., Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, a participat la săr
bătorirea celei de-a 15-a aniversări 
a proclamării Republicii Democrate 
Germane.

Din delegație au făcut parte to
varășii Nicolae Ceaușescu, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.R., conducătorul delegației, 
Constantin Tuzu, vicepreședinte al

★
La aeroportul Schöpefeld, delega

ția a fost condusă de'Erich Mücken
berger, membru al ------
al C.C. al P.S.U.G., 
membru supleant al 
al C.C. al P.S.U.G.

Biroului Politic 
Georg Ewald, 
Biroului Politic 
și președintele

Consiliului de Miniștri, GrigoreGea- 
mănu secretarul Consiliului de Stat, 
și Ștefan Cleja, ambasadorul R. P. 
Romîne la Berlin.

Pe aeroportul Băneasa, membrii 
delegației au fost întîmpinați de to
varășii Gheorghe Apostol, Dumitru 
Coliu Mihai Dalea, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
de membri ai C.C. al P.M.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului.

Au fost de față Anton Ruh, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

★
Consiliului pentru Agricultură, 
Max Suhrbier, vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri, și de
persoane oficiale. Erau de față mem
brii Ambasadei R. P. Romîne la Ber
lin. (Agerpres)
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Ca în fiecare toamnă, mîini harnice 
împodobesc spațiile verzi ale Capi
talei cu mii de flori. Grădinarii tra
sează linii multicolore cu ajutorul 

gingașelor crizanteme.
' Foto : M. Cioe

Dacă știi să le tălmăcești, imagi
nile au graiul lor. Fixînd o anumită 
clipă, ele îți aduc amintiri și gînduri 
din trecut și îți deschid larg poarta 
către viitor.

Albumul de 
recent apărut, 
capăt la altul 
du-ne frumuseți fără pereche și în
făptuiri grandioase. „Intrăm de-a 
dreptul în poezie", spune Tudor Ar- 
ghezi în prefața sa. Și în adevăr, 
fiecare pagină, fiecare imagine e o 
încîntare.

Călătoria — pentru că avem în 
față un adevărat jurnal de drum în 
imagini — începe din Carpații care 
înfruntă cerul cu crestele lor falnice. 
Coborîm pe cheanțuri și văiugi să
pate de-a lungul mileniilor de fur
tuni, puhoaie și omături. Ne oprim 
într-un sat de munte cu căsuțele îm
prăștiate... In sate ca acesta și-au 
găsit adăpost în veacurile de urgie 
băștinașii acestui pămînt. Astăzi pe 
drumurile, odinioară desfundate și 
pline de hîrtoape, s-a așternut as
falt și pe luciul lui lunecă lin ele
gantele autocare ale Oficiului Națio
nal de Turism, purtînd excursioniști 
din țară și vizitatori din utrăinătate.

fotografii „Romînia*, 
ne plimbă de la un 

al țării, dezvăluln-

Intorci fila șl îți răsar în față dea
lurile, care își arcuiesc spinările în 
zare pînă ce 
fără sfîrșit și în lunca Dunării. Fie
care imagine îți amintește un scrii
tor și o carte: Alecu Russo cu „Cîn- 
tarea Romîniei", Al. Odobescu cu 
călătoria lui pe Bărăgan, N. Iorga cu 
drumurile lui prin toată țara, A. Vla- 
huță cu „Romînia pitorească", Calis- 
trat Hogaș cu descripția munților și 
a oamenilor de acolo și atîtea mi
nunate pagini ale lui Mihail Sado- 
veanu, care a cutreierat toate ținu
turile patriei, ca să le cuprindă pe 
toate în opera lui.

In căsuțele acestea de țară s-au 
păstrat graiul și portul romînesc, 
cîntecele și jocurile, strigăturile 
ghicitorile, basmele și doinele, 
săturile, ulcelele și străchinile 
nunat înflorate, porțile și pridvoare- 
le tăiate cu atîta artă în lemn. lai 
mai tîrziu această comoară nepre
țuită a fost scoasă la lumină de 
Alecsandri, de Em’nescu, de atîția 
cercetători șl căutători harnici și is
cusiți, ca să slujească drept piatră 
de așezare a întregii noastre arte și 
literaturi.

se pierd în șesurile

Și 
țe- 

mi-

Iată mai departe o echipă de dan
suri și muzică, una din miile care 
lucrează cu spor și vrednicie, unele 
din ele ducînd faima țării pînă de
parte, peste hotare. La orașe, alte 
echipe de teatru, alcătuite din mun
citori, tehnicieni, profesori, ingineri, 
sub conducerea unui actor sau re
gizor de profesie, au ajuns să reali
zeze interpretări remarcabile. In fa
brici și uzine, s-au întemeiat cercuri 
literare, sau de pictură și sculptură. 
O întreagă rețea de biblioteci popu
lare și cămine culturale cuprinde 
țara întreagă, pînă în satele cele mai 
depărtate. Oamenii ținuți atîta timp 
departe de încîntările artei și ale li
teraturii, se bucură azi din plin de 
ele,

întoarcem fila și sîntem pe lito
ral, Mamaia rivalizează azi cu cele 
mai vestite stațiuni din străinătate. 
Noile hoteluri își aliniază splendide
le fațade în revărsarea puternică a 
soarelui. Noaptea, ferestrele lor al
cătuiesc fantastice ghirlande de lu
mini. Vechea Mangalie, pe care 
am văzut-o în urmă cu ani, a dis
părut. In locul ei s-a ridicat o sta
țiune nouă și impunătoare. Eforie

ne

se dezvoltă necontenit. Toate aces
tea, ca și localitățile de munte și 
stațiunile de băi, sînt puse la în- 
demîna tuturor. Pe alei întîlnești 
muncitori, mineri, funcționari, pen
sionari, profesori universitari, scrii
tori, artiști. îngrijirea sănătății a în
cetat de a fi un lux. în același timp 
zeci de mii de vizitatori străini
cercetează în fiecare vară țara. Ii 
vezi pe plajă sau la Constanța, pe 
Valea Prahovei sau a Oltului, la Si
biu, la Brașov, la București, pretu
tindeni. Autocare și mașini de turism 
cu inscripții din toate țările se înși
ră în fața hotelurilor și restaurante
lor. Fără voie te gîndești la vremea, 
nu prea depărtată, cînd Romînia era 
atît de puțin și atît de rău cunos
cută, încît pe unele scrisori venite 
din străinătate Bucureștiul era pla
sat cînd în Bulgaria, cînd în Turcia.

Decenii de-a rîndul ni s-a spus că 
petrolul romînesc e limitat în Pra
hova și alte două sau trei mici zone 
din țară. Astăzi păduri de sonde se 
ridică pe valea Jiului și în nenumă
rate părți din regiunea de deal a 
Munteniei, pînă departe, în Moldo
va, „Aurul negru' e una din marile 
bogății ale țării.

Decenii de-a rîndul retorica vechi-

Tudor Teodorescu-BRANIȘTE

pe

(Continuare în pag. Il-a)
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TZIUA PETROLISTUL UI
INIȚIATIVA
RAFINORILOR

Prin cartea sa de vizită — drape
lul de secție fruntașă — secția I-a 
din cadrul rafinăriei Onești ți se 
prezintă singură. Timp de două tri
mestre, drapelul nu s-a clintit din 
secție. După rezultatele din trimes
trul UI, petroliștii secției Z-a sini 
convinși că drapelul va rămîne în 
continuare la ei încă trei luni. Pe 9 
luni, colectivul secției a produs 
peste prevederile planului însemnate 
cantități de benzină, motorină șt să
pun naftenic.

★

Secția I-a este socotită, pe drept 
cuvînt, „inima" 'întregii rafinării. 
Calitatea produselor rafinăriei se 
hotărăște, în bună măsură, aici. 
Dacă semifabricatele pleacă din sec
ție cu caracteristicile prevăzute, a- 
ceasta este o garanție că instalațiile 
vor lucra la parametrii stabiliți, vor 
da și ele produse de o înaltă calitate.

O acțiune largă pentru îmbunătă
țirea calității produselor s-a desfă
șurat aici încă din primele luni ale 
anului. Măsuri eficiente au fost luate 
pe întregul flux tehnologic. Revizui
rea și repararea la timp a răcitoa- 
relor de motorină de vid, au avut 
drept efect reducerea conținutului de 
apă în motorină pînă la 0,2 la sută, 
față de 0,4 la sută în 1963 ; a scăzut 
simțitor și conținutul de gudronare 
în acest produs.

Ca buni gospodari, rafinorii sec
ției și-au îndreptat atenția și spre 
reducerea pierderilor de produse 
petroliere. Incepînd din aprilie, ai 
au pornit o acțiune susținută de 
depistare a „canalelor" care provo
cau unele pierderi. S-au revizuit în 
amănunțime instalațiile, rezervoa
rele, conductele. Rînd pe rînd, au 
fost înlăturate unele neajunsuri și 
astfel s-a ajuns ca în trimestrul 
II pierderile să scadă la mai pu
țin de jumătate față de primul 
trimestru. Acțiunea a continuat și 
în trimestrul III. Prin punerea la 
punct a funcționării refluxului ré
enroulât de benzină la vîrful coloa
nelor atmosferice de la instalația 
D.A.V.-2, ca să dăm un singur exem
plu, pierderile de benzină s-au în
lăturat complet. Este demn de men
ționat că, în urma măsurilor luate, 
în trimestrul III s-au economisit 200 
tone de produse petroliere.

Sînt rezultate care oglindesc o 
muncă entuziastă, eforturi susținute 
și, mai ales, multă inițiativă din 
partea întregului colectiv.

Gheorghe BALTĂ 
coresp. „Scînteii“

Unul din parcurile petroliere ale schelei Ciurești, regiunea Argeș

Viteze sporite de foraj 
preț de cost mas redus

DIN MUNCA Și VIATA

metru fo- 
întreprin-

realizat o

Sondorii argeșeni realizează în 
1964 peste o treime din volu
mul total de foraj al țării. Principala 
noastră preocupare este creșterea 
numărului de metri săpați pe bri
gadă și instalație. Aproape toate 
măsurile au urmărit în esență creș
terea vitezelor de lucru și reduce
rea prețului de cost pe 
rat. Rezultatele măsurilor 
se sînt concludente.

în 1959 trustul nostru a
viteză de lucru de 747 metri pe gra- 
nic-lună; pe cele 9 luni din acest an 
s-a obținut o viteză de 1157 metri 
pe granic-lună. De menționat că pînă 
acum vitezele de lucru au fost depă
șite la toate sortimentele de foraj în 
medie cu 20 la sută față de cifrele 
planificate. O bună experiență în 
acest domeniu au acumulat brigăzile 
de sondori conduse de Ion Ducu și 
Anton Pîrtoacă de la întreprinderea 
de foraj Bascov, care au realizat vi
teze de lucru de peste 2 000 metri pe 
granic-lună. Ca urmare a creșterii 
vitezelor de foraj a sporit simțitor 
productivitatea muncii. Dacă în 
1959 productivitatea medie anuală 
realizată pe muncitor a fost de 98 
metri forați, în acest an va ajunge 
la 150 
mele 8 
de cost 
lei mai

întreprinderile dm cadrul trustu
lui nostru au fost înzestrate an de 
an cu instalații moderne de foraj și 
alte utilaje de mare productivitate, 
fabricate de industria noastră con
structoare de mașini; în același timp, 
instalațiile existente au fost perfec
ționate continuu, s-au mecanizat și 
automatizat o serie de operații grele 
de lucru. Pentru folosirea cu maxi
mum de randament a instalațiilor de 
foraj, specialiștii trustului pun la 
dispoziția sondorilor, pe lîngă fișa 
geologo-tehnică, și fișe tehnologice 
speciale, unde se indică regimul și 

metri pe muncitor. în pri- 
luni ale acestui an, prețul 
pe metru forat este cu 70 
redus față de plan.

DUPĂ O SUTĂ DE ANI
noastră se aplică cu succes recuperarea 
secundară a țițeiului, combaterea viituri
lor de nisip și alte procedee moderne. 
S-au îmbunătățit considerabil condițiile 
de muncă și cele de viață. Avem asigu
rate cîștiguri bune, echipament de pro
tecție.

Băicoi, altădată o comună înapoiată, 
și-a schimbat înfățișarea. Strada prin
cipală a fost asfaltată. Celelalte străzi sînt 
pietruite; s-au ridicat numeroase construc
ții noi : 5 blocuri de locuințe, un local 
pentru școala medie și un altul pentru

școala elementară de 8 ani, un spital 
nou, policlinică, localuri pentru magazi
ne și unități de deservire. Tovarășii 
Ion Enescu, llie Zaharia, Ion Toader, 
Georgeta Croicu și mulți alți muncitori 
și tehnicieni din schelă și-au construit 
case noi ; nenumărați muncitori și-au 
cumpărat mobilă, televizoare, aparate de 
radio. In inima orașului a fost amenajat 
un parc frumos. Clubul petroliștilor, te
renul sportiv atrag zilnic numeroși ti
neri și vîrstnici. Ar fi multe de spus. Dar 
cel mai bine se poate vedea totul aici, 
la fața locului.

laricu I, STELIAN
maistru, schela Băicoi

Potrivit documentelor de care dispu
nem, Schela Băicoi împlinește acum 100 
de ani de existentă. In trecut, aici, ca 
pretutindeni pe Valea Prahovei, țițeiul 
se extrăgea după metode înapoiate. 
Căutind să obțină profituri tot mai mari, 
capitaliștii lăsau sondele să erupă pe 
„liber", ceea ce ducea la epuizarea ra
pidă a stratelor.

Abia în anii noștri a pătruns puternic 
în industria noastră petrolieră tehnica 
înaintată, extracția țițeiului desfășurîn- 
du-se organizat, rațional, iar munca son
dorului fiind mult ușurată. In schela

metodele adecvate 
dei respective. în 
de exemplu, s-a indicat sondorilor că 
este mai rentabil să se sape sondele 
cu masa rotativă pînă la 800 metri, 
iar de aci să fie pusă în acțiune tur
bina pînă la adîncimea finală.

Ne îngrijim, de asemenea, de ri
dicarea calificării muncitorilor. 
Cursurile de ridicare a calificării, 
conferințele tehnice, demonstrațiile 
practice sînt doar cîteva din mijloa
cele eficace folosite pentru specia
lizarea petroliștilor noștri. Amintim 
aci și o măsură luată de conduce
rile secțiilor de foraj : tinerii son
dori sînt repartizați să lucreze în 
brigăzile cele mai bune pe lîngă 
muncitorii și maiștrii cu experiență 
îndelungată.

Punînd în valoare noi rezerve in
terne de care dispunem, colectivul 
trustului nostru este hotărît să-și în
deplinească exemplar sarcinile de 
plan pe 1964. Planul pe 1965 prevede 
sarcini simțitor sporite. De pe acum 
s-au luat un șir de măsuri menite să 
contribuie la buna desfășurare a 
producției pe anul viitor. Se va pune 
accentul pe pregătirea din timp a 
locațiilor, creșterea indicilor de uti
lizare a instalațiilor, îndeosebi prin 
realizarea unor revizii și reparații de 
bună calitate. Pentru a obține un 
regim optim de foraj și a reduce în 
continuare timpul neproductiv, vom 
experimenta în sectorul Ciurești o 
instalație 4 L.D. electrică. Alte mă
suri se referă la extinderea folosirii 
dispozitivelor de mecanizare la ope
rațiile de introducere și extragere a 
garniturilor de foraj, la folosirea 
turbinelor cuplate.

de săpare a son- 
sectorul Ciurești,

Gheorghe VLAD
inginer șef la Trustul de foraj 
Pitești

o Producția globală a indus
triei de petrol realizată în 9 luni 
din 1964 a fost cu 24,4 la sută 
mai mare decît cea din 1959.

e Prin construirea și darea în 
exploatare a unor instalații de un 
înalt nivel tehnic și îmbunătăți
rea proceselor tehnologice, valoa
rea produselor obținute dintr-o 
tonă de țiței prelucrat a sporit 
anul acesta cu peste 41 la sută 
comparativ cu 1959.

o Petroliștii au obținut în pe
rioada 1960—1963, prin reducerea 
prețului de cost, economii peste 
plan în valoare de peste 193 mi
lioane lei.

e între anii 1950—1963 cîști- 
gul mediu al muncitorilor petro
liști a crescut de 1,5 ori, iar în 
primii patru ani ai planului șese- 
nal s-au cheltuit pentru protec
ția muncii petroliștilor peste 96 
milioane lei.

e Pe harta țării au răsărit a- 
devărate orașe ale petroliștilor : 
Onești, Lucăcești, Valea Caselor, 
Țicleni. Zeci de mii de familii de 
petroliști s-au mutat în case 
noi, iar pentru nefamiliști au fost 
ridicate numeroase cămine. Nu
mai în ultimii doi ani s-au dat 
în folosință petroliștilor 1 000 a- 
partamente.

• Numai în 1963 au absolvit 
școlile de calificare, specializare 
și ridicare a calificării 21 337 de 
petroliști.

In Editura politică a apărut : 

K. Marx, Fr. Engels: 
Opereț, vol. 19

Volumul cuprinde lucrări scrise 
de Marx și Engels în perioada 
mdrtie 1875 — mai 1883, printre 
care :. „Critica programului de la 
Gotha" de K. Marx și „Dezvolta
rea socialismului de la utopie la 
știință)“ de Fr. Engels — lucrări 
fundamentale ale teoriei marxiste. 

I------- - ii,

Deschiderea stagiunii 
Filarmonicii de Stat
„Ceorge Enescu"

Filarmonica de Stat „George E- 
nescu“ și-a inaugurat sîmbătă sea
ra stagiunea printr-un concert al 
orchestrei simfonice, dirijat de Mir
cea Basarab, maestru emerit al artei. 
Solistul concertului a fost pianistul 
francez André Gorog, laureat al ce
lui de-al III-lea Concurs internațio
nal „George Enescu“. Concertul s-a 
bucurat de succes.

CĂMINUL NOSTRU

DIN NOU DESPRE „METALO-CASNICA"
• Unități și servicii noi 
o De ce lipsesc unele

în luna iunie, la aceeași rubrică 
a ziarului nostru, s-a publicat un 
articol care semnala unele deficien
țe din activitatea centrelor de de
servire ale cooperativei „Metalo- 
casnica“ din Capitală. în răspunsul 
adresat redacției de către consiliul 
de conducere al cooperativei se re
cunoștea justețea criticilor aduse și 
se arăta că au fost luate măsuri de 
remediere a deficiențelor.

Am vizitat din nou atelierele și 
centrele de comandă ale cooperati
vei. în timpul care a trecut au fost 
organizate noi activități : o secție 
producătoare de mobilier din metal 
ușor și masă plastică, alta speciali
zată în fabricarea lustrelor ; de cu- 
rînd au început lucrările de amena
jare a unei spălătorii automate de 
automobile. Pentru posesorii de au
tovehicule s-a creat o unitate de 
depanare.

Este, firește, pozitiv, că se cre
ează noi unități, care să satisfacă ce
rințele cetățenilor. Aceasta nu justi
fică însă neglijarea în continuare, de 
către membrii consiliului de condu
cere al cooperativei, a unor unități 
existente, cum sînt, de pildă, centre
le de întreținere a obiectelor de uz 
casnic, atelierele de reparații. în a- 
ceastă perioadă premergătoare sezo
nului rece, unitățile specializate în 
lucrări de tinichigerie, instalații de 
apă, încălzire, lumină sînt solicitate 
mai mult decît oricînd. Dar ce 
se constată ? Unităților de tini- 
chigerie, de pildă, cărora le re
vine o mare parte din lucrările de 
sezon, le lipsesc materialele nece
sare, ba- chiar și sculele cele mai 
uzuale. Reparațiile la acoperișuri, la 
sobe, confecționarea jgheaburilor, a 
burlanelor sînt lucrări care necesită 
lipituri, iar lipirea se face, cum bine 
se știe, cu ajutorul focului. Este 
oare admisibil ca centrelor de co
mandă specializate în asemenea lu
crări să le lipsească tocmai mijloa
cele de încălzire corespunzătoare, 
iar lucrătorii să fie puși în situația 
de a refuza unele comenzi ? Este 
vorba de dispozitive și materiale 
mărunte, a căror procurare nu pre
supune nici investiții, nici eforturi 
deosebite. Dar nimeni nu se preocupă 
de aprovizionarea cu asemenea 
„mărunțișuri“. Meșterii cu care am 
discutat ne-au spus că tovarășii din 
conducerea cooperativei le-au dat 
„mînă liberă“ să se descurce cum 
pot.

Deficiențe se semnalează și în ac
tivitatea centrelor profilate pentru

Nicolae CRISTOVEANU „Fotografi amatori"
București
Fotografie distinsă cu mențiune la Concursul „Scînteii“

• Obligații uitafe 
piese de schimb
lucrări de întreținere a instalațiilor 
de apă, căldură, lumină. La multe 
centre de deservire ale cooperativei 
„Metalo-casnica“ aprovizionarea cu 
materiale pentru întreținerea insta
lațiilor tehnico-sanitare se face spo
radic, la întîmplare.

Cetățenii sînt sensibili la tot ceea 
ce se întreprinde pentru a asigura 
o deservire multilaterală. înființarea 
unităților specializate în lucrările de 
întreținere și depanare a articole
lor electrice de uz casnic a fost în- 
tîmpinată cu interes. Asemenea uni
tăți stau la dispoziția cetățenilor în 
aproape toate orașele țării. Coopera
tiva „Metalo-casnica" dispune de ate
liere moderne, utilate corespunzător, 
unde lucrează cadre cu o bună cali
ficare. în aceste unități, micile lu
crări de întreținere se fac, în 
general, operativ, uneori chiar pe 
loc, la centrul respectiv sau la do
miciliul clientului. Uneori însă, a- 
tunci cînd sînt necesare reparații 
mai mari, lucrurile nu se mai des
fășoară atît de simplu. După cum se 
știe, articolele de întrebuințare în
delungată — frigidere, aspiratoare, 
mașini de spălat etc. — au un ter
men de garanție. Dacă se defectea
ză în limitele termenului de ga
ranție depanarea se face gra
tuit. Unitățile care întrețin artico
lele electrice în perioada de 
garanție nu au însă întotdeauna 
la îndemînă piesele de schimb 
necesare. Datoria de a fabrica aceste

NOUTĂȚI DE SEZON
In marile magazine ale Capi

talei — „Victoria“, „București“, 
magazinul de confecții pentru fe
mei „București“ — se pot întîlni 
o seamă de noi articole vestimen
tare pentru sezonul de toamnă- 
iarnă.
o Menționăm pardesiele din sto

fă cu garnituri de piele, pardesiele 
din tergal sau stofe în țesături, 
contexturi și modele variate, pal
toane cu garnituri din imitație de 
blană, cele din urson uni și spicat 
ca și acelea din stofă, căptușite cu 
imitație de blană.

® O noutate așteptată de cumpă
rătoare : hainele din PVC (imitație 
TEATRE • CINEMA ® TELEVIZIUNE

piese și de a le trimite ritmic, în 
funcție de necesități, atelierelor 
de depanat revine întreprinderilor 
producătoare. Numai că unele din
tre ele, după ce văd lotul de marfă 
ieșit pe poarta fabricii, uită de a- 
ceastă obligație. De aici, un șir în
treg de neajunsuri : timp pierdut de 
cetățeni, discuții interminabile în
tre ei și cooperativă, între coo
perativă, UCECOM și fabrici. I.I.feț. 
„Electromotor“-Timișoara, de pildă', 
fabrică aspiratoare de 120 și 220 
de volți. Dar rotoare numai de 
220 de volți. Cu toate insistențe
le organizațiilor comerciale, ale 
unităților de depanat, întreprinde
rea continuă să nu-și respecte obli
gațiile în această direcție, amînînd 
cu lunile livrarea fiecărui lot de pie
se de schimb. între fabricile care se 
interesează prea puțin de ceea ce 
se întîmplă cu produsele lor după 
ce au intrat în magazine sînt și Uzi
nele „30 Decembrie“-Hunedoara, 
„Automecanica“-Sibiu — producă
toare de mașini de spălat rufe.

Consiliul de conducere al coopera
tivei „Metalo-casnica" are obligația 
de a analiza cauzele deficiențelor, și 
de a găsi noi căi de îmbunătățire a 
activității unităților în subordine, în 
scopul unei deserviri exemplare.

în același timp, se așteaptă din 
partea unor ministere și a altor fo
ruri centrale de resort măsuri cores
punzătoare pentru lichidarea întîr- 
zierilor cu care unele întreprin
deri producătoare de articole de uz 
casnic livrează piesele de schimb.

Gheorghe GRAURE

piele) în nuanțe pastelate — vernil, 
roșu, galben — trei sferturi sau în
tregi. Producător : Fabrica de con
fecții și tricotaje „București“.

® A fost pus de asemenea în vîn- 
zare un sortiment bogat de bluze : 
din poplin fin. dantelă, diverse alte 
țesături.

o La grupa tricotajelor, au apă
rut ciorapi cu fire de o elasticitate 
mai marc, un nou sortiment fin și 
suplu — Agiion — in seturi de 3 
ciorapi (unul de rezervă), modele 
noi de veste, scampolouri și jachete 
din fire sintetice sau in amestec cu 
lînă, bluze și scampolouri din bum
bac mercerizat cu fire viscoză, pre
cum și căciuli imitație perucă, din 
fire de relon.

Pe marginea unui album
(Urmare din pag. I-a)

lor politicieni ne-a învățat că Romî- 
nia e o țară „eminamente agricolă” 
șl mai mult decît atît nu poate ii. 
Grîul romînesc pleca însă peste ho
tare, îmbogățind pe marii latiiun- 
diari. Țăranul și muncitorul nu a- 
veau decît bucata de mămăligă. 
Din vastul material pe care 
ni l-au lăsat vremurile de ieri, 
să desprindem o singură mărtu
rie : „La noi, foametea e o sta
re de lucruri constantă, fiindcă 
ea există nu numai atunci cînd țăra
nul nu are ce mînca, ci și atunci 
cînd e silit să mănînce porumb stri
cat și cînd porumbul stricat întruatî- 
ta devine nutrimentul lui exclusiv, 
îneît îi distruge organismul (...) Nu 
există scuză înaintea lui Dumnezeu, 
ca semenii noștri, ca talpa țării, ca 
acea parte a societății care munceș
te pentru toți și care produce bogă
ția țării, să-și cerșetorească pîinea 
de toate zilele și să se nutrească 
în mare parte cu un nutriment care 
e otravă”. Credeți, desigur, că acest 
tablou înfricoșetor al stărilor din 
trecut a fost zugrăvit de un revolu
ționar, de un socialist sau cel puțin 
de un om de stînga și că a fost ti
părit în vreo publicație subversivă. 
Vă înșelați. Sînt cuvintele lui Dim 
Sturdza, secretar general al Acade
miei de atunci și șef al partidului li
beral. Ele au apărut în Analele A- 
cademiei Romîne, voi. XXIII, pagina 
44. Ceea ce nu l-a împiedicat să 
prezideze guvernul din 1907, care a 
reprimat sălbatec răscoalele de a- 
tunci, împușcînd fără judecată 11 000 
de țărani în șanțurile șoselelor, deși 
— după cum se vede — știa foarte 
bine că adevărata cauză a acestor 
răscoale era foametea.

Regimul socialist a întemeiat o 
industrie puternică, în plină dez
voltare, care stă la baza înflo
ririi întregii economii a țării. Fiecare 
pagină a albumului ne arată o nouă 

realizare: rafinăria de la Brazi, cea 
de la Onești, Uzinele de utilaj petro
lier „1 Mai" de la Ploiești, Uzinele 
de anvelope Danubiana, Fabrica de 
fire și fibre sintetice de la Săvinești, 
Combinatul siderurgic de la Hune
doara, Combinatul de celuloză și 
hîrtie de la Suceava, Uzinele „Elec- 
troputere" de la Craiova, marea hi
drocentrală de la Bicaz, cealaltă care 
se ridică acum pe Argeș, șantierele 
navale de la Galați și atîtea și atî- 
tea altele trec prin fața noastră ca tot 
atîtea minuni, fiindcă — să nu uităm 
— au fost făcute într-un răstimp de 
numai douăzeci de ani, în care am 
avut de suportat și grelele urmări 
ale războiului.

Pe întinsele ogoare ale gospodă
riilor colective circulă tractorul și 
combina. In mai toate satele vezi 
case noi, cu zid de cărămidă și co- 
periș de tablă sau de țiglă, deasu
pra cărora se ridică antena de ra
dio și, adesea, de televiziune. Me
dicul a înlocuit pe baba cu leacuri 
deseîntate. Dispensarele și casele 
de nașteri stau la îndemînă întregii 
populații. Pe linia învățămîntului, 
Romînia e una din puținele țări cu 
învățămînt gratuit de opt ani. Nume
roși studenți beneficiază de burse, 
cantine și cămine. Acum douăzeci 
de ani aveam 4 000 000 de analfa- 
beți. Azi avem aproape 4 000 000 de 
elevi și studenți.

Orașele de provincie se ridică din 
părăsirea în care au fost ținute în 
trecut. Blocuri impunătoare se înal
ță pretutindeni. Bucureștiul a do- 
bîndit aspectul unei mari capitale.

Albumul „Romînia”, realizat în cele 
mai bune condiții de Editura Meri
diane, oglindește toate aceste mari 
înfăptuiri, care au schimbat fața ță
rii și au ridicat nivelul de viață 
al poporului, deschizîndu-i larg 
drumul către noi realizări și către 
un viitor tot mai luminos.

AU ANGAJAT
MARATONIȘTI

Cîteva întreprinderi din regiu
nea Ploiești au dat anunțuri la 
mica publicitate a gazetelor cen
trale cum că angajează matrițeri. 
Trebuie să știți că matrițeria este 
o meserie... Adică ce vă mai po
vestesc eu dumneavoastră ? Nu 
știți ? In țară avem doar 0,003 la 
sută din populație matrițeri. Prin
tre ăștia mă număr și eu. Meserie 
grozav de frumoasă. Ajustez din 
bonfaier și pilă ce vrei dumneata. 
In afară de asta, am și rude în re
giunea Ploiești. Așa că, dorind să 
mă apropii de rude și citind anun
țurile din ziare, m-am deplasat la 
Fabrica „Vulturul" din Comarnic. 
Am dat probă de angajare. Comi
sia mi-a dat calificativul foarte, 
foarte bine, încadrarea a VIII-a. In 
momentul cînd să semnez contrac
tul, îmi vine pe limbă o întrebare:

— Desigur că o să-mi dați și un 
ipartament ? Sînt familist !

— Cum să nu, se poate ? !...
Tocmai cînd muiam tocul în că- 

>mară îl aud continuînd :
— Iți dăm. La Sinaia.
Mi-a căzut tocul din mînă.
— Cum adică ? Să lucrez la dv, 

:n Comarnic, și să locuiesc în Si
naia ?

— Ne-au fost repartizate cîteva 
ipartamente noi în blocurile de la 
Sinaia.

Bineînțeles că am rupt contrac
tul și m-am dus la Uzinele Meca
nice din Sinaia. Și ei aveau nevoie 
de matrițeri. Am dat probă și aici, 
și găsesc că-i inutil să mai spun 
cam trecut examenul cu califica
tivul maxim. Deci, după trecerea 
prin comisie, întrebarea :

— Aș dori să-mi aduc familia, 
îmi puteți repartiza o locuință ?

— La Comarnic.
— Poftim ?
— Sfatul popular regional și or

ganele ministerului de care aparți
nem ne-au repartizat 8 aparta
mente la Comarnic. O să-ți dăm 
unul acolo. Nu-i departe. O să faci 
naveta cu trenul.

—■ Bine, dar eu am fost la Co
marnic și nu m-am angajat acolo 
pentru că mi-au oferit locuință la 
Sinaia. Dumneavoastră...

— Asta-i situația !
M-am dus la a treia uzină care 

avea nevoie de matrițeri. La Uzi
nele de utilaj petrolier Tîrgoviște. 
Nu m-am angajat nici acolo pen
tru că mi-au oferit locuință la 
Ploiești. Am fugit repede la Uzina 
„Steaua electrică“-Fieni.

— Ești matrițerul care ne tre
buie. Gata. Treci de semnează con
tractul.

— Unde îmi dați locuință ?
— Ploiești.
Se înțelege că am plecat la Uzi

na Mecanică din Buzău.
După ce am dat probă și aici, 

am întrebat: o să-mi dați locuință?
— Se poate.
— Sper că tiu la Cluj.
— Păi cum la Cluj? La Ploiești.
Am plecat și de aici. îmi făcu

sem o socoteală. Domnule, de la 
Comarnic pînă la Sinaia e o nimi
ca toată. Cit fac cu trenul pînă la 
Sinaia? Vreo douăzeci de minute. 
Deci m-am dus din nou la „Vul- 
turul“-Comarnic. Am semnat con
tractul dar, cînd m-am dus să iau 

repartiția de locuință, am observat 
că scria pe ea Tîrgoviște.

— Apartamentele din Sinaia 
le-am dat. Dacă nu te-ai grăbit ? 
Te duci la Tîrgoviște. Ai legături 
bune la Ploiești. Dacă prinzi tre
nurile, faci numai 6 ore la dus și 
6 ore la întors.

îmi plesnea capul.
— Cine, domnule, ce fel de ca

pete au făcut încrucișările astea ?
Omul de la „Vulturul“-Comarnic, 

cu o mișcare a capului, mi-a făcut 
semn spre cer.

— De ce să mă uit, la cer ?
— Nu la cer, tovarășe, uită-te 

mai bine în sus.
M-am uitat mai bine și într-ade- 

văr am zărit un avion.
— Ce legătură are avionul cu 

toată povestea asta ?
— Are. In avionul ăla pe care-l 

vezi că dă tîrcoale regiunii Ploiești 
s-au întrunit acum, ca și în anii 
trecuți, o comisie formată dintr-un 
reprezentant al secției de planifi
care din cadrul sfatului popular 
regional și un reprezentant al di
recției de planificare din Ministe
rul Industriei, Constructoare de 
Mașini.

— Și ce face comisia asta în 
avion ?

— Studiază repartizarea spațiu
lui locativ pe 1965... Grăbește-te ș< 
te angajează mai repede, altfel 
riști să te depărtezi și de Tîrgo
viște. Hai, repede pînă nu ateri
zează comisia.

Am renunțat la regiunea Plo
iești. Sînt în București și azi.

Nicută TĂNASE

P.S. Am aflat de curînd, că uzi 
nele din regiunea, Ploiești car/ 
aveau nevoie de matrițeri au an. 
gajat în locul lori maratoniști. Ni 
se pricep ei să facă matrițe, dai 
în schimb se antrenează...

O să avem peste cîțiva ani o re 
coltă de maratoniști a-ntîia 1

TEATRE : Teatrul de stat de operetă : 
Rosemarie — (orele 10,30), Prințesa circu
lui — (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (sala Comedia) : Maria Stuart
— (orele 10), Eminescu — (orele 19,30), 
(sala Studio) : O femeie cu bani — (orele
10) , Moartea unui artist — (orele 19,30). 
Teatrul „Lucia Sturdza Buiandra" (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Omul 
care aduce ploaia — (orele 10), Orestia — 
(orele 19,30), (sala Studio — str. Al. Sahia 
nr. 96 A) : Comedia erorilor — (orele 10), 
Dragă mincinosule — (orele 19,30). Tea
trul de Comedie : Umbra — (orele 10,30). 
Șeful sectorului suflete — (orele 20). Tea
trul „C. I. Nottara" (sala Magheru): Act 
venețian — (orele 19,30), (sala Studio) : 
Zizi și... formula ei de viață — (orele 20). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : 
Ninge la ecuator — (orele 19,30). Teatrul 
evreiesc de stat : Frank al V-lea — (o- 
rele 20). Teatrul „Țăndărică“ : Băiatul și 
vîntul — (spectacol pentru copii — orele
11) , Eu și materia moartă — (spectacol 
pentru adulți — orele 20,30). Teatrul sa- 
tiric-muzical „C. Tănase" (sala „Savoy“): 
Carnaval la Tănase — (orele 11 și orele 
20), (Sala „Victoria“) : Și băieții și fetele
— (orele 11 șl orele 20). Circul de stat : 
Spectacol prezentat de ansamblul circu
lui chinezesc — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Străinul — cine
mascop (ambele serii) : Sala Palatului 
R. P. Romîne (seria de bilete nr. 1218 
— orele 19), Patria (10; 13,30; 17; 20,30). 
Ghepardul — cinemascop (ambele serii) : 
Luceafărul (10; 13,30; 17; 20,30), Excelsioi 
(9,45; 13,15; 17; 20,30), Melodia (10; 13,30. 
17,15; 20,45). Accattone : Republica (9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21,15). Viața parti
culară : Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21). Hatari (ambele serii) : Bucu
rești (9,30; 13; 16,30; 20), Feroviar (9,30: 
13; 16,30; 20), Grivița (9,30; 13; 16,30; 20) 
Stadionul „Dinamo" (18,45). Nopțile Cabi
nei : Carpațl (10; 12; 14; 16). Colaborato
rul Ceka : Capitol (10; 12; 14; 16,15; 18,30: 
21), înfrățirea între popoare (11,30; 16. 
18,15; 20,30), Modern (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Vinătoarca — cinemascop : Victoria (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Drama ciocîrliei : 
Central (9,30; 11,45; 14; 16.15; 18,30; 20,45). 
Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Mio
rița (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Cosmos (16. 
.8.15; 20,30). Jocuri întrerupte : Lumina 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Dragoste ne- 
înplinită : Union (11; 16; 18,15; 20,30)
Program pentru copii : Doina (orele 10 
.1,15; 12,30). Galapagos : Doina (13.45; 16 
8,15; 20,30). Pagini de istorie — Romînia, 
irizont '64 : Giulești (9; 14; 18,30). Vara în 
lordul sălbatic — Pionieria nr. 5/1964 ; 
timpuri Noi (10—21 în continuare). Doi 
jolonel : Cultural (15; 17; 19; 21). Cauze 
Irepte — cinemascop : Buzești (11; 14,30: 
7; 19,30). Singurătatea alergătorului de 
mrsă lungă: Crîngași (12; 16; 18,15; 20,30). 
flacăra (15,30; 18; 20,30). Brațul nedrept 
d legii: Bucegi (10; 12; 16;‘18,15; 20,30), 
’opular (10,30; 16; 18,15; 20,45). Sechestra- 
ul 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 la 
miezul nopții : Vitan (16; 18: 20), Pro
gresul (11; 15,30; 18; 20,15). Falsificatorul: 
Munca (16; 18,15; 20,30), Colentina (16;
18,15; 20,30). Moral ’63 : Arta (9,45; 12; 14; 
16,15; 18,45; 21), Rahova (10,30; 16; 18,15;
20.30) . Floarea Manlo : Cotroceni (11; 16;
18,15; 20,30). Ocolul pămintului în 80 de 
zile — cinemascop (ambele serii) : Vii
torul (11,30; 16; 19,30). Comoara din lacul 
de argint — cinemascop: Volga (10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30). Ciociara: Floreasca (12,15; 
16; 18,15; 20,30), Ferentari (16; 18,15;
20.30) , Pacea (11; 15,45; 18; 20,15). Al nouă
lea nume : Flamura (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) . Pășesc prin Moscova — cinema
scop : Lira (15,30; 18; 20,30), Moșilor (15; 
17; 19; 21). Cei șapte magnifici — cine
mascop : Drumul Sării (11; 14,30; 17,30;
20,30).  Banda de lași : Adesgo (10,30; 15; 
17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — E- 
misiunea pentru copii ; Transmisiune de 
la Teatrul de Păpuși din Iași : „Trei pi
tici și-un licurici“ ; Telejurnalul pionie
rilor ; Circul Bougllone (partea I). 10,30
— Rețeta gospodinei. 11,00 — Emisiunea
pentru sate. în jurul orei 17,30 — Jocurile 
Olimpice — Tokio, 1964. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Varietăți. 20,15 —
Centenarul Universității București. 20,30
— Partea a II-a a emisiunii de varietăți. 
21,45 — Actualitatea cinematografică. In 
încheiere : Buletin de știri, sport, bule
tin meteorologic.

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

frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin, exceptînd Banatul și Ardealul, 
unde vremea a fost schimbătoare, cu ce
rul temporar noros și au căzut ploi slabe, 
locale. Vîntul a suflat potrivit, cu inten
sificări pînă la tare în jumătatea de est 
a țării, predominînd din sectorul sud- 
vest. Temperatura aerului, la ora 14, în
registra valori cuprinse între 24 grade la 
Calafat și li grade la Sighet. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, cu cer 
mai mult senin. Vîntul a suflat potrivit, 
cu intensificări pînă la tare din sud- 
vest și temperatura maximă a fost de 
21 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 12, 13 
și 14 octombrie. In țară : Vremea în ge
neral instabilă, cu cer temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, mai ales în jumă
tatea de nord a țării. Vînt potrivit, cu 
Intensificări trecătoare, predominînd din 
sectorul nord-vestic. Temperatura ușor 
variabilă. Minimele vor fi cuprinse între 
0 și 10 grade, local mal coborîte, iar ma
ximele între 9 și 19 grade. In București: 
Vreme schimbătoare, cu cer temporar 
noros, favorabil ploii trecătoare. Vînt 
potrivit, cu intensificări trecătoare. Tem
peratura ușor variabilă.
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Conferința națională 
de lingvistică și-a încheiat 
lucrările

Sîmbătă, în Capitală, s-au înche
iat lucrările Conferinței naționale 
de lingvistică romînească, organiza
tă de Academia R. P. Romîne și Mi
nisterul Învățămîntului. Alături de 
lingviști și filologi, cercetători din 
institutele și unitățile științifice ale 
Academiei, de cadre universitare de 
la catedrele de filologie și de profe
sori din școlile medii din țară, au 
participat ca invitați specialiști din 
R. P. Albania, Austria, Belgia, R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, Finlan
da, Franța, R. D. Germană, Suedia, 
R. P. Ungară și U.R.S.S.

în timpul celor patru zile, cît au 
duîat lucrările, au fost trecute în 
revistă realizările obținute de ling- 
viètica romînească în ultimii 20 de 
ani, a fost prezentat stadiul actual 
al lucrărilor mai importante în a- 
cest domeniu, precum și perspecti
vele de dezvoltare a lingvisticii în 
țara noastră. în cadrul temelor pri
vind Dicționarul limbii romîne, Tra
tatul de istorie a limbii romîne, lim
ba romînă literară, dialectologia ro
mînească, gramatica limbii romîne 
și metode noi de cercetare a limbii 
au fost prezentate circa 40 de refe
rate și comunicări și au avut loc 
ample dezbateri care au contribuit 
la aprofundarea problemelor, la o 
mai bună orientare în viitor a cer
cetărilor de lingvistică din țara 
noastră.

Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de acad. Iorgu Iordan, vicepreședin
te al Academiei R. P. Romîne, pre
ședintele comitetului de organizare 
Ct conferinței. (Agerpres)

Informație
în zona localității Cugir s-a pră- 

bi’șit un avion, accident în care 
ș_-au găsit moartea pasagerii și e- 
chipajul avionului. A fost ordonată 
© anchetă pentru cercetarea cauzelor.

f De la I. T. B.
Din cauza unor lucrări pe traseu, 

începînd din ziua de 11 octombrie a.c. 
se întrerupe circulația tramvaielor li
niei 29 între orele 8—14.

Plecarea tovarășului Alexandru „Bîrlădeanu 
la ședința Comitetului executiv al C.A.E.R.

Tovarășul Alexandru Bîrlădeanu, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, reprezentant 
al R. P. Romîne în C.A.E.R., a ple
cat sîmbătă seară la Moscova, pentru 
a participa la lucrările celei de-a 
XlV-a ședințe a Comitetului execu
tiv al C.A.E.R.

La plecare, în Gara de Nord, au 
fost de față tovarășii Alexandru Mo- 
ghioroș, Gheorghe Gaston Marin și

★

SOSIREA DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE 

A R. P. ROMÎNE 
CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL 

MIHAIL FLORESCU

Sîmbătă seara s-a înapoiat în 
Capitală delegația guvernamentală 
a R. P. Romîne, condusă de Mihail 
Florescu, ministrul industriei petro
lului și chimiei, care, la invitația 
guvernului algerian, a făcut o vizi
tă în Republica Algeriană Democra
tică și Populară.

La întoarcere delegația s-a oprit 
la Paris unde a avut convorbiri pri
vind relațiile economice romîno- 
franceze.

Delegația a fost salutată la aero
port de către Dumitru Simulescu, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor, Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai conducerii Minis
terului Industriei Petrolului și Chi
miei și Ministerului Comerțului Ex
terior.

PRIMUL SPECTACOL 
AL ANSAMBLULUI 

DE CÎNTECE ȘI DANSURI 
AL R.P.D. COREENE

La Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne a avut loc, sîmbătă 
seara, primul spectacol al Ansam
blului de cîntece și dansuri al R.P.D. 
Coreene.

La spectacol au asistat reprezen
tanți aj conducerii Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Mini
sterului Afacerilor Externe, Institu-

Gogu Rădulescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Victor ïones- 
cu, ministrul comerțului exterior, 
Pompiliu Macovei, adjunct af minis
trului afacerilor externe, și alte per
soane oficiale. sj~-

Au fost prezenți I. I. Iliuhin, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice în R.^P. Romînă, 
și membri ai ambasadei?'

(Agerpres)
★

tului romîn pentru relații culturale 
cu străinătatea, Sfatului popular al 
Capitalei, oameni de artă și cultură, 
un numeros public. Au fost, de ase
menea, prezenți Kim Fa Ge, însărci
natul cu afaceri ad-interim al R.P.D. 
Coreene în R. P. Romînă, membri 
ai ambasadei și delegația culturală 
coreeană, condusă de Kim Săn Ăk, 
adjunct al ministrului culturii.

Repertoriul formației, de o mare 
varietate și bogăție, a fost alcătuit 
din dansuri, coruri și piese solistice, 
care s-au bucurat de o caldă apre
ciere din partea publicului specta
tor.

VIZITELE DIRECTORULUI 
GENERAL AL AGENȚIEI 

INTERNAȚIONALE 
PENTRU ENERGIE ATOMICĂ

Sîmbătă, directorul general al A- 
genției internaționale pentru ener
gie atomică, dr. Sigvard Eklund, a 
vizitat Rafinăria Brazi și Uzinele „1 
Mai" Ploiești. După amiază dr. Sig
vard Eklund a plecat la Constanța.

ANSAMBLUL DE CÎNTECE 
ȘI DANSURI „PERINITA“ 

ÎN TURNEU ÎN IZRAEL

Ansamblul de cîntece și dansuri 
„Perinița“ a părăsit sîmbătă dimi
neața Capitala îndreptîndu-se spre 
Izrael, unde va întreprinde un tur
neu de 30 de zile.

La plecare au fost de față Tswi 
Ayalon, ministrul Izraelului la 
București, și membri ai legației.

(Agerpres)

DE PESTE HOTARE
PLENARA CC. AL P.C 
FRANCEZ

PARIS 10 (Agerpres). — În zilele 
de 9 și 10 octombrie, la Ivry, subur
bie a Parisului, a avut loc o plena
ră a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Francez.

Plenara a discutat măsurile pen
tru cinstirea memoriei lui Maurice 
Thorez, situația politică și sarcinile 
partidului în lupta pentru revendi
cări și pentru pace, orientarea, pro
gramul și tactica P.C. Francez în 
alegerile municipale, precum și pro
bleme ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Declarația P.C. din S.U.A. 
in legătură cu actuala 
camjmie electorală

NEW YORK 10 (Agerpres).— Zia
rul „Worker“ publică o declarație a 
P.C. din S.U.A. în legătură cu pro
blemele actualei campanii electorale, 
în declarație se subliniază pericolul 
pe care-1 prezintă candidatura lui 
Goldwater din partea partidului re
publican în actualele alegeri prezi
dențiale, ca urmare a faptului că în 
jurul acestuia s-au grupat cele mai 
reacționare forțe din țară. „Goldwa
ter a acaparat unul din cele două 
partide principale ale țării — parti
dul republican — și este sprijinit de 
dixicrații (segregaționiștii — n.r.)
din partidul democrat. El este im
prudent, dar nicidecum singur. în 
jurul lui s-a grupat o puternică coa
liție de miliardari, magnați ai petro
lului, magnați ai industriei militare, 
generali și amirali... Această coaliție 
nefastă are de gînd să continue să-i 
otrăvească pe alegători cu veninul 
anticomunismului“. „Din fericire, se 
spune în declarație, este pe cale de 
a se forma o mare coaliție care va fi 
în stare să lichideze primejdia pe 
care o reprezintă goldwaterismul“.

în încheierea declarației, P.C. din 
S.U.A. se pronunță pentru inițierea 
unor măsuri de natură să asigure 
pacea și bunăstarea oamenilor mun
cii din S.U.A.

DIN VIAȚA CULTURALĂ
internațională

Sărbătoarea poeziei bulgare
Inaugurată cu mai mulți ani în 

urmă, Sărbătoarea poeziei bulgare a 
intrat în tradiție. în acest an, ea este 
consacrată îndeosebi poeților care 
au participat și au căzut în luptele 
duse vreme îndelungată de poporul 
bulgar pentru libertatea și independența 
patriei. Cu acest prilej, de la 30 sep
tembrie se desfășoară manifestări cul
turale la Sofia și în provincie, mai ales 
în localitățile unde au trăit și au muncit 
acești poeți. Adunări festive au avut 
loc în capitală, în orașele Pleven, Lo- 
veci, Tîrgoviște, Bansko și altele. în a- 
celeași localități au fost deschise ex- 
poziții-vitrine cu plachete de poezii. în 
cadrul adunărilor au fost înfățișate 
succesele dobîndite de poporul bulgar 
în revoluția culturală în cei 20 de ani 
care au trecut de la eliberare și s-a 
subliniat caracterul tematic mai cuprin
zător al poeziei din această perioadă, 
izvorît din viața nouă a constructori

WO d® ani de la nașterea
Ini Hușicî 

lor socialismului. Totodată, s-au citit ver
suri din lucrările cele mai reprezenta
tive ale poeților bulgari.

în librării a apărut culegerea „Poe
zia — 1964”. La această sărbătoare, 
poeții bulgari au avut ca oaspeți prie
teni din Uniunea Sovietică, R. P. Un
gară, R. D. Germană, R.S.F. Iugoslavia. 
Din țara noastră au participat Valentin 
Deșliu și Nicolae Sfoian.

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de Sărbătoarea poeziei bulgare, zilele 
acestea, în sala „Universiada" din 
Sofia, Uniunea scriitorilor bulgari, îm
preună cu Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist Dimitrovist, orga
nizează o întîlnire a poeților bulgari 
și a poeților oaspeți cu tineretul. Cu 
acest prilej, cei mai buni actori din 
capitală, precum și poeți vor prezenta 
unele din cele mai reușite creații.

C. LINTE 
Sofia.

Concursd 
internațional Chopin

Intre 22 februarie și 13 martie 
1965 se va desfășura la Varșovia 
concursul internațional Frederic 
Chopin. Concursul va fi deschis 
tuturor concurenților, avînd 
vîrsta între 17 și 30 de ani. Com- 
portînd trei etape eliminatorii, în 
prima etapă concurența vor tre
bui să interpreteze o nocturnă, 
două studii, o poloneză și șase 
preludii. Cei 36 de concurenți a- 
junși în cea de-a doua etapă vor 
interpreta un vals, trei mazurci, 
două studii, un scherzo și o lu
crare de introducere mai mare 
(o baladă, o barcarolă sau o fan
tezie). în etapa finală vor ajunge 
6 candidați, care vor avea de in
terpretat acompaniați de orches
tră nocturna în mi bemol major, 
o sonată și un concert.

Săptămîna aceasta s-au împlinit 
o sută de ani de la nașterea Iul 
Louis Lumière, unul dintre creato
rii celei de-a șaptea arte. Iatăl pe 
L. Lumière în timpul înregistrării 
pe peliculă a filmului rămas în a- 
nalele istoriei cinematografiei, „So
sirea unui tren in gară".

0 nonă galerie de artă 
h New York

Recent la New York a fost inau
gurată noua Galerie de artă con
temporană Huntington Hartford. 
Majoritatea operelor expuse în a- 
cest muzeu au fost create în de
cursul secolului XIX. O mică 
parte a colecției conține lucrări 
din secolul nostru. Printre expo
nate se găsesc lucrări ale unor ar
tiști de seamă ca, de pildă, un 
peisaj marin de Monet, un por
tret expresiv de Vuillard, trei pei
saje de Courbet, opt pînze mari 
redînd legenda lui Perseu, pictate 
de Edward Burne-Jones. Dintre 
pînzele pictorilor americani pot fi 
citate cele semnate de Sargent, o 
pictură reprezentînd un lac de 
Blakelock, un studiu al unei mame 
cu fiica ei de Mary Casset etc.

A ÎNCEPUT OLIMPIADA
(Urmare din pag. I-a)

Pitorească, plină de culoare este tre
cerea sportivilor. O adevărată paradă a 
celor :irci continente, pe care o punc
tează _.numai frumusețea costumelor, 
multe specifice portului din diferite col
turi ale lumii, ci, înainte de toate, bucu
ria și entuziasmul acestor tineri, albi, 
negri sau galbeni, care — fără deose
biri de rasă, religioase sau politice — 
se simt uniți de năzuinfa comună de 
prietenie și bună înțelegere.

DEFILEAZĂ SPORTIVII ROMÎNI
Pășesc în rîndurile acestora sportivi 

de faimă internațională. Campioni și 
recordmani mondiali, mulfi aureolați de 
titlurile olimpice cucerite în urmă cu pa
tru ani la Olimpiada de la Roma. Timp 
de două săpfămîni, ei se vor întrece pe 
stadioanele și în sălile din capitala Ja
poniei, însuflețiți de dorința de a în
cununa cu noi lauri Jocurile Olimpice, 
lafă-i prin fața tribunelor și pe repre
zentanții țării noastre. Ei vin după de
legația Rhodesiei și înaintea Senegalu
lui. Drapelul Republicii Populare Romîne 
este purtai de Aurel Vernescu, multiplu 
campion mondial la caiac. Băieții noștri 
sînt îmbrăcați cu costume de cu
loare crem, iar fetele în taioare albas
tre cu fuste gri. Ei salută cu căldură spec
tatorii, fiind primiți cu ropote de a- 
plauze. Defilarea o încheie sportivii țării 
gazde. Coloanele acoperă gazonul în
tregului stadion.

Cîfeva clipe, peste stadion se așterne 
liniștea. Se apropie de microfon pre
ședintele comitetului de organizare a 
Jocurilor Olimpice, Daigoro Yasukawa. 
Cu glasul ușor învăluit de emoție — 
este pentru prima oară cînd continentul 
asiatic găzduiește o olimpiadă — el 
adresează un salut de bun venit tuturor 
participanților. După aceea președintele 
Comitetului olimpic internațional, Avery 
Brundage, își rostește scurta cuvîntare 
prin care îi îndeamnă pe sportivi să se 
întreacă în spiritul olimpic. Apoi îl invită 
•— în limba japoneză — pe împăratul 
Hirohito să declare deschise Jocurile O- 
limpice. Acesta pronunță tradiționala și 
laconica frază : „Declar deschisă cea 
de-a XVIII-a Olimpiadă a erei mo
derne I".

Peste vuietul mulțimii răsună sunetele 
argintii a 40 de trompete. Un freamăt 
cuprinde tribunele. Pe înaltul catarg se 
înalță încet steagul alb cu cele cinci 
cercuri. Deasupra stadionului și a orașu
lui plutesc mii de baloane, în vreme ce 
trei lovituri de tun salută acest mo
ment.

Este ora 15 și 3 minute. Pe pista 
stadionului își face apariția ultimul pur

tător al torței olimpice, studentul japo

®))ȚOKIO 
perecepț:®

RADIO
Astăzi posturile de radio vor 

transmite, din capitala Japoniei, 
pe programul I, în jurul orei 
17,15 și în reluare la ora 21,30 
emisiunea specială „Jocurile 
Olimpice — Tokio 1964“, reali
zată de trimișii speciali ai 
Radioteleviziunii. Timp de a- 
proape 20 de minute, în cadrul 
acestei emisiuni vor fi rela

nez Yoshinori Sakai, cel care în urmă cu 
19 ani venea pe lume la două ore după 
ce asupra Hiroshimei și-a desfăcut um
brela ucigătoare, bomba atomică. El nu 
datorează cinstea de a aprinde flacăra 
performanțelor sale sportive ; prezența 
hui este un simbol al dorinței de pace a 
poporului japonez, greu încercat de ur
gia celui de-al doilea război mondial.

JURĂMÎMTUL olimpic

Sakai urcă în pas sprinten cele 210 
scări de marmură și aprinde flacăra în 
mijlocul cupei de bronz, în timp ce un 
cor cîntă imnul Olimpiadei de la To
kio. Sînt clipe emoționante, greu de ui
tat. Jurămîntul olimpic este rostit de gim

Unul din marile gonguri — artistic 
incrustate — folosite în timpul festi
vității de deschidere a Jocurilor 

Olimpice

nastul japonez Takashi Ono. Cuvintele lui 
solemne trezesc un profund ecou : „In 
numele tuturor participanților, jur că ne 
vom întrece la Jocurile Olimpice în luptă 
dreaptă, respectînd regulamentele și 
dornici să concurăm în spiritul adevăra
tei sportivități, pentru gloria sportului și 
onoarea țărilor noastre”.

Pe cerul capitalei nipone a înflorit o 
adevărată grădină : sînt buchetele focu
rilor de artificii. Opt mii de porumbei 
albi își iau zborul spre înălțimi. Unul din
tre ei și-a oprit zborul pe catargul în 
vîrfu! căruia flutura steagul olimpic. Este 
un spectacol de o mare frumusețe, pe care

tate și aspecte de la meciul de 
fotbal Romînia — Mexic. Totoda
tă, radiojurnalele din cursul zilei 
vor cuprinde și știri olimpice.

TELEVIZIUNE
în jurul orei 17,30 va fi trans

misă, prin rețeaua „Intervizlu- 
nii“, festivitatea de deschidere a 
celei de-a XVIII-a ediții a Jocu
rilor Olimpice. 

doar televiziunea . în culori de .Ja Tokio 
reușește să-l redea în toată măreția lui. 
Mulțimea cîntă imnul național, în vreme 
ce deasupra stadionului cinci avioane cu 
reac[ie F—86 înscriu, cu un fum special 
în culori, cercurile olimpice, ce stăruie 
apoi multă vreme peste marele oraș.

O veste care a fost primită cu deo
sebită bucurie și simpatie de opinia pu
blică. Directorul agenției de științe și 
tehnologie, dr. Aizi, a declarat în ca
drul unei conferințe de presă că gu
vernul japonez a cerut guvernului S.U.A. 
să amîne vizita primului submarin ato
mic american în porturile japoneze pînă 
după încheierea J. O.

Peste întinsul oraș a coborît însera
rea. Pînă în depărtări se vede strălu
cirea flăcării olimpice. Panglicile reflec
toarelor se împletesc pe cer, făcînd să 
strălucească uriașe baloane. Edițiile spe
ciale ale ziarelor se epuizează, iar te
leviziunea transmite necontenit, pe 6 
canale diferite, imagini pe care le re
trăim cu aceeași emoție.

La ora cînd citiți aceste însemnări, 
aici la Tokio este miezul zilei și cele din
ții întreceri ale Jocurilor Olimpice s-au 
și desfășurat.

Olimpiada a început.

BREVIA B
Debutul! olimpicilor noștri

Astăzi se vor desfășura concursuri 
.și meciuri la 11 discipline olimpice, 
în multe dintre ele sînt angajați și 
sportivii țării noastre. Pe stadionul 
din Omyia (45 km de Tokio) fotba
liștii noștri vor juca în compania 
echipei Mexicului. Echipa feminină 
de volei întîlnește echipa U.R.S.S., 
iar la polo pe apă formația R.P. Ro
mîne joacă în compania echipei Ita
liei, campioană olimpică. La lupte 
libere vor intra în concurs Gh. Tăpă- 
lagă (52 kg) și St. Tampa (78 kg). 
Pe ringul de la Korakuen vor încru
cișa mănușile pugiliștii. Primul boxer 
romîn care urcă ringul este Puiu Ni
colae (cocoș). El îl va întîlni pe Van 
der Walt (Rhodesia). De asemenea, 
vor participa la întîlniri preliminarii 
și reprezentanții culorilor sportive 
ale țării noastre la canotaj acade
mic (2-ț-l Și 4 fără cîrmaci).

Declarația antrenorului 
fotbaliștilor mexicani

Trimisul special al „Agerpres” la 
Tokio, Ilie Goga, a avut ieri o scurtă 
convorbire cu antrenorul echipei de 
fotbal a Mexicului, F. îgnacio. Refe- 
rindu-se la meciul de azi Romînia— 
Mexic, el a declarat Următoarele : 
„Este un meci foarte greu pentru 
ambele echipe. Nu știm ' nimic unii 
despre alții. Aceasta este prima în- 
tîlnire dintre fotbalul romînesc și cel 
mexican. O confruntare între două 
stiluri și școli diferite”.

59” 8/10 la 100 m 
spate-masculin

La Tokio a fost stabilit primul re
cord mondial Neoficial. în cadrul 
concursului de selecție al înotători
lor americani, Thompson Mann a 
parcurs 100 m spate în 59"8/10. El a 
devenit astfel primul sportiv din 
lume caze a înotat această distanță 
sub r,

Azi in Capitală
BASCHET. — Sala Floreasca, ora 9:

I. C.F. — Voința Tg. Mureș; ora 10,15: 
Steaua — Farul Constanța; ora 11,30: 
Știința București — Știința Timișoara; 
Sala Dinamo, ora 10: Rapid — Știința 
Tg. Mureș; ora 11,15: Dinamo Bucu
rești — Dinamo Oradea (meciuri în 
cadrul campionatului masculul).

HANDBAL. — Teren Progresul, de 
la ora 10: Electromagnetica — Con
structorul Timișoara (f) și Progresul — 
Rulmentul Brașov (f); Teren Giulești, 
ora 16: Rapid — Recolta Hălchiu (m).

RUGBI. — Stadionul Ghencea, ora 
9: Steaua — Știința Petroșeni, ora 10,30: 
Grivița Roșie — Progresul; Stadionul 
„Parcul Copilului“, ora 14: Gloria — 
Știința Cluj; ora 15,30: Dinamo — 
Știința Timișoara.

MOTOCICLISM. — Stadionul Dina
mo, ora 10: concurs internațional de 
dirt-track. Participă motocicliști din: 
R. D. Germană, Iugoslavia, Ungaria. 
Romînia.

FOTBAL. — Stadionul Dinamo, ora
II, 45: Combinata Dinamo, Rapid — 
Progresul; ora 13,30: Ziariștii — Actorii 
(meciuri amicale).

Deși perioada pînă la alegerile din 
Anglia și din S.U.A. a fost caracte
rizată în Occident drept „o pauză 
atlantică“, în ultima vreme a avut 
loc o intensificare a diferitelor acti
vități legate direct sau indirect de 
pactul nord-atlantic. Problema creă
rii flotei nucleare multilaterale este 
împinsă iarăși pe planul actualității; 
la Bonn se pregătește un nou proiect 
pentru realizarea „comunității poli
tice" vest-europene; „cei 6“ elabo
rează soluții de compromis pentru ca 
la sesiunea de la Bruxelles din de
cembrie să se ajungă la măsuri de
cisive privind integrarea agrară în 
Piața comună ; presa americană 
vorbește despre intenția președinte
lui Johnson de a veni în Europa 
după alegeri, eventual cu prilejul 
Consiliului N.A.T.O. din decembrie, 
pentru a „reanima cu ajutorul ma
sajului inima N.A.T.O.“, după cum se 
exprima ziarul francez „Combat".

De fapt este vorba de probleme 
vechi și de mult amînate, a căror 
soluționare a devenit și mai difici
lă în atmosfera care s-a creat, ca
racterizată printr-un început de 
destindere internațională.

Problemele legate de politica nu
cleară rămîn cele mai spinoase. A- 
çeasta o arată și faptul că discuta
rea lor a fost amînată succesiv în 
Consiliile N.A.T.O. din ultimii doi 
ani. La Washington, la Bonn și în 
celelalte capitale occidentale se a- 
preciază cu neliniștea cuvenită că 
lipsa unei concepții strategice comu
ne nu este o lacună oarecare pen
tru un pact militar de genul N.A.T.O 
în definitiv, de aceasta ține însăși 
capacitatea lui de a funcționa ca a- 
tare. Pe acest teren minat se cioc
nesc însă tendința americană de a 
păstra controlul asupra politicii nu
cleare, dorința Franței de a-și crea 
propria forță atomică, dilema An
gliei, exprimată în actuala polemică 
laburisto-conservatoare, în favoarea 
sau împotriva menținerii „factorului 
nuclear independent“ și insistența 
neobosită a Bonnului de a dobîndi 
acces la arma atomică pe calea flotei 
multilaterale, — pentru a nu mai 
menționa diferitele aprehensiuni și 
rezistențe pe care le provoacă aces
te presiuni divergente în rîndurile 
partenerilor mai mici. în aceste con
diții, era și greu să se ajungă la o 
politică comună în acest domeniu, 
deoarece fiecare dintre aliații prin
cipali caută să tragă spuza pe turta 
lui.

Branislav Nușici, cunoscut scriitor 
și dramaturg sîrb, s-a născut la 8 
octombrie 1884 la Belgrad.

B. Nușici, care ocupă un loc de 
seamă în literatura iugoslavă, a 
lăsat o bogată moștenire : lucrări 
în proză și piese de teatru, prin
tre care comediile „Deputatul po
porului", „Călătorie în jurul lu
mii", „Doamna Ministru", romanul 
„Copilul comunei".

Din lucrările sale — atît proză 
cît și teatru — multe au fost tra
duse în limba romînă.

Cu prilejul împlinirii a 100 de ani 
de la nașterea lui Nușici, în R.S.F. 
Iugoslavia au loc o serie de mani
festări. La Belgrad, la 8 octombrie 
— în foaierul Teatrului popular a 
fost dezvelit un bust, iar Ia Muzeul 
teatral s-a deschis o expoziție în
chinată vieții și activității lui Nu
șici.’ Seara, pe scena teatrului a- 
mintit a avut loc premiera festivă 
a comediei „Doamna ministru". în 
cele 10 zile în care se vor desfă
șura manifestările prilejuite de 
centenar, numeroase teatre din 
Iugoslavia vor prezenta cele mai 
cunoscute comedii ale dramatur
gului.

Aici se reflectă nu simple puncte 
de vedere diferite, ci o serie de in
terese contradictorii care s-au accen
tuat în noile condiții de pe arena 
mondială. Schimbarea raportului de 
forțe între socialism și capitalism, 
dezvoltarea noii tehnici militare ra- 
cheto-nucleare, care a dus la 
ceea ce presa occidentală nu
mește „pat nuclear“ (se referă la 
situația de la jocul de șah în care 
nu se mai pot face. mișcări și nu 
există învingător sau învins), pre
cum și cuceririle de noi poziții 
ale politicii de coexistență paș
nică între țări cu orînduiri so
ciale diferite promovată stă
ruitor de statele socialiste — toate 
acestea au făcut ca întreaga concep
ție ideologică, politică și militară pe 
baza căreia a fost creat pactul 
nord-atlantic să fie pusă sub semnul 
întrebării. La aceasta contribuie 
faptul că și înăuntrul N.A.T.O. au a- 
vut loc modificări esențiale în rela
țiile dintre S.U.A. și principalii a- 
liați. în ultimul număr din revista 
„Foreign Affairs“, cunoscutul ideolog 
american Dr. Henry Kissinger scrie: 
„Schimbări fundamentale s-au pro
dus în natura alianțelor, în caracte
rul strategiei și în ponderea relati
vă a Europei și Statelor Unite. O 
nouă concepție a relațiilor dintre a- 
liați ar fi necesară oricare ar fi gu
vernele de la Paris sau Washing
ton“. Autorul arată că „în absența 
unei politici externe comune — sau 
măcar a unui acord asupra anumitor 
divergențe — tentativa de a elabora 
o strategie comună are toate șansele 
de a fi zadarnică“. El recunoaște 
însă că diversele propuneri america
ne de participare europeană la pu
terea nucleară „au drept caracteris
tică comună menținerea dreptului 
nostru de veto asupra armelor nu
cleare ale alianței“.

Deocamdată, singura soluție oferi
tă de Washington pentru ieșirea din 
acest impas este crearea flotei ato
mice multilaterale a N.A.T.O. Pen
tru Washington — scrie „Süddeut
sche Zeitung“ din 2 octombrie — a- 
ceastă flotă constituie „un instru
ment politic pentru refacerea 
N.A.T.O. și pentru salvarea co
laborării atlantice dincolo de 1969. 
an decisiv în care pactul atlantic 
va trebui reînnoit“.

Recent, un purtător de cuvînt al 
Departamentului de Stat a anunțat 
că S.U.A. speră ca un acord privind 
crearea flotei multilaterale să fie

La 5 octombrie s-a deschis la Napoli o expoziție de pictură de „natură 
statică“ sub conducerea lui Raffaello Causa. Expoziția s-a bucurat de spriji
nul muzeelor Kunstbaus din Zürich și Baymans din Rotterdam. Tablourile 
expuse aparțin maeștrilor italieni de frunte ai acestui gen de pictură începînd 
din secolul 17 pînă în zilele noastre, de la Caravaggio îa Morandi. în fotogra
fie : „Coșuleț cu piersici“ de Fede Galizia.

semnat înainte de sfîrșitul anului, 
iar cancelarul Erhard a precizat că 
semnarea va avea loc chiar și fără 
alți parteneri, — ceea ce a fost con
siderat ca o formă de presiune asu
pra acestora. în mod evident, tonul 
adoptat la Bonn în această problemă 
se bazează pe faptul că contribuția 
financiară majoră la flotă fiind asi
gurată de S.U.A. și R.F.G. (cîte 40% 
fiecare), conducătorii vest-germani 
se consideră îndreptățiți să pretindă 
a juca un rol corespunzător în 
N.A.T.O. ca principal aliat european 
al S.U.A. Este însă de înțeles că Wa
shingtonul, deși a inițiat acest pro
iect pentru a da satisfacție, în spe
cial Bonnului, se ferește pe bună 
dreptate de o combinație exclusivă 
S.U.A.—R.F.G., care în loc să redre
seze lucrurile în N.A.T.O., mai rău 
le-ar complica.

Și în ce privește sesiunea din de
cembrie de la Bruxelles a Consiliu
lui ministerial al Pieței comune se 
observă o agitație deosebită în ca
pitalele occidentale, mai ales că co
misia C.E.E. a stabilit 1 ianuarie 
1967, deci cu un an mai devreme, ca 
termen final pentru desființarea ta
rifelor vamale între „cei șase“. Pia
tra de încercare o reprezintă prețul 
cerealelor, de care s-au împiedicat 
pînă acum toate eforturile de a îm
pinge înainte integrarea agrară. în 
această problemă, pe care Parisul 
o consideră „decisivă“ pentru 
soarta Pieței comune, presiunile 
franceze s-au izbit mereu de rezis
tența vest-germană. De data aceasta 
se vîntură un compromis la modă în 
diplomația occidentală denumit pa
ckage deal — soluție de ansamblu 
care să cuprindă, pe lîngă prețurile 
cerealelor, prețurile la carne și alte 
produse agricole și anumite forme 
de despăgubire a agricultorilor vest- 
germani.

Din 1962 discuțiile privind făuri
rea unei comunități politice a „celor 
șase“ s-au oprit într-un punct mort. 
Declarația din iulie a generalului de 
Gaulle că „spre deosebire de ceea 
ce credem noi, Germania federală 
nu crede că politica europeană tre
buie să fie și europeană și indepen
dentă“ nu a fost de natură a genera 
optimism în această direcție. Dimpo
trivă „răceala“ dintre Paris și Bonn 
a devenit subiectul favorit al presei 
occidentale și în cancelariile din 
ambele capitale s-au înregistrat ma
nifestări care Indicau că „luna de 
miere“ a tratatului franco-german 

fusese depășită. în aceste condiții la 
Bonn se face mare caz de noul pro
iect vest-german privind „comunita
tea politică“. Din relatările presei 
reiese că proiectul se inspiră, în ce 
privește prima fază, din planul Fou- 
chet (din care a luat ideea secreta
riatului comunității) dînd astfel sa
tisfacție tezei franceze „Europe des 
patries“ (Europa patriilor), adică a 
păstrării suveranității statelor, dar 
că pentru viitor el prevede conto
pirea într-o federație a „celor șase“ 
și posibilitatea aderării Angliei, ceea 
ce dă satisfacție Belgiei, Olandei, 
Italiei și în primul rînd S.U.A., pen
tru care prezența engleză constituie 
garanția că noua comunitate nu va 
avea un ascuțiș antiamerican. Fiind 
o soluție de compromis, proiectul 
Bonnului prevede o perioadă provi
zorie, interimară, (se vorbește de 3 
ani) de funcționare a comunității 
politice, la început la nivelul șefilor 
de guverne, iar ulterior al miniștri
lor de externe, de război și cultură. 
Așa cum arată corespondentul din 
Paris al ziarului „New York Times“ 
din 1 octombrie, proiectul vest-ger
man s-a bucurat de o primire „rece1* 
la Paris. Aceasta este explicabil, de
oarece în timp ce Bonnul tinde spre 
o formulă federativă în care speră 
să obțină o poziție dominantă dato
rită în special forței sale industria- 
le-financiare, Franța vede în păs
trarea deplină a statutului ei de 
mare putere (în devenire atomică) 
un atu principal pentru a-și asigura 
hegemonia în viitoarea comunitate. 
Cu alte cuvinte, în spatele diferite
lor planuri de integrare politică se 
află vechea luptă dintre Franța, 
Anglia și Germania pentru hegemo
nia vest europeană.

înainte, divergențele dintre parte
nerii atlantici se rezolvau prin in
tervenția și presiunile S.U.A. Acum 
însă, așa cum arăta președintele de 
Gaulle în iulie „lucrurile s-au schim
bat pentru că țările occidentale 
ale vechiului nostru continent și-au 
refăcut economia, ele sînt pe cale 
să-și refacă forța militară, una din 
ele — care este Franța — dobîndește 
puterea nucleară și apoi ele au de
venit conștiente de legăturile care le 
apropie“. După cum se vede contea
ză nu numai ceea ce le apropie, ci 
și ceea ce le desparte.

Iar ceea ce le desparte își poate cu 
greu găsi soluția în aceste planuri 
militare, politice și economice, al 
căror viciu fundamental rezidă, în 
contradicția dintre tendința lor de 
încordare a relațiilor internaționale 
și voința popoarelor de pace și co
laborare.

Silviu BRUCAN
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CAIRO Ședința finală a 
țărilor neangajate 
Adoptarea Declarației și a altor documente

Sîmbătă seara, la ora 20,15 (ora 
locală), la Cairo a început ședința 
finală închisă a Conferinței șefilor 
de state și de guverne ai țărilor ne
angajate. Participanții la conferință 
urmează să adopte documentele e- 
laborate în diferitele grupuri de stu
diu. Observatorii din capitala R.A.U. 
apreciază că aceste documente vor 
deveni cunoscute noaptea tîrziu sau 
.duminică dimineața.

într-o ședință care a durat toată 
'dimineața de sîmbătă, miniștrii afa
cerilor externe ai țărilor neangajate 
au definitivat proiectele declarați
ilor și rezoluțiilor care au fost pre
zentate spre aprobare șefilor de sta
te și de guverne. După cum a deve
nit cunoscut în cercurile conferin
ței, în proiectul Declarației politice 
se subliniază necesitatea lichidării 
definitive a colonialismului, impe

rialismului și neocolonialismului. 
Proiectul se pronunță, de asemenea, 
în favoarea sprijinirii luptei de eli
berare a popoarelor din Angola, Mo- 
zambic, Guineea portugheză, din ce
lelalte colonii portugheze situate în 
Africa și Asia, precum și pentru li
chidarea discriminării rasiale. Do
cumentul adresează un apel guver
nului S.U.A. să pună capăt blocadei 
economice împotriva Cubei șl să li
chideze baza militară de la Guanta
namo. Se cere, de asemenea, înce
tarea amestecului străin în Cipru și 
acordarea dreptului poporului ci
priot de a hotărî singur asupra vi
itorului lui. Participanții la confe
rință au afirmat, totodată, sprijinul 
față de eforturile Organizației Uni
tății Africane de a restabili pacea 
în Congo.

Declarații separate urmează să fie

Conferinței
adoptate în problemele economice și 
culturale. Recomandările în dome
niul economic subliniază necesitatea 
îndeplinirii de către toate țările a ho- 
tărîrilor adoptate de Conferința Na
țiunilor Unite pentru comerț și dez
voltare și propun convocarea unei 
conferințe a țărilor în curs de dez
voltare pentru coordonarea și con
solidarea politicii lor economice în 
vederea viitoarei Conferințe pentru 
comerț și dezvoltare programată în 
anul 1966. Țările participante au 
fost, de asemenea, invitate să-și u- 
nească eforturile pentru realizarea 
unor relații economice mai largi cu 
țările dezvoltate.

Recomandările pe plan cultural 
afirmă, printre altele, necesitatea 
unei colaborări mai strînse pe tărî- 
mul culturii, educației și științei, în 
scopul unei mal bune înțelegeri în
tre popoare și a consolidării păcii și 
progresului.

La ora cînd transmit ședința con
tinuă.

Nicolae PLOPEANU
Cairo, 10

Corespondență din Paris

t
A. ÎNCERCĂRI DE REGRUPARE

Corespondență

din Londra

BURSĂ
BAROMETRU 
ELECTORAL

La bursa londoneză, cursul acțiu
nilor continuă să scadă, după ce vi
neri a înregistrat o cădere record de 
7,3 puncte, iar pe întreaga săptămî
nă —• de 20,7 puncte. Știrea a fost 
publicată sîmbătă dimineața în pri
mele pagini ale ziarelor. „Financial 
Times“ scrie că acțiunile „au avut 
cea mai proastă zi din cea mai 
proastă săptămînă din ultimii 7 ani“. 
Cele mai grele pierderi au fost înre
gistrate la acțiunile din industria 
oțelului și la societățile de asigura
re. Deși nu se dau evaluări oficiale, 
ziarul „Sun" scrie că, potrivit unor 
surse din City, ar fi vorba de o pier
dere de 50 de milioane de lire nu
mai de către societățile din indus
tria oțelului. Cu toate acestea, 
știrile din City (sediul principalelor 
bănci) anunță că lira sterlină își păs
trează stabilitatea.

Comentatorii de specialitate apre
ciază că scăderile mari de la bursă 
s-ar datora faptului că ultimele son
daje electorale au indicat o înclina
re prolaburistă. Sondajul N.O.P. (Na
tional Opinion Poll), publicat vineri 
dimineața, arăta un avans laburist 
de 8,3 la sută în circumscripția elec
torală Doncaster, unde candidează 
ministrul sănătății, Anthony Barber. 
Pe de altă parte, „Financial Times" 
este de părere că „nu ar fi înțelept 
să se tragă prea largi concluzii din 
sondajul făcut într-o singură cir
cumscripție și să se generalizeze pe 
scară națională...“. Ziarul „Times“, 
exprimînd anumite rezerve față de 
posibilitatea unei redresări a poziții
lor conservatoare, scrie : „Scăderile 
constatate săptămînă aceasta (la 
bursă) au fost pe departe mai mari 
și mai cuprinzătoare decît creșterile 
petrecute săptămînă trecută cînd 
conservatorii păreau că pășesc în 
frunte“.

In general, ziarele și săptămînalele 
exprimă interpretări variate față de 
oscilațiile de la bursă. Unele, ca de 
pildă „Daily Telegraph“, se rezumă 
la înregistrarea necomentată a fap
telor și scot din raza atenției orice 
fel de referiri care ar putea indica 
o diminuare a șanselor conservatori
lor.

Comentînd interviul ministrului de

In cadrul campaniei electorale unele partide din Ulster (Irlanda de 
Nord), care Intră în componența Marii Britanii, cer alipirea Ulsterulul la 
Irlanda. Recent, la Belfast, capitala Irlandei de Nord, au avut loc de

monstrații în sprijinul acestei revendicări
externe, R. A. Buttler, publicat în 
„Daily Express", unele ziare au a- 
preciat că din el se degajă „pesi
mism". Nu toți însă sînt de acord cu 
acest lucru, și însuși R. A. Buttler, 
vineri seara, în cadrul unui program 
televizat, și-a reafirmat convingerea 
în victoria conservatorilor, adăugind: 
nu accept nici o altă interpretare a 
propriilor mele vederi. Astăzi, ziarul 
„Evening Standard" a publicat 
un articol al lui Randolph Churchill, 
în care Buttler este aspru criticat 
pentru că a scris în „Daily Express“ 
că rezultatele alegerilor vor fi „foar
te strînse" și că diferența dintre la
buriști și conservatori va fi de nu
mai vreo 20 de locuri. Randolph 
Churchill merge pînă la a afirma că 
„o asemenea neloialitate este neo
bișnuită în politica engleză fără un 
act formal de demisie".

O mare vîlvă a stîrnit redacționa
lul revistei „Economist", considera
tă, după cum scrie azi „Daily Mir
ror", „biblia financiarilor londonezi, 
a industriașilor și a vîrfurilor poli
tice". Articolul conține invitația sur
prinzătoare a săptămînalului de a se 
vota în favoarea laburiștilor. Ținînd 
seama de orientarea revistei, ar fi 
desigur pripită și expusă erorii orice 
concluzie că „Economist" s-ar fi ra
liat în ultimul moment la tabăra la
buristă. Revista începe prin a-și ex
prima convingerea că cea mai mare 
parte din cititorii săi își vor da vo
tul conservatorilor. In continuare 
însă se arată că „ceea ce alegătorii 
trebuie să decidă săptămînă viitoa
re, ținînd seama de balanța tuturor 
plusurilor și minusurilor de ambele 
părți (conservatori și laburiști), e 
care partid poate forma un guvern 
mai bun și mai bine intenționat pen
tru următorii cîțiva ani". în ceea ce 
privește o primă comparație făcută

între cele două partide, părerea ex
primată în editorial este următoa
rea : „desigur o alegere înțeleaptă 
ar fi în favoarea conservatorilor. 
Miza mai riscantă ar fi desigur cea 
laburistă. Este însă în mod necesar 
timpul de a evoca siguranța ? Și oare 
conservatorii nu și-au epuizat poate 
misiunea lor în timpul acestor lungi și 
grei ani...?“. Comparînd apoi progra
mele celor două partide cît și pers
pectivele de realizare a lor în cazul 
victoriei unuia sau altuia, revista, 
după ce arată punctele de vedere 
comune, scrie că mai ales în ce pri
vește politica externă „partidul la
burist este în prezent cel puțin la 
fel de înclinat spre o politică de in
terdependență față de Statele Unite, 
ca și cei mai buni conservatori". 
Plecînd de aici, „Economist" ajunge 
la concluzia finală : „Prima întreba
re pentru joi (ziua alegerilor) este 
dacă conservatorii au meritat în 
mod cert un nou mandat ; acest lu
cru trebuie pus sub semnul îndoie
lii. A doua întrebare este dacă labu
riștii pot oferi în prezent o alterna
tivă. Acest lucru de asemenea este 
departe de a fi sigur... Revistei 
„Economist" — se arată la sfîrșit — 
i se pare, făcînd cea mai minuțioa
să cîntărire, că alegerea mai riscan
tă a laburiștilor — și a domnului 
Wilson — va fi pentru alegători cea 
mai bună alegere de făcut joia vii
toare".

Deocamdată ziarele britanice se 
feresc să comenteze apariția acestui 
articol cît și semnificația lui electo
rală, probabil pentru a nu influența 
șansele unuia sau altuia din cele 
două partide în ziua scrutinului.

Liviu RODESCU
Londra — 10 (prin telefon).

Manifestații aie „separatiștilor“ 
la Quebec

OTTAWA 10 (Agerpres). — Re
gina Elisabeta a Il-a a Angliei și 
soțul ei, prințul Philip, care fac o 
vizită în Canada, au sosit sîmbătă 
la Quebec, capitala provinciei eu 
același nume. Autoritățile cana
diene au luat drastice măsuri de 
securitate pentru a preîntîmpina 
manifestările populației locale care 
cer autonomia provinciei de limbă 
franceză în cadrul statului canadian.

înainte de sosirea oaspeților — re
latează agenția Reuter — un grup 
de tineri a organizat o adunare, 
cerînd independența Quebecului. 
După adunare, aproximativ 200 de 
persoane s-au așezat pe trotuar, în 
semn de protest, și au cîntat cîntece 
franțuzești. Poliția a împrăștiat pe 
demonstranți. A fost întărită, de a- 
semenea, paza la clădirea Parlamen
tului din Quebec.

Ce struguri vor fi 
pe mesele belgienilor

S-a relatat în ziar despre protes
tele producătorilor belgieni de stru
guri de seră, care ceruseră cu cîtva 
timp în urmă închiderea granițelor 
pentru strugurii francezi și italieni, 
care au prețuri mai scăzute față 
de cei belgieni, produși în seră. 
Agricultorii belgieni au invocat 
„clauzele de apărare“ prevăzute de 
legislația Pieței comune. Dar, după

cum anunță acum „Les Echos“, mi
nistrul belgian al agriculturii a 
respins cererea lor ; el a dat în 
schimb ordin serviciilor de control 
de a se arăta foarte severe în ce pri
vește calitatea strugurilor importați 
și s-a angajat să acorde sprijin unei 
campanii de încurajare a „frumoși
lor struguri belgieni“.

ȘANHAI 10 (Agerpres). — Vineri 
după-amiază, delegația de partid și 
de stat a R. P. Romîne, condusă de 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, a 
vizitat Expoziția industrială și un 
șantier naval din localitate.

Seara, delegația a luat parte la o 
masă oferită de Cen Pi-sien, se
cretar al Comitetului orășenesc 
Șanhai al P.C. Chinez. Cen Pi-sien 
și Ion Gheorghe Maurer au rostit 
toasturi.

KUNMIN-10 (Agerpres). — După 
vizita făcută' la Șanhai, delegația de 
partid și de stat a R. P. Romîne, în 
frunte cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, a plecat cu avionul la Kun- 
min. La sosire, delegația a fost salu
tată de Cen I, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului de Stat, Ien 
Hun-ien, prim-secretar al Comitetu
lui provincial Iunan al P.C. Chinez, 
de activiști de partid și de stat.

VIATA POLITICĂ ITALIANĂ

Poziția partidelor social-democrat 
și republican față de guvern
Disensiuni in conducerea P. S. D.

ROMA 10 (Agerpres). — în ca
drul ședinței Comitetului Central al 
Partidului Social-Democrat Italian 
a fost aprobat un document, în care 
se confirmă sprijinirea deplină a 
politicii de centru-stînga și a guver
nului prezidat de Aldo-Moro. în 
document s-a subliniat că sarcina 
partidului este „de a acționa în mod 
constant pentru deplina realizare a 
programului guvernului de centru- 
stînga“. înainte de a se încheia dez
baterile Comitetului Central, trei 
membri din direcțiunea partidului, 
care pînă în prezent au făcut parte 
din curentul majoritar condus de 
Giuseppe Saragat, și-au exprimat 
nemulțumirea față de interpretarea 
pe care o dă acest curent politicii 
de centru-stînga. Direcțiunea par
tidului social-democrat, compusă 
din 11 membri, a fost completată cu 
trei membri al curentului de stînga 
al partidului. Curentul de dreapta, 
condus de Paolo Rossi, nu este re
prezentat în Comitetul Central, în-

trucît la ultimul congres nu a întru
nit numărul necesar de voturi.

★
La Roma a avut loc, de aseme

nea, o ședință a Conducerii naționa
le a partidului republican, în înche
ierea căreia a fost dat publicității 
un document în care se spune „Este 
necesar ca politica de centru-stînga 
să fie continuată pe baza analizării 
riguroase a sarcinilor politice și de 
program ale celor patru partide, 
membre ale coaliției guvernamen
tale și ale grupurilor parlamentare 
respective".

în cadrul ședinței, Oronzo Reale 
și Ugo La Malfa au relatat despre 
discuțiile avute zilele trecute cu 
delegațiile partidului socialist șl ale 
partidului social-democrat în vede
rea rezolvării problemei președin
ției republicii, ca urmare a îmbol
năvirii lui Antonio Segni. Conduce
rea partidului a examinat, de ase
menea, o serie de probleme organi
zatorice legate de alegerile 
nistrative, care vor avea loc 
noiembrie.

în Vietnamul de

admi-
la 29

sud

Manifestații țărănești 
reprimate de autorități
Femei și copii mitraliați...

SAIGON. — După cum relatează 
agențiile de presă U.P.I. și A.F.P., 
din sursă oficială s-a anunțat că 
manifestații țărănești îndreptate 
împotriva guvernului au avut loc 
zilele trecute în satele din nordul 
țării și că forțele polițienești au des
chis focul împotriva lor.

Incidentul cel mal grav s-a produs 
la Tu-Phuoc, un sat din provincia 
Quang-Ngai. Poliția a ucis 7 persoa
ne și a rănit alte 32. Printre polițiști 
nu s-a înregistrat nici o victimă. 
Alte incidente asemănătoare s-au 
produs în două sate din provincia

din greșeală
Phu Yen unde, de asemenea, polițiș
tii au deschis focul împotriva 
țimii.

MAROC

Reapariția „Luptătorului"
După o întrerupere de mal multe 

luni, ziarul „Al Moukafih“ („Lup
tătorul“, reflectînd punctul de ve
dere al Partidului Comunist din 
Maroc, a reapărut la 9 octombrie. 
In editorialul semnat de Aii Yata 
se explică faptul că această tăcere 
s-a datorat confiscării repetate a 
ziarului de către autorități, în ciuda 
constituției. In editorial se sublinia
ză că orientarea ziarului n-a sufe
rit nici o schimbare.

Apelul lui U Thant pentru salvarea 
vieții unor deținuți politici din R.S.A.■ ■

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a adresat un apel autori
tăților sud-africane să comute sen
tințele de condamnare la moarte 
pronunțate împotriva a trei cetă
țeni sud-africani cunoscuți pentru 
opoziția lor față de apartheid. Ape
lurile celor 
respinse de

trei sud-africani au fost 
un tribunal sud-african.

A FORJELOR POLITICE DE STÎNGA
Gaston Deffene, candidatul propus 

de partidul socialist în alegerile pre
zidențiale care vor avea loc în anul 
viitor în Franța, este dator cu un răs
puns. După cum s-a anunțat, la con
gresele desfășurate la sfîrșitul 
săptămînii trecute în localitatea Ar- 
căchon, liderii partidului radical șl 
ai grupării de partide denumite A- 
dunarea democratică au propus, 
deși cu unele diferențe de formula
re, ca aceste partide să sprijine can
didatura lui Defferre. Propunerea 
prezintă însemnătate pentru desfă
șurarea în viitor a vieții politice in 
Franța și aceasta cu atît mai mult 
cu cît a fost însoțită de sugestii cu 
privire la pregătirea, in scurtă vre
me, a unificării celor trei elemente 
care alcătuiesc în prezent Adunarea 
democratică : partidul radical, Cen
trul republican șl partidul U.D.S.R. 
Intr-o moțiune adoptată de congre
sul Adunării democratice, cele două 
aspecte : al unificării propuse și al 
viitoarei campanii în vederea alege
rilor prezidențiale sînt legate în fe
lul următor : „Congresul invită pe 
toți democrații, cu prilejul campani
ei alegerilor prezidențiale, scadență 
politică majoră, să dea impuls re
grupării durabile a forțelor lor și 
cere lui Gaston Defferre să ia, în 
acest sens, inițiativele care-i revin*.

Defferre n-a răspuns încă acestei 
oferte și nici n-a făcut comentarii în 
legătură cu ea, rezervîndu-și însă 
pentru aceasta sfîrșitul acestei săp- 
tămîni cînd va rosti 
suri. Dar înainte 
să-și expună punctul 
mai mulți lideri ai partidului socia
list, printre care Guy Mollet șl 
Claude Fuzier, au dezvăluit în pu
blic ce poziție are partidul lor în a- 
ceastă problemă și în altele. Sinteti- 
zînd declarațiile lor, „Le Monde* 
scrie că „ei consideră că nu revine 
în nici un fel candidatului (socialist) 
la prezidenția Republicii să ia asu
pra sa răspunderea regrupării par
tidelor șl organizațiilor politice. El 
se prezintă cu programul său, ur
mărind ca apoi fiecare să-și deter
mine poziția pe această bază. Lide
rii socialiști fac, în același timp, dis- 

‘“Tîncție intre constituirea (lucru cerut 
la Arcachon) a unui partid al demo
craților, de care S.F.I.O. nu 
audă, șl coalițiile care sînt 
numai daca vor avea ca 
comun sfîrșitul actualului 
„Paris Jour' scoate in 
aceleași elemente, scriind 
Mollet „a afirmat în mod

două discur- 
ca Defferre 
de vedere,

vrea sä 
de dorit 
obiectiv 
regim*, 

evidență 
că Guy 

cate-

mul-

¥
Sîmbătă autoritățile militare 

vietnameze au recunoscut că 
multe avioane au mitraliat 
greșeală“ la 27 septembrie o aglo
merație de sampane (bărci pescă
rești) din regiunea Thanh Tuy Ha, 
la 20 km est de Saigon, și au ucis 14 
civili, printre care femei și copii, 
rănind în același timp alte 30 de 
persoane. După cum transmite a- 
genția France Presse, potrivit altor 
surse, numărul victimelor ar fi fost 
însă mult mai mare decît cel anun
țat de autorități, cel puțin 30 de per
soane fiind ucise. în cercurile mili
tare din Saigon s-a precizat că avi
oanele sud-vietnameze au lansat 
cest atac crezînd că au de-a face 
partizani.

sud- 
mai 
„din

a- 
cu

MONTEVIDEO 10 (Agerpres). — 
Sîmbătă a luat sfîrșit vizita pre
ședintelui Franței, de Gaulle, în 
Uruguay. La sfîrșitul acestei vizite 
la Montevideo a fost dat publicită
ții un comunicat comun franco- 
uruguayan, în care se arată că în 
timpul întrevederilor dintre gene
ralul de Gaulle și președintele 
Consiliului guvernamental al Uru- 
guayului, Luis Giannattasio, au 
fost trecute în revistă o serie de 
probleme privind situația din Ame-

a acționat la cererea 
conferinței 
la Cairo și a comi-

țărilor
U Thant 

delegaților 
neangajate de 
tetului special al Adunării Genera
le pentru apartheid, care a adoptat 
o rezoluție chemînd pe toți mem
brii O.N.U. să intervină pentru sal
varea vieții celor trei sud-africani.

Cifre care demască apartheidul
Originari din 

Europa Africani

Populația (în milioane de locuitori) ’) 3,5 13
Distribuirea veniturilor anuale (în procente) 77 23
Distribuirea pămînturilor fertile (în procente) 87 13
Salariul mediu anual al persoanelor care 

lucrează în ind. extractivă (în dolari) 3587 216
Cheltuieli guvernamentale anuale pentru 

învățămînt de fiecare elev (în dolari) 210 18
Mortalitatea infantilă la mia de nou-născuți 27 250
Numărul persoanelor care au încălcat legea 

privind restricțiile de deplasare (în mii 
de oameni)2) 4-- 384,5

i) Cu excepția celor 500 000 persoane de origină indo-pakistaneză.
«) Date pe 1962.

goilc ostilitatea sa față de crearea 
unui partid unic al democraților*- 
Ziarul este de părere că „argumen 
tele invocate de Guy Mollet pot jen 
eforturile lui Defferre*. Declarațiile 
pe care le va face acesta la sfli’și- 
tul sâptâmînll sînt așteptate de Ța- 
ceea cu interes In cercurile politic» 
pariziene.

Pe de altă parte, oficiosul socia* 
list „Le Populaire', a anunțat relua
rea intre P.C.F. și S.F.I.O. a „dialo
gului public asupra divergențelor 
ideologice'; o primă etapă a aces
tui dialog s-a desfășurat în februa
rie și martie sub forma unor arti
cole publicat» în „Le Populaire* șl 
„l’Humanlté*.

Poziția Partidului Comunist Fran
cez în problema regrupării forțelor 
politice de stînga a fost reamintită 
de Waldeck Rochet, secretarul gene
ral al P.C.F., In discursul ținut la 
deschiderea Școlii centrale de par
tid, care a primit numele lui Maurice 
Thorez. Arâtînd că în ultimii doi ani 
s-au înregistrat progrese în asigu
rarea unității de acțiune a P.C.F. șl 
S.F.I.O., Waldeck Rochet a spus că, 
în lumina viitoarelor alegeri prezi
dențiale, este absolut necesară „rea
lizarea unei înțelegeri generale a 
partidelor democratice în jurul unui 
program comun*. In editorialul pu
blicat zilele trecute în „l’Humanité*, 
sub titlul „Evidențe*, Etienne-ăPa- 
jon, directorul ziarului, nu res/puje 
„confruntarea (pe calea articolelor 
de presă) cu socialiștii, dar previne 
asupra primejdiei ca acest schimb 
să nu fie socotit preferabil organiză-

arli efective 
stingă*.

Paris, 9

frontului forțelor de

Tudor VORNICU

Defferre în cadrul 
rostite la Clermont 

care respinge ideea 
comun în viitoarele 

„Nu sînt

★

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI. A- 
genția France Presse a transmis 
după miezul nopții declarația făcu
tă de Gaston 
unei cuvîntări 
Ferrand, în 
unui program
alegeri prezidențiale, 
partizanul unui program comun — 
a spus el. In calitate de candidat la 
președinția republicii, eu nu tre
buie să prezint un program ca un 
candidat pentru Adunarea Naționa
lă, sau ca un prim-ministru... Un 
asemenea program nu este, de obicei, 
decît un catalog de promisiuni care 
nu pot fi îndeplinite“.

rica Latină și din Europa, precum și 
relațiile franco-uruguayene. Comu
nicatul menționează că cele două 
guverne au căzut de acord să spo
rească în viitor schimburile comer
ciale dintre cele două țări. în cursul 
aceleiași zile, șeful statului francez 
și persoanele care îl însoțesc s-au 
îmbarcat pe crucișătorul „Colbert", 
îndreptîndu-se spre Brazilia, ultima 
etapă a călătoriei președintelui 
Franței în țările Americii Latine.

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. La 10 octombrie Alexei 

Kosîghin, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a pri
mit la Kremlin pe ministrul francez 
Gaston Palewski, însărcinat cu cerce
tările științifice și cu problemele ato
mice și spațiale. Au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
dintre Uniunea Sovietică și Franța în 
diferite domenii.

BELGRAD. La 10 octombrie Ianez 
Vipotnik, secretar federativ pentru 
problemele învățămîntului și culturii, 
a avut o întrevedere cu delegația cul
turală romînă condusă de Constanța 
Crăciun, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă. Cu acest 
prilej au avut loc convorbiri cu pri
vire la colaborarea dintre cele două 
țări în domeniul învățămîntului și 
culturii, precum și în legătură cu po
sibilitățile dezvoltării pe mai departe 
a relațiilor în acest domeniu.

BRAZZAVILLE. Ambasadorul R.A.U. 
în Congo (Leopoldville), Mohamed 
Kamel, a declarat că personalul di- 
Îrfomatic al R.A.U. și Algeriei a fost 
ipsit de lumină și alimente timp de 

trei zile cînd .clădirile celor două am
basade au fost înconjurate de trupe 
congoleze. El a afirmat totodată că 
deși întregul personal diplomatic al 
R.A.U. a părăsit Congo (Leopoldville), 
relațiile diplomatice dintre cele două 
țări au fost numai suspendate.

HANOI. La 10 octombrie, locuito
rii Hanoiului au sărbătorit cea de-a 
10-a aniversare a eliberării capitalei 
țării lor Luînd cuvîntul la o adunare 
festivă, organizată cu acest prilej 
Tran Duy Tung, președintele Corni 
tetului administrativ al orașului Ha
noi, a arătat că în anii de după eli
berare producția 'industrială a orașu
lui a crescut de 9,8 ori, iar producția 
agricolă a regiunii Hanoi a înregistrat 
o creștere anuală de 6 la sută.
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MONTEVIDEO. Guvernul Urugua
yan a dezmințit informația publicată 
în mai multe ziare latino-americane, 
potrivit căreia i s-ar fi permis fostu
lui președinte al Argentinei, Peron, 
să se stabilească în Uruguay.

SOFIA. La Varna, în stațiunea cli
materică „Prietenia“, s-a deschis un 
simpozion în problemele eradicării tu
berculozei. Participă reprezentanți ai 
Cehoslovaciei, R. D. Germane, Iugo
slaviei, Poloniei, Romîniei, Ungariei. 
Uniunii Sovietice și Bulgariei.

DELHI. In India se fac pregătiri în 
vederea conferinței mondiale pentru 
pace și colaborare internațională, care 
se va deschide la Delhi la 14 noiem
brie — ziua de naștere a fostului 
prim-ministru, Jawaharlal Nehru, 
luptător activ pentru pace. Pe adresa 
comitetului de pregătire al conferin
ței sosesc numeroase telegrame și 
scrisori, în care este sprijinită ideea 
convocării conferinței.

WASHINGTON. Administrația na
țională pentru problemele aeronauticii 
și cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A) 
proiectează lansarea în luna noiem
brie, la interval de 10 zile, a doi sa
teliți „Mariners“ în direcția planetei 
Marte. Sateliții vor fi înzestrați cu ca
mere speciale de televiziune și vor 
furniza diferite date științifice asupra 
atmosferei planetei.

Malawi. Primul ministru Hastings Banda vorbind la o întrunire despre 
cauzele crizei politice din țară. Se știe că majoritatea membrilor gu

vernului au fost demiși sau au de misionat

t
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