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Delegația guvernamentală 
a R.P. Romine a sosit in Birmania

se 
în- 
în- 
în- 
ca-

Pe ogoarele regiunii București 
sînt în plină desfășurare lucrările 
agricole de toamnă. Pînă la această 
dată în gospodăriile colective și de 
stat s-au semănat 297 000 ha cu grîu 
și secară, peste 22 000 ha cu orz.

La sediul gospodăriei colective din 
Pietroiu, raionul Fetești, am aflat 
că la o distanță de 5—6 km 
strînge recolta de porumb și se 
sămînțează grîul. Pe drum am 
tîlnit camioane, remorci, căruțe 
cărcate cu porumb, coceni, iar la
pătul unei tarlale, stive de saci cu 
grîu pentru sămînță. Tractoarele în
soțite de pluguri, semănători sau 
di* juri întregeau aspectul unei 
l.l '.nci bine organizate. Inginerul Ion 
Munteanu, președintele gospodăriei, 
ne-a informat despre stadiul lucră
rilor. Ne-a reținut mai mult atenția 
felul cum era organizată munca. Pen
tru ca semănatul celor 1 484 ha să 
fie terminat la timpul optim, s-au 
făcut pregătiri din vreme. Erau a- 
rate șl pregătite 1 200 ha, iar pe res
tul terenului se zorea strînsul coce
nilor și executarea arăturilor. La 
discuit și arat se lucra și în schimb 
de noapte. Și la gospodăria colectivă 
Perișoru, din același raion, 15 trac
toare erau repartizate la arat, dis
cuit și semănat. Pînă în seara de 
8 octombrie au fost semănate cu grîu 
și secară 132 ha din cele peste 1 000 
ha ce vor fi cultivate cu această

plantă. Gospodăriile colective din 
raionul Fetești au semănat pînă în 
seara zilei de 11 octombrie 17 100 ha 
cu grîu, ceea ce reprezintă 57 la sută 
din plan, precum și întreaga supra
față prevăzută a fi cultivată cu orz 
de toamnă și secară furajeră.

Rezultate bune au obținut și gos
podăriile colective din raionul Călă
rași. Colectiviștii din comuna Mo
delet lucrează cu toate cele 8 semă
nători și realizează o viteză de 
peste 100 ha pe zi. Și la gospodăria 
colectivă din comuna Mihai Viteazu. 
raionul Călărași, sînt condiții bune 
pentru însămînțarea celor 1 000 ha 
cu grîu, secară și orz. Zilele trecute, 
80 de atelaje lucrau la căratul po
rumbului din cîmp și la eliberarea 
terenului de coceni. Realizările nu 
sînt însă pe măsura posibilităților. 
Gospodăria are de semănat după 
culturi prășitoare 400 ha, însă nu 
s-a eliberat decît o suprafață mică.

Timpul este destul de înaintat. 
De aceea e necesar să se ia măsuri 
corespunzătoare pentru grăbirea lu
crărilor agricole și îndeosebi a se
mănatului.

RANGOON 12 (Agerpres). — De
legația guvernamentală a R. P. Ro
mine, condusă de Ion Gh. Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
a sosit luni dimineața la Rangoon 
într-o vizită de prietenie în Birma- 
nia.

Oaspeții romîni au fost întîmpi- 
nați la aeroport de Tin Pe, locțiito
rul generalului Ne Win, președin
tele Consiliului Revoluționar al U-

niunii Birmane — care lipsește din 
țară — de membri ai Consiliului 
Revoluționar și de alte persoane 
oficiale.

Au fost, de asemenea, prezenți 
ambasadorul R. P. Romîne în Bir- 
mania, Gheorghe Popescu, ambasa
dorul R. P. Chineze, Keng Piao, pre
cum și membri ai corpului diplo
matic din Rangoon.

Creste dotarea tehnică
a

a transporturilor C. F. R.
Anul acesta, rețeaua feroviară a 

fost înzestrată cu 55 noi locomotive 
Diesel-electrice și 3 400 de vagoane 
marfă acoperite, descoperite și re
frigerente. Totodată au continuat lu
crările de centralizare electrodina- 
mică a unor noduri importante de 
cale ferată. Lărgirea parcului de lo
comotive și vagoane de mare ca
pacitate, precum și mai buna uti
lizare a acestora au permis ceferiști
lor ca în primele 9 luni ale anului să 
transporte în plus 439 000 tone de 
mărfuri. Astfel, numai în cursul tri
mestrului care a trecut, pe căile fe-

rate din țara noastră s-au transpor
tat cu trei milioane tone mai multe 
produse decît în tot anul 1938. La 
obținerea acestor realizări a contri
buit și extinderea de către ceferiști 
a metodelor avansate de lucru.

(Agerpres)
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realizărilor economiei naționale a 
sectorul bunurilor de consum o cu-

Expoziția 
permis și în 
prindere bogată a diferitelor sortimente, o distri
buire și prezentare estetică. Examinarea minuțioa
să a tuturor standurilor echivalează cu o mică 
excursie, incluzînd dese popasuri ; dar varietatea

peisajului ce se desfășoară sub soarele — și el parcă industrial — al 
imensei cupole, oferă compensații imediate : frumosul, aliat cu utilul, 
predomină.

Să ne oprim la cîteva dintre standurile care au accesul direct și 
aproape general la interesul public. Pînzeturile, stofele, tricotajele, con
fecțiile și încălțămintea convoacă zilnic un mare număr de vizitatori 
de toate vîrstele. Am discutat cu mulți dintre ei acolo, în fața expona
telor și le-am ascultat opiniile, propunerile, sugestiile în cadrul unei 
consfătuiri organizate de redacția „Scînteii" în chiar incinta expoziției.

In sectorul țesăturilor de bumbac, un 
sortiment bogat de materiale, în gene
ral reușite, de bună calitate, sînt pre-

De ce diferențe 
la condiții 
asemănătoare ?

In egătură cu desfășurarea lucră
rilor agricole de toamnă, corespon
dentul nostru pentru regiunea Ba
nat, Ion Chiujdea, a adresat cîteva 
întrebări tovarășului Gheorghe Honu, 
vicepreședinte al consiliului agri
col regional.

FI. CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteli“
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Care este stadiul campaniei a- 
gricole de toamnă ?

La semănat pe tarlalele gospodăriei colective „Ogorul nou" din No- 
țorid, regiunea Crișana Foto : R. Costin

Spectacol de gală prezentat 
de Ansamblul de cîntece și dansuri 

al R. P. D. Coreene
La Teatrul de Operă și Balet al 

R. P. Romîne a avut loc luni seara 
un spectacol de gală prezentat de 
Ansamblul de cîntece și dansuri al 
R.P.D. Coreene.

Au asistat tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Moghioroș, Leonte Răutu, 
membri ai C.C. al P.M.R. și ai gu
vernului, reprezentanți ai unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, oameni de cultură și artă, un 
numeros public. '

Au fost prezenți Kim Fa Ge, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. D. Coreene în R. P. Romînă, 
alți șefi de misiuni diplomatice și 
membri ai corpului diplomatic, pre
cum și delegația culturală coreea
nă, condusă de Kim Săn Ac, adjunct 
al ministrului culturii.

Sub conducerea artistică a lui 
Ho Ge Bok, artist al poporului, so
lii artei coreene au oferit publicului 
bucureștean un bogat și variat re
pertoriu de cîntece coreene și cîn
tece populare romînești, dansuri, 
dintre care unele distinse cu medalii

de aur la diferite festivaluri interna- 
ționâle. Virtuozitatea și omogenita
tea ansamblului, vocile admirabile, 
puternica expresivitate a dansurilor, 
costumele pline de fantezie au con
curat la realizarea unui spectacol 
de înaltă ținută artistică.

Membrii ansamblului, printre 
care se numără artiști ai poporului 
și artiști emeriți, au fost răsplătiți 
cu vii aplauze de spectatori.

în pauză, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ceilalți conducători 
de partid și, de stat s-au întreținut 
călduros cu membri ai delegației 
culturale și ai Ansamblului coreean.

La sfîrșitul spectacolului, artiști
lor coreeni le-a fost oferit un coș cu 
flori din partea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

★
Seara, Comitetul de Stat pentru 

Cultură și Artă a oferit o masă în 
cinstea delegației culturale și a An
samblului de cîntece și dansuri al 
R.P.D. Coreene. (Agerpres)

zentate de fabricile „Bumbacul’-Timișoa- 
ra, „Răscoala din 1907”-București. Tot în 
acest sector ni se promite și catifeaua 
din bumbac uni pentru lunile care ur
mează. „E un material care are întotdea
una căutare, dar nu întotdeauna este și 
de găsit. Ar fi bine să-l vedem expus în 
vitrinele magazinelor” spune, pe bună 
dreptate, o vizitatoare. Și cred că s-ar 
găsi multe amatoare și pentru catifeaua 
imprimată — adaug eu — cu condiția ca 
desenul să țină seama de folosința care 
se va da materialului : un desen fin, în 
culori rafinate, ridică, înnobilează țesătu
ra și o face aptă de a fi întrebuințată la 
confecționarea unor rochii mai preten
țioase, spre deosebire de desenul mare, 
într-o paletă stridentă, care schimbă to
tal direcția aceluiași material. Așa se în- 
tîmplă, de altfel, și cu cretoanele, prin
tre care unele mult prea pitorești — a- 
muzante de văzut, dar... Derutante oare
cum : nu știi exact la ce ar putea folosi 
— observă cu justețe altcineva. De subH- 
niat că cele mai multe dintre ele sînt 
realizate din punct de vedere coloristic 
și calitativ. Menționăm în mod deosebit 
pe cele care poartă numele „Romania” 
și „Nuriana”. De asemenea, o țesătură din 
in cu viscoză, combinație datorită căreia 
materialul cîștigă în suplețe și în strălu
cire : fiecare nuanță este pusă în valoa
re. Nădăjduim să găsim respectivele 
materiale în magazine, după ce le-am 
spus în expoziție : „Bine ați venit I“

Mulfi vizitatori au apreciat coloritul ar
monios al pînzeturilor pentru lenjeria de 
pat, al prosoapelor, al fețelor de masă

din damasc : unele simple, uni, altele în 
carouri, altele în dungi estetic și neba
nal distribuite ; galbenul revine insistent 
— și bine ales — ca culoare de fond, 
care permite asociații diferite, grațioase, 
plăcute. Sînt aici unele materiale care ar 
putea da sugestii și pentru producerea 
altor variații de cretoane, de pildă des
tinate huselor de mobilă. Și să reținem că 
ni se făgăduiesc fețe de masă mult mai 
frumoase decît cele da pînă acum.

Să trecem la stofele de mobilă. Din 
păcate, acestea nu ne pot stîrni entu
ziasmul. în magazinele de specialitate — 
a remarcat un participant la consfătuire — 
sînt expuse unele stofe de mobilă care, 
departe încă de a răspunde exigențelor 
îndreptățite, sînt totuși ceva mai izbutite 
decît cele de la standul pavilionului. Și 
stofele cu care sînt îmbrăcate divanele, 
recamieurile, fotoliile din magazine su
pără prin uniformitate. Nu se fine seama 
de faptul că în ultimii ani au apărut mo
bile cu o linie nouă, care pretind un 
gen de stofe proprii lor.

Nu s-a cheltuit prea multă fantezie 
nici pentru metrajele de un singur tip, 
destinate perdelelor. Țesătura din fire 
plastice este foarte practică — cum sa 
șfie, se spală ușor, își păstrează forma, 
se dispensează de fierul de călcat. Dar 
modelele sînt prea puține — tot cele 
vechi — pe care am început să le ve
dem in toate casele. Și pe același inva
riabil fond alb, ca și cînd n-ar ti de ima
ginat perdele bleu, roz, galbene sau în 
alte culori calde, pastelate, care învese
lesc o fereastră, care pot fi asortate la 
zugrăveală, tapiseriei mobilelor, covoru
lui I

lafă-ne, acum, în fața valurilor de mă
tase imprimată, a cascadelor de voal im
primat, a fîntînilor arteziene din nylon 
colorat, a dunelor de mătăsuri cu desene 
noi, în culori mai puțin obișnuit îmbi
nate. Totul artistic prezentat. Lipsește, 
însă, mătasea naturală. A fost exclusă 
atît în metraj, cît și 
tru că ne preocupă 
eleganțe — care e 
brietate și distincție

în confecții. Și pen- 
problema veritabilei 
strict legată de so- 
— ne vom îngădui

Sidonia DRÂGUȘANU

(Continuare în pag. Il-a)

După datele centralizate la consi
liul agricol regional rezultă că 
porumbul pentru boabe s-a re
coltat de pe aproape 50 la sută 
din suprafața însămînțată în gos
podăriile colective și aproape 60 
la sută în gospodăriile de stat. 
In ce privește însămînțările, pînă 
la aceeași dată, gospodăriile co
lective realizaseră aproape 50 la 
sută din suprafața stabilită, iar gos
podăriile de stat — peste 50 la sută. 
Lucrările sînt mai avansate în ra
ioanele Sînnicolau-Mare, Deta și Ti
mișoara. Comparînd însă supra- 

i fețele pregătite cu cele însămînțate, 
I rezultă un decalaj destul de în

semnat. Pentru a elimina acest ne
ajuns și a intensifica viteza la în- 
sămînțat, consiliul agricol regional a 
trimis specialiști, membri ai consi
liului agricol regional și raional, în 
gospodăriile agricole rămase în 
urmă spre a ajuta concret în cam
pania de însămînțare.

comună alăturată, s-a semănat 
10 la sută din suprafața planifi- 
și numai 47 la sută din teren 
pregătit. Gospodăria colectivă

De ce unele raioane cu condi
ții asemănătoare și chiar gospo
dării colective vecine au rezul
tate diferite în campania de 
toamnă ?

toate măsurile luate, mai 
unele raioane și unități 

deși au condiții asemănă- 
se găsesc într-un stadiu di- 

agri-

Cu
există
care,
toare,
ferit în ce privește lucrările 
cole. Aceasta se datorește unor de-

fecțiuni în organizarea muncii. In 
timp ce colectiviștii din Bazoșu- 
Vechi au 50 la sută din teren semă
nat cu grîu și 98 la sută din teren 
pregătit, la gospodăria din Bazoșu- 
Nou, 
doar 
cată 
este
din Sînandrei a semănat o bună par
te din suprafața planificată ; la cea 
din Carani însă, această lucrare a în
ceput mult mai tîrziu. Diferențe e- 
xistă și între raioanele care au con
diții asemănătoare. Pentru a înlătura 
această deficiență, consiliul agricol 
regional a luat măsuri prin specialiș
tii din unități, prin S.M.T. ca, sub di
recta îndrumare a organizațiilor de 
partid, să se facă o mobilizare mai 
bună a colectiviștilor la lucru, să 
se folosească la întreaga lor capaci
tate mașinile și tractoarele, organi- 
zîndu-se totodată schimbul II și 
schimburi prelungite la tractoare. 
Pentru a se obține un randament 
mai mare la semănat, s-au luat mă
suri ca forțele să lucreze grupat. Pe 
de altă parte, în unitățile rămase în 
urmă au fost trimiși cei mai buni 
specialiști și activiști de la raioane ; 
ei pot ajuta efectiv consiliile gospo
dăriilor agricole colective în această 
campanie. Consider că, atît prin mă
surile luate, cît și prin cele pe care 
le vom lua în continuare, lucrările 
agricole se vor executa la timp și la 
un nivel agrotehnic superior.

Radiogramă de la trimisul nostru

RECORDURI
SUB CUPOLA
@ Campioană olimpică la 16 ani
• Performanță valoroasă la haltere 

Noi victorii ale boxerilor rominl

miezul nopții a-

TELEGRAMA
Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a adresat, de pe bordul avionului 

cu care a părăsit R. P. Chineză, tovarășilor Mao Tze-dun, Liu Șao-ți, Ciu 
De și Ciu En-lai, următoarea telegramă :

Părăsind teritoriul Republicii Populare Chineze, permiteți-mi ca 
în numele delegației de partid și de stat a Republicii Populare Romîne 
și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră, și prin dumneavoas
tră Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Comitetului Per
manent al Adunării Reprezentanților Populari din întreaga Chină, Con
siliului de Stat al Republicii Populare Chineze și întregului popor 
chinez, cele mai călduroase mulțumiri pentru primirea cordială și prie
tenească făcută pretutindeni delegației noastre.

Dînd expresie sentimentelor de înaltă prețuire pe care poporul ro- 
mîn le nutrește față de mărețele realizări ale poporului chinez, obținute 
sub conducerea Partidului său Comunist, vă urăm din inimă noi succese 
în opera de construire a socialismului în Republica Populară Chineză.

Părăsim țara dumneavoastră cu convingerea că relațiile de prietenie 
și colaborare dintre Republica Populară Romînă și Republica Populară 
Chineză se vor dezvolta necontenit în interesul ambelor noastre popoare, 
el unității și coeziunii țărilor socialiste și al păcii.

Vă dorim, dragi tovarăși, multă sănătate dumneavoastră și celorlalți 
Conducători de partid și de stat al Republicii Populare Chineze.

Este trecut de 
cum, cînd transmit, și urmărind 
pe ecranul televizorului instalat 
în fața cabinei filmul emoționan
tei probe de 200 m bras feminin, 
retrăiesc atmosfera de la marele 
bazin al gimnaziului național Yo- 
yogi. 15 000 de oameni au urmă
rit cu sufletul la gură lupta cu 
secundele dusă de cele 8 tinere, 
fiecare o stea a natației mon
diale. în apa limpede, cu reflexe 
verzui, trupurile înotătoarelor pă
reau adevărate săgeți. La capătul 
unei lupte sportive de o mare 
frumusețe, în clipa cînd crono- 
metrele electronice au încreme
nit, sportiva sovietică Galina Pro- 
zumenscikova, elevă din Sevas
topol, și-a văzut încununate e- 
forturile, aducînd țării sale a doua 
medalie de aur. Cînd președintele 
C.I.O., Avery Brundage, i-a prins 
la git medalia, emoția a fost atît 
de puternică încît a izbucnit în 
lacrimi, iar expresia ochilor a de
venit și mai vie o dată cu gestul 
atît de uman și de caracteristic 
spiritului olimpic, sărutul dat ce
lei de-a doua clasate — concu
renta americană Kolb. I s-a ală
turat apoi și tînăra înotătoare 
Babanina, deținătoarea medaliei 
de bronz. în ovațiile publicului 
cele trei fete au pornit braț la 
braț.

Capul de afiș al acestei zile o- 
limpice l-a deținut fără îndoială 
natația. Sub cupola sălii a fost 
o adevărată ploaie de recorduri 
olimpice și mondiale. De dimi
neață săritoarele de la trambu
lină au oferit un recital al măies
triei sportive. Deținătoarea titlu
lui olimpic de la Roma, Ingrid 
Krämer-Engel, deși era condusă 
ieri cu 5 puncte, nu numai că a 
recuperat această diferență, dar 
ți-a și întrecut adversarele, a-

mericancele Willard ji Col
lier. Tînăra studentă din Ros- 
tok ne-a spus printre altele : 
„Este o mare onoare pentru mine 
de a aduce echipei unite a Ger
maniei cea dinții medalie olim
pică de aur. Să vă spun că sînt 
fericită, ar fi de prisos. Țin să fe
licit sportivele americane pentru 
succesul lor și pentru frumusețea 
luptei sportive duse împreună“.

După-amiază, înotătorul Don 
Schollander (S.U.A.) a cucerit me
dalia olimpică de aur la 100 m 
liber. Cei dinții care l-au felici
tat au fost părinții săi, veniți spe
cial cu avionul să-l vadă în lupta 
finală.

Deși sînt socotite mai pu
țin spectaculoase, întrecerile de 
haltere au adus un mare număr 
de spectatori. Ei au venit să-i 
vadă pe oamenii cei mai puter
nici din lume, cum sînt denumiți 
halterofilii. Victoria a revenit ja
ponezului Miyake, care a cîștigat 
titlul la categoria pană.

Ieri, reprezentanții țării noastre 
au concurat doar la cîteva probe. 
In cursul după-amiezii, boxerul 
Constantin Niculescu și-a încru
cișat mănușile cu mexicanul Gut- 
tierez. A fost un meci spectacu
los, o adevărată luptă pugilistică, 
în care Niculescu, mai combativ, 
și-a adjudecat victoria la puncte. 
Lui Ciucă i-au fost de ajuns mai 
puțin de 2 minute pentru a în
cheia lupta cu canadianul Henry. 
Merită relevată și performanța 
luptătorului nostru Stîngu, învin
gător în fața lui Andalkar. în 
urma acestei performanțe, Stîngu 
a ajuns în turul III.

Ion MĂRGINEANU

(Amănunte despre întrecerile 
olimpice desfășurate ieri — în 
pag. a IlI-a).

O NOUĂ $1 IMPORTANTĂ REALIZARE
A ȘTIINȚEI Șl TEHNICII SOVIETICE

Lansarea navei „Voshod"
cu trei cosmonauți la bord

MOSCOVA 12 (Agerpres). 
că la. 12 octombrie, ora

— Agenția TASS anunță 
10,30 (ora Moscovei), în 

Uniunea Sovietică a fost plasată pentru prima oară 
în lume, pe o orbită de satelit al Pămîntului, cu 
ajutorul unei noi și puternice rachete purtătoare, nava 
cosmică „Voshod” („Răsăritul”), pilotată, cu trei locuri. 
La bordul navei se află un echipaj alcătuit din cetă
țenii Uniunii Sovietice : aviatorul cosmonaut, inginer 
colonel Vladimir Komarov, comandantul navei, și 
membrii echipajului Boris Egorov, medic-cosmonaut, și 
omul de știință-cosmonaut, Konstantin Feoktistov, 
candidat în științe tehnice.

Obiectivele zborului cosmic sînt :
— încercarea unei noi nave cosmice pilotate, cu 

mai multe locuri ;
— cercetările asupra capacității de lucru și asupra 

interacțiunii în timpul zborului în cadrul unui grup de 
cosmonauți alcătuit din specialiști în diferite ramuri 
ale științei și tehnicii ;

— efectuarea de cercetări științifice fizico-tehnice în 
condițiile zborului cosmic ;

— efectuarea de cercetări medico-biologice lărgite 
în condițiile zborului de lungă durată.

Aceste cercetări se efectuează cu ajutorul aparata- 
jului instalat la bord, în condițiile participării ne
mijlocite a omului de știință-cosmonaut și a medi- 
cului-cosmonaut.

Nava-satelit „Voshod” a fost plasată pe o orbită 
apropiată de cea stabilită prin calcul. Potrivit datelor 
preliminare, perioada de revoluție a navei-satelit în 
jurul Pămîntului este de 90,1 minute, distanța minimă 
față de suprafața Pămîntului (psrigeul) și cea maximă 
(apogeul) sînt de respectiv 178 și 409 km, unghiul de 
înclinație a planului orbitei față de planul Ecuatorului 
este de aproximativ 65 de grade.

Cu bordul navei cosmice „Voshod" se menține le
gătura bilaterală prin radio.

Potrivit raportului transmis de echipajul navei, Ko
marov, Feoktistov și Egorov, aceștia au suportat în 
mod satisfăcător plasarea navei pe orbită și trece
rea Ia starea de imponderabilitate.

Starea lui Komarov, Feoktistov și Egorov este bună.
Toate sistemele de bord ale navei cosmice funcțio

nează normal.
Comunicatele despre evoluția zborului vor fi trans

mise de toate posturile de radio ale Uniunii Sovie
tice.

Conform ultimelor știri, nava „Voshod“ evoluează 
normal. (Amănunte în pag. IV-a).

X;

VLADIMIR KOMAROV BORIS EGOROV KONSTANTIN FEOKTISTOV
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O cale importantă de creștere a productivităjli muncii CENTENARUL
Utilizarea
de mica mecanizare

Eminenți savanți și
au elaborat

UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI
profesori

creditelor

Lucrările de mică mecanizare —• 
finanțate prin credite de către ban
că — au un rol important în ridi
carea nivelului tehnic al producției. 
Cu ajutorul acestor credite se pot 
executa lucrări privind reducerea 
volumului muncilor auxiliare, lichi
darea locurilor înguste, creșterea 
randamentului unor mașini și uti
laje, perfecționarea tehnologiei și 
îmbunătățirea calității produselor. 
Introducere^ perseverentă a micii 
mecanizări asigură, în cele din ur
mă, sporirea productivității muncii, 
a rentabilității întreprinderilor, ob
ținerea de însemnate economii la 
prețul de cost.

Eficiența economica 
sporită

Multe întreprinderi din regiunea 
Galați au folosit, în ultimul timp, 
importante fonduri de mică mecani
zare. In primul semestru, filialele 
Băncii de Stat au acordat de 2,8 ori 
mai multe credite pentru lucrări de 
mică mecanizare față de aceeași pe
rioadă a anului trecut ; lucrările 
executate asigură realizarea unor e- 
conomii anuale în valoare de peste 
11 milioane lei.

Cum se explică sporirea volumu
lui de credite acordate ? Pe de o 
parte, Ia această creștere a contri
buit și simplificarea procedurii de 
acordare a creditelor, iar pe de altă 
parte, preocuparea ‘ 
întreprinderi pentru 
tr-o măsură tot mai 
asemenea posibilități 
economice.

Dacă ținem seama 
rea creditului se face 
la terminarea lucrărilor, la un leu 
credite acordate în primul semestru 
al acestui an se realizează, în me
die, 2,5 lei economii preliminate. De 
aceea este cu totul nejustificată 
reținerea unor întreprinderi în uti
lizarea creditelor de mică mecani
zare pe motiv pă nu ar avea 
posibilități să le ramburseze. Pen
tru a se asigura eficiența economică 
a acestoț lucrări, întreprinderile 
trebuie 6ă aleagă obiectivele de cre
ditat după o analiză atentă a cerin
țelor producției.

Acele întreprinderi din 
noastră care s-au ocupat 
ducerea micii mecanizări 
tierul naval și laminorul de tablă 
din Galați, uzinele „Laminorul“ 
din Brăila, întreprinderea fores- 

■ tieră Focșani, întreprinderile textile 
Galați — au realizat lucruri bune. 
La Șantierul naval din Galați s-au

colectivelor de 
utilizarea în- 
mare a unor 

și avantaje

că rambursa- 
în 3-4 ani de

regiunea 
de intro- 
— Șan-

executat* pînă Ia 15 august, 14 lu
crări de mică mecanizare. Numai 
prin punerea în funcțiune a două 
ascensoare industriale se vor re
aliza economii anuale de 162 000 
lei, iar prin montarea unei grinzi 
rulante de 3 tone la hala mecanică- 
montaj, se obțin anual 63 600 lei 
economii. La laminorul de tablă din 
Galați, cu ajutorul creditelor a fost 
mecanizat transportul pentru ali
mentarea mașinilor de zincat tablă, 
ceea ce duce la realizarea unor eco
nomii anuale de 175 000 de lei.

Mal sînt însă întreprinderi care nu 
folosesc pe măsura cerințelor și rezer
velor producției creditele de mică 
mecanizare. La Fabrica „7 Noiem
brie“ Brăila, la stația de sortare a 
minereului din Galați șl altele se 
consideră că nu mai este nimic de 
făcut în această privință și de aceea 
nu s-a prevăzut în plan nici o lu
crare de mică mecanizare. In alte 
unități, cum sînt Fabrica „11 Iunie“- 
Galați, Fabrica de confecții Brăila( 
Fabrica de conserve Zagna Vădenl, 
nu s-au analizat cu grijă posibilită
țile de mecanizare a unor operații 
ale procesului tehnologic. Dovadă — 
numărul mic de lucrări față de 
cesitățile producției.

Faptul că întreprinderile din re' 
giune prevăd executarea unor 
crări de mică mecanizare dovedește 
grija lor pentru îmbunătățirea con
tinuă a producției. Acest lucru însă 
nu este suficient. Se impune ca lu
crările prevăzute să fie realizate în 
cît mai scurt timp.

Sînt și întreprinderi ca Fabrica de 
ciment „Stînca“-Brălla, Fabrica de 
conserve Tecuci, Fabrica 
„PrutuT'-Galați care, deși 
planificat să execute unele 
de mică mecanizare; pînă 
zent n-au prezentat nici 
mentație la bancă, 
cestor întreprinderi consideră pro
babil că au epuizat 
de îmbunătățire a 
producție.

ne

in-

de ulei 
au avut 

lucrări 
în pre- 
o docu- 

Conducerile a-

toate rezervele 
procesului da

Mai mult sprijin 
din partea organelor 
tutelare

La întocmirea documentațiilor ne
cesare lucrărilor de mică mecani
zare, întreprinderile trebuie ajutate 
mal mult de organele tutelare. în 
cadrul regiunii noastre, în afară de 
Direcția de sistematizare, arhitectu
ră și proiectare a construcțiilor, 
care elaborează documentații pen
tru lucrări de mecanizare în con-

Btrucțil, numai cîteva întreprinderi 
sînt autorizate să întocmească do
cumentații pentru mecanizare. De
oarece acestea nu 
proiectele la timp, pînă la 15 au
gust nu s-au aprobat decît 61 la 
sută din creditele planificate între
prinderilor Industriale din regiune. 
Pentru unele unități organele tu
telare nu au stabilit nici pînă în 
prezent atelierele de proiectare care 
6ă întocmească documentația. Din 
această cauză, fabrica de ciment 
i.Stînca“ din Brăila nu a putut soli
cita creditele necesare pentru nici 
una din cele 6 lucrări planificate.

Eficiența economică a lucrărilor 
de mică mecanizare depinde, în 
mare măsură, de modul în care ele 
sînt executate. In legătură cu acest 
lucru, consider că trebuie mult îm
bunătățită asistența tehnică din 
partea organelor tutelare. De ase
menea, întreprinderile trebuie spri
jinite să-și procure materialele ne
cesare și să execute lucrări de bună 
calitate.

Organele de control bancare ale 
sucursalei noastre au popularizat a- 
vantajele utilizării creditelor de 
mică mecanizare, au analizat lunar 
îndeplinirea planurilor de măsuri 
tehnico-organizatorice și au stabilit 
măsuri comune cu conducerile în
treprinderilor privind înscrierea în 
plan a unor lucrări bine chibzuite. 
Totuși, mai sînt încă multe rezerve 
în ce privește îmbunătățirea muncii 
noastre în această direcție. Apara
tul nostru de control va trebui să a- 
nalizeze cu mai multă grijă docu
mentația prezentată de întreprin
deri și, îndeosebi, calculul eficienței 
economice a lucrărilor respective, 
să Impulsioneze executarea și pu
nerea în funcțiune, la termenele 
stabilite, a lucrărilor ; după termi
narea acestora, să urmărească ram
bursarea la timp a creditelor.

★

In ultimul timp, cu prilejul 
cutării cifrelor de plan pe anul 
pe ramurile de producție din re
giune, s-au făcut numeroase propu
neri privind executarea unor noi 
lucrări de mică mecanizare. Este 
necesar ca întreprinderile și orga
nele tutelare să analizeze amănun
țit propunerile făcute și să stabi
lească, de pe acum, termene de în
tocmire a documentațiilor și nece
sarul de materiale, spre a asigura 
o mai bună folosire a creditelor de 
mică mecanizare.

Sfan JIRLĂIANU
director al sucursalei regionale 
Galati a Băncii de Stat

fej

secol, Universitatea din București a fost ilus- 
savanți de mare renume —

De-a lungul unul 
trată de un mare număr de profesori 
care au fondat școli științifice cunoscute în țară și peste hotare și au 
pregătit strălucit multe generații de intelectuali. Contribuția lor la 
înflorirea științei și culturii noastre se bucură de înalta prețuire a 
contemporanilor.

VASILE PÎRVAN
Acum mal bine 

de o lumătate de 
veac — mai pre
cis în 1909 —
Universitatea 
București 
în 
un nou profesor 
de Istorie veche șl 
arheologie, care 
avea să Ilustreze 
într-o scurtă dar 
strălucitoare ca
rieră disciplina is
torică In sensul 
său cel mai larg 

totodată. Vasile 
el, dintr-un sat 

o înțelegere adîncă 
o sete

din 
primea 

rîndurile sale

dis-
1965

Se O Expezifie M oôf
(Urmare din pag. I-a)

să spunem cîie ceva despre abuzul de 
lamé-uri : argintii, aurii, aurii și argintii, 
înflorate uneori greoi, ca niște odăjdii. 
Este un material spectaculos, într-adevăr, 
dar foarte pretențios și cu o circulație 
limitată, rezervat anumitor ocazii și con
diționat de o foarte bună calitate, de ra
finamentul execuției. Se știe că nu tot ce 
strălucește este și frumos...

Vizitatoarele au apreciat în expozifio 
și un material pentru rochii de seară, ti
mid plasat, de un foarte bun gust : stofă 
de lină neagră, tratată cu acetat de cris
tal, care dă o imitafie de paiete roșii și 
verzi, în țesătură, ideea este generoasă, 
nu trebuie abandonată, ci folosită ca su
gestie pentru o serie de alte materiale, 
fără a ajunge la stereotipie. Și jerséul 
de mătase naturală, și catifeaua impri
mată, și voalul imprimat sînt materiale 
festive. De ce numai prea des văzutul 
lamé ?

Despre pălăriile din expoziție, ne în
trebăm numai ce caută acolo. Au destule 
surori gemene, tot atît de bătrîne, expuse 
prin toate vitrinele. Unde sînt modelele 
noi, care să poată fi purtate cu plăcere ?

în imediata vecinătate a standului cu 
mătăsuri sînt expuse stofele. Cele mai iz
butite ni se par tergalurile uni și, deo
potrivă, noile desene : dungi sau carouri 
în culori neviolente, nuanțate și împreu
nate cu finețe. Ele sînt destinate, în ma
joritatea lor, în egală măsură, confecții
lor pentru femei și bărbați, deși prin de
sen și colorit au un specific feminin, Dar 
există și un tergal cu mohair, în nuanfe 
de verde și maron, pentru costumele de 
vară bărbătești, care va avea un sigur și 
binemeritat succes atunci cînd, produs în 
serie, va fi pus la dispoziția cumpărăto
rilor. Dar potrivit ar fi fost ca, tot pentru 
confecțiile de femei, să se fabrice și un 
tergal negru, atît simplu cîf și combinat 
cu alte culori.

Ne-a surprins oarecum — revenind la 
ideea unui specific feminin în vestmintele 
destinate bărbaților — covercot-ul de 
culoare roz...

Am căutat în standul cu stofe tweed-ul 
pentru pardesie, demiuri, taioare și rochii 
groase, dar l-am găsit foarte slab repre
zentat ; iar deloc, postavul fin, rodier-ul, 
stofele fresco, lusfrina și alpacaua, din 
care se fac costume atît de frumoase.

Sînt foarte multe confecții la standurile 
cu specificul respectiv, care merită ad
mirate. Rochii de vară practice, cu o 
cupă simplă și grațioasă, costume bărbă
tești în culori frumoase, deși nu întotdea
una destul de sobre. După părerea mea, 
o serie de vizitatori au făcut în mod 
just constatarea că se manifestă o inexpli
cabilă tendință spre feminizare a îmbră- 
căminfii bărbătești și la stofe, și la cro
ială, și la detaliile ornamentale. Am vă
zut pe stradă tineri purtînd jachete de 
lînă împletite cu fire plastice din argint 
sau aur ; extravagantă care n-are nimic 
comun cu bunul gust. Sacourile de vară, 
în nuanfa nisipului, sînt în schimb foarte 
indicate : culoarea neutră are eleganța 
ei personală, care nu duce la uniformi
zare. Sînt, de asemenea, multe costume 
pentru femei din două piese, pe care In
tr-adevăr pofi să fi le dorești : linie mo
dernă, modele simple și de bun gust, 
fantezie în găsirea unor detalii.

Sortimentul pentru adolescenți și ado
lescente ar mai putea fi mult îmbogățit : 
exponatele nu se disting destul printr-o 
notă specifică de cele destinate matu
rilor, deși obiecții și sugestii în această 
direcfie au mai primit și industria, și co
merțul. Este o carență care ar trebui re
mediată operativ. Ea apare și mai supă
rătoare la sectorul confecțiilor pentru co
pii : modele puține și destul de banale. 
Pentru fetițe, aceleași rochițe cu platcă 
și cu cita un mic motiv de broderie în 
culori. Printre ele, ici-colo, și una mai 
deosebită, dovedind că se poate confec
ționa și pentru copii o îmbrăcăminte co
chetă. Nici băiejașii nu sînt mai privile- 
giați : același costum din catifea reiată, 
iar ca variafie — sau costumul pentru 
maturi, redus la dimensiuni minuscule și 
prevăzut cu un papillon (pentru a face 
dintr-un flăcăiaș un mic domn) sau haina 
cu epolefi, trese și bumbi din metal, Mai 
multă imaginație s-a cheltuit, fertil, în 
confecționarea vestimentară sportivă pen
tru tineret și copii.

La standurile tricotajelor pentru femei 
găsim numeroase modele originale, cu 
diferite garnituri, fibre de efect și com
binații coloristice artistic realizate. Con
fecțiile din jersé sînt, la rîndul lor, o 
reușită, dar sortimentul ar putea fi lărgit.

Ne încetinim pașii în fafa vastului stand 
cu încălțăminte : multe modele noi și u- 
nele deosebit de frumoase. Cupa moder
nă, linia elegantă, materialul flexibil, în 
sfîrșit, o încălțăminte într-adevăr la un 
nive| superior. Și un tip nou de pantof 
la noi — cel cu plasa țesută dintr-un fir 
de relon. In plus, un larg sortiment de 
sandale și pantofi din țesături cu motiva 
din fir auriu și argintiu sau pur și simplu 
aurii și argintii cu sau fără podoabe, 
mulți, mulți, tinzînd a se banaliza repede 
tocmai pentru că au început să fie pur- 
tați la toate orele din zi și din seară, în 
toate sezoanele, indiferent dacă sînt sau 
nu asortați la restul îmbrăcăminții. Pan
tofii cu forma ascuțită, decoltați, cu 
tocuri foarte înalte, nu sînt însă cei mai 
indicați, nici cei mai comozi pentru 
cursele lungi pe jos și nu pot fi purtafi 
la slujbă. S-a produs o cantitate mare și 
o varietate bogată din acești pantofi, 
fără a se acorda destulă importantă în
călțămintei de toate zilele : pantoful co
mod, rezistent, cu o piele elastică, bine 
tăbăcită, cu căptușeala fină, cu un toc de 
talie mijlocie. Așa cum s-a subliniat și 
în cadrul consfătuirii, sînt prea pujine 
modele care ar răspunde acestor cerințe 
de primă necesitate. Tot atît de util ar 
fi să se producă cizmulițe din cauciuc 
sau stofă, cochete, cu toc, pe măsura 
tocurilor înalte ale pantofilor eleganți, 
cărora vrem să le oferim o protecție 
iarna. La încălțămintea din cauciuc n-au 
fost prezentați nici practicii șoșoni din 
material plastic, care sînt foarte ceruți.

Este de înțeles că încălțămintea desti
nată femeilor trebuie să fie maț cochetă. 
Ceea ce nu înseamnă însă ca pentru în
călțămintea bărbătească să fie perpetua
te de ani de zile aceleași modele 
greoaie, lipsite de eleganță.

★

Expoziția prezintă un mare număr de 
obiecte de larg consum. Majoritatea s-au 
bucurat de o foarte bună apreciere. Aș

adăuga că ori de cîte ori un exponat sus
cita interesul și admirația unui vizitator, 
am surprins aceeași întrebare : cînd va fi 
produs în serie ? Cînd îl vom vedea în 
magazine? Căci modele frumoase au mai 
fost văzute și cu prilejul altor expoziții. 
La pavilioanele de mostre, vizitatorii au 
completat chiar fișe de sondaj, expri- 
mîndu-și dezideratele : în ce măsură a- 
ceste exponate le-ar fi de folos. Dar la 
ce au folosit aceste sondaje, de vreme 
ce după un șir de ani mărfurile solicitate 
n-au putut fi încă văzute în magazine ? 
Se 
fă 
nu 
fie 
le-au 
oferite în cantifăji 
fie că.„ fie că„, 
sumatori îi interesează rezultatele. 
Dorința lor este firească și se exprimă 
simplu : produsele cărora le-au dat o 
bună apreciere în expoziții să intre in
tr-un timp scurt în circuitul comercial. 
Pentru că — nu e așa ? — nu prezentăm 
modele de dragul modelelor, ci pentru 
a răspunde realmente unor cerințe, Și e 
bine știut că există un raport de recipro
citate : ceea ce întrunește calitate, pre
zentare estetică, nu este apreciat numai 
platonic, ci devine marfă cerută, ușor 
vandabilă. în timp ce obiectele care nu 
satisfac, confiscă materii prime, muncă, 
bani și îmbătrînesc în rafturi.

Este așadar de așteptat și de dorit ca 
mărfurile de la Expoziție, care au întru
nit atîtea sufragii, să nu rămînă simple 
făgăduieli, ci să se concretizeze cît mai 
curînd în produse la îndemîna consuma
torilor.

Pîrvan aducea 
moldovenesc, 
pentru durerile poporului, 
nestinsă de cunoaștere ; aducea cu el un 
respect, permanent mărturisit, pentru po
porul care, veacuri de-a rîndul, a creat 
istoria țării noastre.

Student al Universității din București 
între 1900—1903, V. Pîrvan a fost trimis 
la studii în Germania, între 1904—1909, 
pentru specializare în domeniul istoriei 
vechi. Teza 
o lucrare 
fifică, 
întreaga sa actualitate. Întors în fără 
ca- profesor de 
Universitatea din București și director 
al Muzeului National de Antichități, Va
sile Pîrvan a publicat pînă în 1914 o 
seamă de lucrări, prin care deschidea un 
capitol fundamental în istoria veche șl 
arheologia romînească. Contribuții epi- 
grafice la istoria creștinismului daco-ro- 
man, publicată în 1911 ; Cetatea Tro- 
paeum, în 1912 ; Săpăturile de la Ul- 
metum, în 1912—1914 și de la Histria 
deschise în 1914, toate aceste lucrări, 
care se remarcă prin bogăfia de infor
mație, prin metoda de investigație, prin 
cercetările arheologice ample și stărui
toare, sau prin descoperirea unor docu
mente grecești și latinești de o impor
tantă internațională, justifică încrederea 
tot mai mare pe care predecesorii și pro
fesorii săi i-au acordat-o. Membru cores
pondent 
membru 
heologic 
începea 
mică. La capătul scurtei sale 
curmată în 1927, la numai 45 de ani, era

sa de doctorat reprezintă 
de mare valoare știin- 

ce-șl păstrează șl azi încă

istorie veche la

al Academiei Romîne în 1911, 
corespondent al Institutului ar- 
german în 1913 — astfel îșl

Vasile Pîrvan cariera sa acade- 
vieți —

membru corespondent al Academiei 
pontificale de arheologie (1924), pro
fesor agregat la Sorbona (1926), membru 
corespondent ai Academiei Dei Lincei 
(1927), secretar general al Academiei 
Romîne (1921—1927).

Publicațiile de mare valoare, pe care 
le-a condus : Ephemeris Dacoromâna, Da
cia șl Diplomatarium italicum au dat 
colaboratorilor lor și elevilor săi putința 
de a se afirma, prin contribuțiile lor 
științifice, în fața întregii lumi. In aceste 
reviste au publicat cei mal mulți dintre 
istoricii și arheologii noștri, care au ilus
trat In perioada antebelică învățămînful 
și știința romînească. Cel mai mulți 
dintre el ilustrează șl azi învățămînful 
superior romînesc, contribuind prin 
devotamentul șl priceperea lor la 
revoluția culturală inițiată și condusă de 
Partidul' Muncitoresc Romîn.

Reluarea marilor săpături arheologice 
de la Histria, cercetarea raporturilor din
tre greci și romani, pe de o parte, 
băștinași geto-daci, pe de alta, mergeau 
mină în mînă cu spriflnirea cercetărilor 
conduse de elevii șl colaboratorii săi în 
cele mai îndepărtate coifuri ale țării. A- 
ceștia au atacat probleme de mare în
semnătate pentru întreaga noastră istorie 
veche relevînd continuitatea populației 
daco-romane în Dacia. Toate aceste stu
dii vor ti încununate de marea operă is
torică a lui Vasile Pîrvan ! Getica, apă
rută în Î926, a cărei însemnătate stă, 
înainte de toate, In faptul de a fi readus 
pe primul plan al viziunii noastre Istorice 
rolul politic și cultural al poporului dac.

Cercetătorul pasionat șl meticulos a 
depășit însă preocupările sale directe, 
închinate istoriei vechi, șl a căutat să cu
prindă întregul orizont al istoriei univer
sale, El a subliniat totodată și sensul etic 
al muncii noastre, cerînd cărturarilor să 
nu uite nici o clipă că întreaga lor acti
vitate.a fost și este cu putință numai da
torită muncii harnice și neistovite a mii
lor și miilor de oameni ai muncii.

Activitatea neobosită a lui Vaslle 
Pîrvan, a profesorului, a omului da 
știință care și-a Iubit In chip luminat țara 
ne va aduce mereu aminte de tot ceea 
ce a făcut și a încercat să facă el pentru 
universitate, pentru cultură.

flee, multe dintre ele, deosebit de 
utile în practică, fiind adoptate ca meto
de oficiale de 
(S.U.A., U.R.S.S., 
recomandate în 
lafie.

Cu o putere 
profesorul Gh. Spacu șl-a dat cu genero
zitate contribufia la pregătirea a zeci de 
generații de chimiștl, unii dintre elevii
săi fiind astăzi academicieni, profesori
universitari, Calităfile pe care știa să le 
insufle colaboratorilor șl pe care el cel 
dinții le impunea prin exemplul perso
nal — punctualitatea, ordinea, dragos
tea de muncă, de chimie, de tot ce e 
nou, seriozitatea — au făcut ca labora
torul ce-l conducea să fie un model, iar 
studenții care lucrau în el să păstreze 
pentru întreaga viață, pe Ungă temei
nice cunoștințe de chimie, și Imaginea 
modulul cum trebuie îndeplinite îndato
ririle profesionala șl cetățenești,

După eliberarea 
Spacu s-a încadrat 
a Intelectualității

control în diferite fărl 
Anglia, Franfa etc.) șl 

tratate de largă circu-

de muncă Inepuizabilă,

tării, profesorul Gh. 
în munca creatoare 
noastre, partlclplnd

Acad. Em. CONDURACHI

GHEORGHE SPACU

OVID

dau unele explicații la aceas- 
întrebare : fie că industria ușoară 

le-a prezentat spre contractare, 
că reprezentanții

contractat,
comerțului 

fie că 
suficiente, 
In fond, 

interesează i

Printre figurile 
luminoase de căr
turari din Universi
tatea bucureșteană, 
personalitatea aca
demicianului Ghe
orghe Spacu va 
rămîne neștearsă 
In amintirea tutu
ror celor care au 
avut ocazia să-l 
audieze cursurile 
sau să lucreie sub 
îndrumarea sa. Ne
obosit cercetător 
al atît de vastului 

domeniu chimiei minerale, pro
fesor a zeci de generații de chimiștl, 
organizator energic al unora dintre labo
ratoarele de frunte ale țării și a activită
ții de cercetare 
chimiei în 
mine, Gh,

știinfifică In domeniul 
cadrul Academiei R, P. Ro- 

Spacu a avut o contribufia 
Importantă la formarea școlii romînești 
de chimie și la afirmarea sa în cercurile 
știinfifice mondiale.

S-a născut în lași, la 5 decembrie 
1883 și a studiat chimia și mineralogia 
la Universitatea din acest oraș, plecînd

chimla anor- 
și Berlin. La 
a fost numit

ce avea să 
de veac. A 
universitățile 
la viața lor,

apoi pentru specializare în 
ganică șl analitică la Viena 
înapoierea In țară, în 1907, 
asistent la laboratorul de chimie mine
rală al Universității din lași, începîndu-șl 
astfel activitatea didactică 
fină aproape o țumătate 
trecut pe rînd prin toate 
țării șl a luat parte activă
lăsînd peste tot realizări durabile. Vasta 
operă științifică a profesorului Gh. Spacu 
este cuprinsă In cele 243 lucrări publi
cate, singur sau în colaborare. El a 
abordat unele dintre problemele cele 
mal pasionante din domeniul chimiei 
coordonative, capitol care l-a preocupat 
îndeosebi, a preparat șl studiat nu
meroase noi combinațiunl complexe, a 
urmărit sub diferite aspecte relațiile 
dintre proprietăți și structura lor mole
culară, a elaborat variate metode anali
tice, mai cu seamă pentru dozarea me
talelor, a studiat constituția sărurilor 
duble, folosind în acest scop cîteva me
tode proprii. Domeniul chimiei analitice 
l-a Interesat în mod special, punînd la 
punct peste o sută de metode anali-

Un stand care atrage zilnic numeroase vizitatoare : confecțiile

TEATRE ©
TEATRE : Teatrul de Stat de Operetă : 

Prințesa circului (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caraglale“ (sala Come
dia) : Maria Stuart (orele 19,30), (sala Stu
dio) : O femeie cu bani (orele 19,30). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Bie
dermann șl incendiatorii șl Inima mea 
este pe înălțimi (orele 19,30), (sala Stu
dio — str. Al. Sahia nr. 76 A) : Jocul 
de-a vacanța (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara' (sala Magheru) : Peer Gynt (o- 
rele 19,30), (sala Studio) : Casa cu două 
Intrări (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. Giulești : Gaițele (orele 19,30). Tea
trul „Țăndărică“ : Băiatul și vîntul (spec
tacol pentru copil — orele 16), Eu și ma
teria moartă (spectacol pentru adulțl — 
orele 20,30). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase“ (sala „Savoy") : Lampazl vaga- 
bundus (spectacol prezentat de Teatrul 
german de stat din Timișoara — orele 
20). Sala Teatrului C.C.S. (Str. Lipscani 
nr. 53) : Citadela sfărîmată (spectacol 
prezentat de Teatrul de stat Baia Mare 
— orele 20). Circul de stat : Spectacol 
prezentat de ansamblul circului chine
zesc (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Străinul — cine
mascop (ambele serii) : Patria (10; 13,30; 
17; 20,30). Accattone : Republica (9,30; 
11,45; 16,30; 18,45; 21,15), Festival (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Grivița (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Floreasca (16; 18,15; 20,30). 
Balada soldatului : Carpațl (10; 12; 14; 
16). Ghepardul — cinemascop (ambele 
serii) : Luceafărul (10; 13,30; 17; 20.30), 
Aurora (9,30; 13,15; 17; 21), Modern (9,45;

<13,15; 17; 20,30). Hatari (ambele serii): 
București (9.30; 13; 16,30; 20). Melodia
(9,30; 13; 16,30; 20), Flamura (9,30; 13; 16,30; 
20), Stadionul Dinamo (orele 18,45). Re
zervat pentru moarte : Capitol (9,301

activ, cu energia ce-l caracteriza, la or
ganizarea cercetării științifice în chimie. 
A urmărit șl rezolvat prin studiile sale o 
sumă de problema privind industria 
noastră chimică, atunci la începutul or
ganizării sale, ca cele privind obține^ 
oxidului de magneziu din dolomită^l 
serpentină, a acidului sulfuric din sulfat 
de calciu din fără, a îngrășămintelor 
potasice din feldspațil din tară, punerea 
la punct a unor noi metode analitica
necesare laboratoarelor industriale etc.
Contribufia la organizarea pe baze noi 
a cercetării șl industriei chimice în fara 
noastră este esenfială, fapt recunoscut șl 
prin decorarea sa cu Ordinul 
cl. I șl decernarea de două ori 
rolului de Stat.

Vasta operă a Iul Gh. Spacu, 
de savant, profesor, patriot este
nuată și îmbogățită astăzi In condlfllle Irt 
care cercetarea științifică șl Industrii 
chimică cunosc o largă dezvoltare.

Vlcfor SAHINI
membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne

Muncii 
a Pre-

model 
conți-»

DENSUSIANU
Fost profesor la 

facultatea de litere 
a Universității din 
București și titular 
al catedrei de fi
lologie romanică, 
Ovid Densusianu 
a făcut parte, timp 
de peste patru 
decenii, din pleia
da, vorbesc de cel 
de la litere, 
lor dascăli.

Activitatea 
fifică a lui 
Densusianu 

mult înainte de pragul acestui 
col, tn paginile „T 
rare*, a tatălui său, 
decadă a veacului trecut, și unde alături 
de surprinzătoare incursiuni în critica mo
dernă, publică înfîile cercetări în legă
tură cu „aliferafiile* și alte probleme 
proprii viitoarei sale cariere filologice. 
Studiile sale, în Franfa și Germania, cu 
marii lingviști Gaston Paris și A. Tobler, 
cărora le și dedică prima fascicolă din 
vasta sa monografie „Histoire de la lan
gue roumaine“, realizată în două mar’ 
volume, tl pun în contact cu progre
sele și exigentele filologiei moderne, 
grafie cărora așează, într-o disciplină, ce, 
de la școala latinistă și pînă la Hașdeu, 
cunoscuse atîtea sisteme, cînd arbitrare 
și cînd fanteziste, temeliile adevăratei 
științe a limbii romînești. Introducerea 
vastei sale monografii este una din cele 
mai luminoase prefuiri a unor învăfafi ca 
Cipariu și Hașdeu, ale căror tipărituri de 
vechi texte, „analecte" sau „cuvinte din 
bătrîni* deschid noi drumuri și oferă ine
puizabile sugestii,

Ovid Densusianu predă, pînă la scin
darea catedrei, atît istoria limbii, cît șl a 
literaturii romîne, și din acești ani de su
plinire a catedrei de istoria literaturii ro
mîne, datează cercetările sale de istorio
grafie literară, din care, după primul 
război mondial, tipărește trei volume, 
urmărind evoluția literaturii romînești de 
la școala latinistă pînă la Vasile Alecsan- 
dri. Acestui prim impuls ti anexăm

mari-

știin-
Ovid 
urcă 
se- 

.Revistei critice lite- 
apărută în ultima

A.

șl cursurile sala de mal fîrzfu, consacrata 
Esteticii limbii literare, disciplină nouă Ja 
timpul acela și care avea să cunoască O 
zodie atît de favorabilă cu studiile stilis
tice ale regretatului nostru Tudor Vianu< 
Cele trei volume do istoria literaturii ro
mîne alo Iul Ovid Densusianu »Int printre 
cele mai docte și mai clare. In planul 
lingvisticei, o monografie ca „Graiul din 
Țara Hațegului“ marchează o dată în 
cercetările dialectologice pe teren, așa 
cum, în ordinea periodicelor, o dată 
importantă este publicația „Grai și su
flet*. In ordinea folclorică, dar și ling
vistică, o apariție remarcabilă reprezintă 
cele două volume, dfri 1906, intitulate 
„Graiul nostru*, cuprinzînd, într-o tran
scriere premagnetofonică, texte din toa
te regiunile țării și chiar din dialectele 
istro și aromîne. In preocupările sale fol
clorice, paralel cu texte clasice, în ver
suri cum se obișnuia în culegerile de 
Doine și balade, Densusianu și colabora
torii săi, înregistrează mărturii despre 
cîte toate, evenimente istorice, oameni 
mari, credințe, așa cum se oglindesc ele, 
netrucate, tn sufletul țăranului. Investiga
țiile sale, preferențiale, despre folclor 
s-au grupat în jurul viefii păstorești da 
unde a rezultat înfîiul mare studiu folclo
ric, consacrat „Mioriței”.

Ovid Densusianu a fost omul dedicat 
catedrei sale, în primul rînd, universității 
și învătămîntului în genere, pe ca e le-a 
slujit cu devotament, cu sacrificii ale plă- 
pîndei sale sănătăți și cu o clarviziune 
rar întîlnită. De aici atenția pe care a 
acordat-o oricărui aspect al învătămîntu
lui și prezența sa în toate dezbaterile 
școlare de orice grad.

Invăfat de renume mondial șl dascăl 
din marea galerie a celor mari, aminti
rea lui Ovid Densusianu e de-a pururi 
vie în inimile zecilor de generați da 
studenți și dascăli ce i-au sorbit înțelep
ciunea. A fi fost unul 
discipoli e unul din 
viefii și a o mărturisi 
versității, îmi este cu

Acad.
PANAITESCU-PERPESSIC1US

din modeștii lui 
rarele favoruri ale 
la centenarul Uni- 
osebira plăcut,

In cadrul festivităților Centenaru
lui Universității București, luni la 
amiază a avut loc dezvelirea bustu- 
rilor unor oameni de știință, foști 
profesori ai Universității. La Facul
tatea de istorie au fost amplasate 
busturile lui B. P. Hașdeu, N. Iorga 
și V. Pîrvan, la Facultatea de mate
matică bustul lui Gh. Tițeica, la Fa
cultățile de fizică și chimie busturile 
lui C. Miculescu și Gh. Spacu, la

Facultatea geologie-geografle
cele ale Iul L. Mrazec, Sabba Ștefă- 
nescu și Gh. Vîlsan, la Facultatea de 
limbă și literatură bustul lui Ovid 
Densusianu, iar în Grădina botanică 
busturile lui D. Brîndză și Emanoll 
Teodorescu.

La festivitățile de dezvelire abus- 
turilor au participat academicieni, 
cadre didactice, studenți.

CINEMA © TELEVIZIUNE
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), înfrăți
rea între popoare (14; 16; 18,15; 20,30). 
Rebelul magnific : Victoria (10; 12;
14; 16; 18,15; 20,30). Moral 63 : Central 
(9,30 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45),
Bucegi (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Ocolul pămîntulul In 80 de zile — cine
mascop (ambele serii) : Lumina (9,30; 13; 
16,30; 20,15). Banda de lași : Union (15; 17; 
19; 21). Program pentru copii : Doina (o- 
rele 10). Șoferii iadului : Doina (11.30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Povestea unui ba
let — Mînă în mînă — întîlnlrea celor 
curajoși — Pe fluviile repezi — Aventură 
în trecut — Mămico, îți scriu din Bul
garia : Timpuri Noi (10—21 în continuare). 
Colaboratorul Ceka : Giulești (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Feroviar (10; 12; 14; 16.15; 
18,30; 20,30). Viață particulară : Excelsior 
(10, 12,15; 15,30; 18; 20,30), Tomis (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Miorița (10,15; 
12,30; 14,45; 17; 19J.5; 21,30). Inspectorul și 
noaptea : Cultural (16; 18,15; 20,30). Frații 
corsicani — cinemascop : Dacia (9,30; 
11,30; 14; 16,15; 18,30; 21). Dragoste neîm
plinită : Buzeștl (15,30; 17,45; 20). Galapa
gos : Crîngașl (16; 18,15; 20,30), Ferentari 
(16; 18; 20). La strada : Unirea (16; 18,15: 
20,30). Pagini de istorie — Romînia. ori
zont 64 : Flacăra (15,30; 19), Moșilor (16; 
19). Doi colonei : Vltan (15; 17; 19; 21). 
Cel trei mușchetari — cinemascop (am
bele serii) : Munca (13; 16,45; 20,30), Gră
dina Vltan (Călea Dudești — orele 18,30). 
Vînătoarea — cinemascop : Popular (16; 
18,15; 20,30). Al nouălea nume : Arta (15: 
17; 19; 21). Singurătatea alergătorului de 
cursă lungă : Colentlna (15,30; 18; 20,30). 
Aripi negre : Cosmos (16; 18; 20). Kozara : 
Viitorul (15,30; 18; 20,30). Dragoste la zero 
grade : Volga (10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,45), Drumul Sării (11; 16; 18; 20). Pă
șesc prin Moscova — cinemascop : Ra
hova (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : In jurul orei 18,00 —< 
Jocurile Olimpice, Tokio, 1964. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pentru ti
neretul școlar : Frumusețile patriei în 
pictură — de Petru Comarnescu. 19,35 — 
Emlșiune de știință : Din tainele vieții 
peștilor — de ing. Mlhai Lefterescu. 
20,00 — Transmisiune de la Teatrul Na
țional „Vasile Alecsandrl' din Iași : Chi- 
rița în provincie. In pauză : Șah. In în
cheiere : Buletin de știri, buletin me
teorologic.

Cum vremea
Ieri în țară : Vremea a fost călduroasă, 

mai ales în sud-estul țării, unde și cerat, 
a fost variabil, mai mult senin. In restul 
țării cerul a fost mai mult noros șl au 
căzut, local, ploi temporare șl averse. 
Vîntul a suflat slab cu unele intensifi
cări predominînd din sectorul sudic. 
Temperatura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între 28 grade la Giur
giu, Budeștl și București șl 16 grade la 
Sulina și Plopeana. In București : Vre
mea a fost călduroasă, cu cerul variabil, 
mal mult senin. Vint slab. Temperatura 
maximă : 28 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 
șl 16 octombrie. In țară : Vreme schim
bătoare, cu cer temporar noros. Vor că
dea ploi locale. Vînt potrivit, cu inten
sificări de scurtă durată, predominînd 
din sectorul vestic. Temperatura' stațio
nară la început, apoi în scădere ușoară. 
Minimele vor fl cuprinse între 4 și 14 
grade, iar maximele între 11 și 21 grade. 
Local mai ridicate. In București : Vreme 
schimbătoare, cu . ir temporar noros. 
Vînt slab pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura staționară la în
ceput, apoi în scădere ușoară.

e
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Vizitele directorului general al Agenției 
Internaționale pentru Energia Atomică

dr. Sigvard Eklund
Președintele Comitetului pentru 

energia nucleară al Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Gaston Marin, a 
oferit luni seara o masă în cinstea 
directorului general al Agenției In
ternaționale pentru Energia Atomică, 
dr. Sigvard Eklund.

Au participat acad. Ilie Muțțgu- 
lescu, președintele Academiei R. P. 
Romîne, Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, acad. 
Horia Hulubei, directorul Institutu
lui de Fizică Atomică, reprezentanți 
ai conducerii unor ministere econo- 

,mlce și institute de cercetări, oameni 
de știință.

Luni dimineața, 
directorul general 
temaționale pentru Energia Atomică, 
aflat în vizită în țara noastră, a fost 
primit de Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe.

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, au partici
pat Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe, acad. Ho
ria Hulubei, directorul Institutului 
de fizică atomică, membru în Comi
tetul pentru Energia Nucleară.

(Agerpres)

Sigvard Eklund, 
al Agenției In-

Declarațiile făcute presei
Incheindu-și vizita în țara noastră, 

dr. Sigvard Eklund, directorul ge
neral al Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică, a făcut luni 
după-amiază, la hotelul Athenée 
Palace, o declarație reprezentanților 
presei romîne și corespondenților 
presei străine.

In primul rînd — a spus oaspetele 
— țin să-mi exprim recunoștința 
față de guvernul țării dv. pentru in
vitația primită de a vizita Romînia, 
una din țările membre ale Agenției 
Internaționale pentru Energia Ato
mică — organizație interguverna- 
mentală care cuprinde 92 de state, 
îmi exprim totodată- satisfacția că 
în curînd se va ține la București un 
simpozion organizat de agenție asu
pra utilizării reactorilor de cercetare.

Referindu-se la vizita făcută în 
țara noastră, dr. Sigvard Eklund a 
arătat că a fost adînc impresionat 
de cele văzute la Institutul de fi
zică atomică, care este dotat cu o 
"erie de instalații foarte moderne.

M-a interesat foarte mult — a spus 
el — munca de cercetare care se 
duce în jurul reactorului și modul 
eficient în care acesta este utilizat 
pentru cercetări.

Un alt sector de activitate care 
m-a impresionat deosebit este acela 
de aplicații ale radioizotopilor. M-am 
bucurat văzînd, în cadrul marei dv. 
expoziții, un număr impresionant de 
aparate pentru aplicații industriale 
și tehnice ale radioizotopilor, con
struite într-un timp scurt la Institu
tul de fizică atomică.

Oaspetele a vorbit apoi despre vi
zita la Institutul de endocrinologie, 
unde a remarcat utilizarea la un 
nivel înalt a radioizotopilor.

La Rafinăria de la Brazi — a spus 
el — am admirat instalațiile ultra
moderne, gradul de dezvoltare a in
dustriei dv. petrochimice, care valo
rifică la un nivel superior hidrocar
burile naturale.

In încheiere, directorul general al 
Agenției Internaționale pentru Ener
gia Atomică a subliniat că, aflîn- 
du-se pentru prima dată în Romînia, 
este încîntat de faptul că țara noa
stră, odinioară o țară agrară, a obți
nut rezultate atît de marcante în 
dezvoltarea sa economică.

Oaspetele a răspuns apoi la nume
roase întrebări puse de ziariști.

INFORMAȚII
SEMNAREA UNUI PROGRAM 
DE SCHIMBURI CULTURALE 

ÎNTRE R. P. ROMÎNĂ ȘI 
NORVEGIA

La 10 octombrie s-a semnat la 
Oslo un program de schimburi cul
turale pentru anul 1965 între R. P. 
Romînă și Norvegia. Programul pre
vede schimb de delegați din dome
niile științei, învățămîntului și cul
turii și acordarea reciprocă de burse 
de studii. De asemenea, programul 
conține prevederi referitoare 
schimbul 
rarea în 
tistice.

la 
de expoziții și la colabo- 
alte domenii cültural-ar-

COCTEIL CU PRILEJUL 
ANIVERSĂRII ARMATEI 

POPULARE POLONE

Atașatul militar, naval și al aeru
lui al R. P. Polone la București, co
lonel Mihai Jaworski, a oferit luni 
după-amiază, în saloanele ambasa
dei, un cocteil cu prilejul celei de-a 
21-a aniversări a Armatei populare 
polone. Au luat parte general-co
lonel Ion Tutoveanu și general-ma- 
ior Ionel Vasile, adjuncți ai minis
trului forțelor armate, general-lo- 
cotenent Dumitru Constantinescu, 
adjunct al ministrului afacerilor in
terne, general-maior Ion Dincă, se
cretarul Consiliului politic superior 
al Forțelor armate ale R. P. Romî
ne, generali și ofițeri superiori, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ziariști. Au participat 
șefi ai unor misiuni diplomatice a- 
creditați în R. P. Romînă, atașați 
militari și alți membri ai corpului 
diplomatic.

FESTIVITATE CONSACRATĂ 
POETULUI MAGHIAR 

IMRE MADÄCH
cadrul marilor aniversări cul- 

recomandate de Consiliul
In 

turale 
Mondial al Păcii, Casa Universitari
lor din Capitală a găzduit luni după- 
amiază o festivitate literară consa
crată marelui poet maghiar Imre 
Madăch. Cuvîntul de deschidere l-a 
rostit acad. Mihai Beniuc, președin-

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
tele Uniunii Scriitorilor. A conferen
țiat acad. Victor Eftimiu. Au fost 
de față Jenö Kuti, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, și membri ai 
ambasadei.
AUDIȚIE DE MUZICA IUGOSLAVĂ 

CONTEMPORANĂ
La Uniunea Compozitorilor a avut 

loc luni după-amiază o audiție de 
muzică iugoslavă contemporană. 
Muzicologul Grigore Constantinescu 
a vorbit despre realizările compozi
torilor din țara vecină și a făcut o 
prezentare a lucrărilor înscrise în 
programul audiției. La manifestare 
a asistat Ante Ciudina, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al R.S.F. 
Iugoslavia în R. P. Romînă.

DEPUNERE DE COROANE
Luni la amiază, delegația culturală 

coreeană, condusă de Kim Săn Ak, 
adjunct al ministrului culturii, și 
Ansamblul de cîntece și dansuri al 
R.P.D. Coreene au depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor lup
tei pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism. în dimi
neața aceleiași zile, delegația cultu
rală coreeană a fost primită la Mi
nisterul Afacerilor Externe de Pom- 
piliu Macovei, adjunct al ministru
lui, și la Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, de Ion Moraru, vi
cepreședinte al comitetului.

★
Duminică după-amiază a sosit în 

Capitală, la invitația C.C. al Crucii 
Roșii a R. P. Romîne, dl. Henrik 
Beer, secretar general al Ligii so
cietăților de Cruce Roșie. Pe aero
portul Băneasa, oaspetele à fost în- 
tîmpinat de Anton Moisescu, pre
ședintele Crucii Roșii romîne.

Luni, președintele Crucii Roșii 
R. P. Romîne, Anton Moisescu, 
primit la sediul acestei organizații 
pe dl. Henrik Beer.

In cinstea oaspetelui a fost ofe
rit un dineu. In aceeași zi, dl. Hen
rik Beer a vizitat Expoziția reali
zărilor economiei naționale a R. P. 
Romîne. (Agerpres)

a 
a

DISPUTA A S U P R
DUMPING-ULUI"U

occidentală relatează că 1n 
S.U.A. se desfășoară o campanie împo
triva importurilor de otel, ceea ce pro
voacă neliniște In cercurile industriale 
din țările Europei occidentale. Comenta
torul ziarului „LE FIGARO", Jean Lecerf, 
scrie următoarele :

...Faptele ? Achizițiile americane de 
ofel din străinătate au crescut mult. în 
1963, ele depășeau cu două treimi pe 
cele din 1961 și în prezent le depășesc 
chiar și pe cele din 1959, anul marii 
greve (in industria otelului din S,U.A.).

— Dar, observă francezii, nu importați 
decît între 4 și 6 la sută din ofelul pe 
care îl consumați. Noi importăm mai 
mult de o cincime, De altfel, nici noi și 
nici confrații noștri din Comunitatea căr
bunelui și otelului nu invadăm piața 
voastră. Ca pondere, vînzările noastre 
la voi sînt practic stabile. Ele reprezen
tau, în 1960, 60 la 
rile voastre, iar anul 
sută.

sută din cumpărătu- 
trecut numai 40 la

A

care exportă mai mult stnt 
care își dublează vînzările 

la altul ! 300 000 tone tn

Cei 
nezii, 
un an 
600 000 în 1962, 1,14 milioane în 1963.

Aci începe conflictul dumping-ului.
— Voi vindeți la noi sub prețul vostru 

interior, care este cel al haremurilor de
puse la Luxemburg, spun americanii. A- 
ceasta se cheamă dumping.

— Noi vă vindem la cursul 
care este cînd 
prețului
Este adevărat că tn momentul de față 
este Inferior. Dar referirea la haremurile 
de la Luxemburg nu este potrivită, 
căci o parte importantă a tonajelor este 
livrată la prețuri aliniate după oferte 
exterioare, adică sub barem. In orice 
caz, a vinde la cursul mondial care re
zultă din jocul liber între ofertă și 
rere nu 
Dumpingul 
scăzut.

Regulile
mai pufin precise decît cele ale rugbiu- 
lui, iar definiția dumping-ului este unul 
din punctele cele mai controversate.

Dar nu este singurul,
— Nu jucați un joc corect nici cu 

fiscalitatea voastră, spun americanii 
francezilor, Cînd intrați la noi, voi nu

superior, cînd 
interior — răspund

înseamnă 
este un

comerfulul

mondial,, 
inferior 

francezii.

ce- 
a face dumping, 
curs anormal de

International sînt

VEDERI CARE CONTRARIAZĂ
PE VEST-EUROPENI

fi

plătiți decît taxe vamale. La voi, vameșii 
na cer în plus faimoasa voastră faxă 
pentru valoarea adăugată, 
mare decît vama.

— Este un lucru admis 
Internațional că produsele 
pot fi scutite de taxe în țara

mult mai

în dreptul 
exportate 

de origine 
și pot suporta, atunci cînd sosesc, fisca
litatea țării caro le utilizează.

Dezbaterea aceasta i-a iritat îndelung 
pe vest-germani. Fără îndoială că ea va 
fi reluată la Geneva. (Se are In vedere 
apropiata reluare a negocierilor în cadrul 
G.A.T.T. în problemele vamale n.r.).

Francezii se plîng că administrația' 
americană blochează în vamă, fără po
sibilitate de apel Imediat, mărfuri pe 
baza unei simple plîngerl de dumping. 
Aceasta II s-a tntîmplat cu doi ani îri 
urmă francezilor, vest-germanilor și en
glezilor ; recent, același lucru s-a pe
trecut cu țevile canadiene. După o proce
dură de tatonare și de anchetare, comi
sia tarifelor a apreciat plîngerea ca ne
fondată și a redat marfa, dar prin aceas
ta pierderea nu a fost mal puțin grea.

Americanii se folosesc în mare măsu
ră de această practică restrictivă, dar nil 
dețin monopolul asupra el. Mai sînt șl 
altele : anumite legi specifice pentru 
numeroase state americane ; sub pretex
tul inocent de a limita, în caietele dai 
sarcini, procentajul do azot autorizat în 
ofel, se barează 1n mod practic accesul 
adjudecărilor publice la produsele fran- \ 
ceze de ofel Thomas.

înlăturarea miilor de obstacole actual«! 
este o sarcină de lungă durată.

republican nu au explicat cum anu
me se va realiza această împărțire^ 
în baza propunerii de a trans
mite dreptul de a dispune asupra 
armelor 
prezent 
general 
suprem 
Europa.

Vederile senatorului Goldwater 
și înclinația sa de a da răspunsuri 
militare ultrasimple unor probleme 
politice complexe îl neliniștesc pe 
europeni la fel de mult ca șl pe 
americani. Majoritatea europenilor 
se bucură de faptul că războiul rece 
a Intrat într-o perioadă de posibilă 
destindere. Ei nu vor să-l vadă reîn
viind printr-o politică de război eco
nomic și psihologic sau — ceea ce 
ar fi și mal rău — printr-o politică 
pe marginea prăpastiel și de ultima
tumuri".

In încheiere, articolul menționează 
că : „președintele Johnson a conti
nuat în întregime — și intenționea
ză să continue — politica dusă de 
Kennedy de a urmări unitatea 
solidaritatea atît în Europa cît 
în bazinul atlantic, căutînd însă 
același timp căi de înțelegere 
Uniunea Sovietică".

nucleare tactice, deținut în 
de către președinte, unui 

american — comandant 
al forțelor N.A.T.O. din.Vest, de ordin economia, diplomația 

și militar, mistuie unitatea în cadrul 
Europei (occidentale n.r.) șl dincolo 
de Atlantic, împiedlcînd o apro
piere europeano-americană.

Ambii candidați afirmă că sînt 
hotărîțl să restabilească alianța. 
Senatorul Goldwater a vorbit des
pre o mal largă șl efectivă consulta
re politică, fără a explica însă cum 
va realiza aceasta. El a vorbit în 
mod favorabil despre liberalizarea 
comerțului, dar nu a explicat nici
odată puternicul protectionism des
pre care amintea cu ocazia alegerii 
sale ca senator, Iar mai recent în 
timpul campaniei sale electorale.

Principalul răspuns pe care 
Goldwater l-a dat neînțelegerilor 
din cadrul N.A.T.O. a fost de a îm
părți răspunderea nucleară cu aliații 
atlantici — obiectiv acceptat și de 
către președintele Johnson. însă 
nici senatorul și nici recentul raport 
al unul grup de studiu al partidului

Sub titlul „Problema : Unitatea 
atlantică", ziarul „THE NEW YORK 
TIMES" publică un articol tn legă
tură cu vederile candidatului prezi
dențial republican, Goldwater, refe
ritoare la problemele din cadrul 
alianței nord-atlantice cărora tre
buie să le facă față Statele Unite. 
In articol se arată, printre altele :

„întărirea comunității atlantice re
prezintă problema crucială, în do
meniul politicii externe, care stă în 
fața viitorului președinte. Ambii 
candidați sînt de acord asupra a- 
cestui lucru. Nici problemele mon
diale Est-Vest și nici problemele 
Nord-Sud nu pot fi abordate efectiv 

timp cît conflicte Vest-ZILEI

din

HALTERE (cat. pana)
MIYAKE (Japonia)

DOCUMENTAR

Salt de la trambulină, sub cupola bazinului Yoyogi

1. YOSH1NOBU
397,5 kg

2. Isaac Berger (S.U.A.) 382,5 kg
3. M. Nowak (Polonia) 377,5 kg

SĂRITURI (trambulină)
1. INGRID KRÄMER-ENGEL (Ger

mania) 145 p.
2. J. E. Collier (S.U.A.) 143,36 p.
3. M. P. Willard (S.U.A.) 138,18 p.

1. GALINA PROZUMENSCIKOVA 
(U.R.S.S.) 2r46"4

2. Claudia Kolb (S.U.A.) 2,47"6
3. Svetlana Babanina (U.R.S.S.) 

2'48"6

NATAȚIE
(100 m liber — bărbați)

1. DON SCHOLLANDER (S.U.A.) 
53"4

2. Robert Mc. Gregor (Anglia) 53"5
3. Hans-I. Klein (Germania) 54"

MEDAUAȚII

FINALELE
DE IERI

PRECAUȚIILE UNUI PROGRAM

® A doua medalie de aur 
cadrul actualei ediții a J.O. a fost 
decernată, la bazinul de la Gim- 
n. ziul Național, cunoscutei cam
pioane de sărituri în apă Ingrid 
Krämer-Engel din R. D. Germa
nă. Comportîndu-se din nou re
marcabil, Ingrid Krämer și-a re
înnoit succesul de la Roma, in- 
trînd și acum în posesia titlului 
de campioană olimpică la săritura 
de la trambulină. In vîrstă de 21 
ani, ea a fost dublă campioană 
olimpică la Roma, la ambele 
probe de sărituri (trambulină și 
platformă).

® Peste 3 000 de spectatori ja
ponezi l-au purtat tn triumf pe 
brațe pe compatriotul lor, haltero
filul Yoshinobu Miyake, învingă
tor la cat. pană, care a adus țării 
gazdă o medalie olimpică de aur. 
Noul campion olimpic a totalizat 
la cele trei stiluri 397,500 kg — 
nou record mondial și olimpic.

Reprezentantul țării noastre, 
Fiți Balaș, după ce se afla pe lo
cul 4 în urma disputării stilului 
„împins", a ratat la „smuls" toate 
cele 3 încercări de 100 kg și a ie
șit din concurs.
• Pentru prima dată în Istoria 

Olimpiadelor o înotătoare sovie
tică obține o medalie de aur. 
Strălucita performanță aparține 
Galinei Prozumenscikova, din Se
vastopol, care a cîștigat proba de 
200 m bras cu timpul de 2’46"4! 10 
(record olimpic). Ea s-a detașat 
pe ultima parte a cursei, între- 
cînd-o pe americana Claudia 
Kolb, in vîrstă de 14 ani. Noua 
campioană olimpică are 16 ani; 
ea a învățat să înoate cu 4 ani 
în urmă.

® Înotătorul american Don 
Schollander (17 ani) a terminat pe 
primul loc în spectaculoasa probă 
de 100 m liber. Pînă la 75 ma 
condus Mc. Gregor (Anglia) care 
se părea că va termina victorios. 
Schollander a atacat însă și l-a 
depășit pe Gregor. Cei doi pre- 
tendenți la victorie au înotat for
midabil și au lovit parcă în ace
lași timp la sosire peretele bazi
nului, dar cronometrajul electric 
a indicat mai puțin cu o zecime 
de secundă pentru Schollander. 
Recordmanul mondial al probei, 
francezul Alain Gottvalès (Fran
ța), s-a clasat pe locul 5.

NATAȚIE 
(200 m bras — femei)

Rezultate din cadrul seriilor
în prima etapă a turneului masculin stnt 

programate meciurile: R. P. Romînă — 
U.R.S.S.; R. P. Bulgaria—Brazilia; R. S. 
Cehoslovacă—R. P. Ungară ; Japonia— 
Coreea de sud ; S.U.A,—Olanda.

și 
Și 
în 
cu

Intr-un articol consacrat progra
mului noului guvern danez condus 
de Jens Otto Krag, ziarul elvețian 
„NEUE ZÜRCHER ZEITUNG" scrie 
printre altele :

„Programul pe care l-a prezentat 
la 22 septembrie în fața noului 
Folketing primul ministru danez, 
Krag, ca șef al noului guvern mino
ritar social-democrat, după cum se 
aștepta, este îmbrăcat într-o formă

precaută. In cazul cînd guvernul 
va supraviețui viitoarelor lupte 
parlamentare, slabul cabinet parla
mentar al lui Krag va trebui, de la 
caz la caz, să se sprijine pe alte 
partide.

Referindu-se la politica externă, 
Krag a accentuat că el va urmări 
aceleași direcții ca în fostul guvern 
de coaliție, social-democrat și ra
dical, răsturnat în alegerile recente. 
El a spus că poziția guvernului în 
cadrul N.A.T.O. rămîne neschimbată. 
Danemarca va continua să facă 
parte din E.F.T.A. (Asociația liberu
lui schimb), dar în același timp va 
menține deschisă poarta spre Piața 
comună. Krag speră în succesul 
inițiativei țărilor nordice față de

politica de apartheid din Africa de 
sud (este vorba de măsurile de 
boicotare a mărfurilor din R.S.A. 
— n.r.).

In ceea ce privește intențiile eco
nomice ale guvernului, primul mi
nistru a vorbit de necesitatea unei 
politici care să aibă ca scop „asi
gurarea echilibrului economic".. El 
a renunțat însă să facă deocamdată 
planuri concrete pentru înlăturarea 
greutăților economice care s-au acu
mulat în ultima perioadă. Krag a a- 
slgurat că noul guvern este conștient 
de aceste greutăți care sînt: scăde
rea rezervelor de devize, datoriile 
față de străinătate, deficitul crescînd 
în balanța comercială și altele. Krag 
a schițat contururile unei reforme 
financiare care ar prevedea intro
ducerea de impozite pe anumite 
surse de venituri.

PAKISTAN

Olimpiada la radio 
si televiziune

Emisiunea „Jocurile olimpice — 
Tokio 1964“, realizată de trimișii 
speciali ai Radioteleviziunii, va pu
tea fi ascultată, pe postul I, în jurül 
orei 17,10 și, în reluare, la ora 21,30. 
Astăzi, în cadrul acestei emisiuni, 
vor fi relatate și aspecte de la me
ciul de fotbal R. P. Romînă — R. D. 
Germană.

În jurul orei 18, pe micul ecran 
va fi transmisă o emisiune olimpică 
specială, cuprinzînd imagini din cea 
de a doua zi a Jocurilor olimpice.

surprizelor. Echipa Indiei, una din 
pretendentele la titlul olimpic, n-a 
putut să învingă echipa unită a Ger
maniei, cu care a terminat la egali
tate : 1—1. In schimb, campioana 
olimpică, echipa Pakistanului, a cîș- 
tigat cu 5—2 meciul cu Kenia. Iată 
și celelalte rezultate ale zilei : Aus
tralia-Rhodesia 3—0 ; Noua Zeelan- 
dă-Anglia 2—0 ; Spania-Malaya 
3—0 ; Olanda-Canada 5—0.

VICTORII SCONTATE
LA POLO PE APĂ

olim-

ziua a 
pe apă

doua 
s-au

a competiției 
înregistrat în

de 
ge-

VICTORIE DIFICILĂ

DE BASCHET
Echipa Braziliei, de două ori cam

pioană mondială, a avuf și în ziua a 
doua a preliminariilor o sarcină dificilă. 
In meciul cu Iugoslavia, baschetbaliștii 
.brazilieni, învinși în prima zi de Peru, 
au trecut prin mari emoții pînă au ob
ținut victoria cu 68—64 (36—28).

Alte rezultate : U.R.S.S. — Mexic 
87—76 ; S.U.A. — Finlanda 77—51 ; 
Italia — Porto Rico 74—64 ; R. P. Po
lonă — Japonia 81—57 ; Uruguay — 
Coreea de sud 105—64 ; Australia — 
Peru 81—62.

SUCCESE ROMÎNESTI PE RINGUL■>
DE LA KORAKUEN

In cele două reuniuni de box care au 
avut loc ieri în sala de la Korakuen, s-au 
întîlnit boxerii de cat. muscă și semimij- 
locie. Printre revelațiile reuniunilor s-au 
numărat și boxerii romîni Consfantin 
Ciucă și Constantin Niculescu, primul 
foarte expeditiv tn meciul cu canadianul 
John Henry. La capătul unor schimburi 
rapide, Ciucă a plasaf o lovitură decisivă 
care l-a scos din luptă pe canadian, ob- 
ținînd un spectaculos K. O. Foarte pasio
nantă a fost înfîlnirea dintre Niculescu și 
mexicanul Guftierez. Utilizînd directe de 
stîngă, Niculescu a acumulat puncte pre
țioase, fiind declarat învingător.

SURPRIZĂ LA FOTBAL...
In cadrul aeriilor turneului

pic, au avut loc ieri trei întîlniri. La 
Mitsuzawa, echipa Argentinei n-a 
putut depăși formația Ghanei. Me
ciul s-a încheiat la egalitate : 1—1. 
Argentinienii au deschis scorul în 
repriza a doua prin centrul înaintaș 
Carlos Alberto. în plină dominare 
argentineană, ghanezil au contraata
cat și au egalat prin aripa stîngă, 
Edward Acquach.

R. S. Cehoslovacă a învins cu 6—1 
(4—0) echipa Coreei de sud, iar 
R.A.U. și Brazilia au terminat la ega
litate : 1—1.

Astăzi echipa noastră joacă un 
meci decisiv în compania formației 
R. D. Germane. Iranul întîlnește Me
xicul, iar Iugoslavia joacă cu forma
ția Marocului.

...SI LA HOCHEI PE IARBĂ
Turneul de hochei pe iarbă conti

nuă să se desfășoare sub semnul

în 
polo 
neral rezultate așteptate. Cu un scor 
categoric (7—2) a cîștigat Iugo
slavia meciul cu Olanda. U.R.S.S. a
învins cu greu (3-2) echipa unită a nw Mßll iimj ia PENTATLON 
Germaniei. Celelalte rezultate: Ita- U rcrciAILUM
lia — Japonia 5—3 ; R. P. Ungară— 
Belgia 5—0 ; S.U.A. — Brazilia 7—1.

Echipa țării noastre va întîlnj as
tăzi în meci decisiv echipa Japoniei, 
în caz de victorie, jucătorii romîni 
se vor califica în grupele semifina
lelor.

MODERN

VOLEIBALISTELE JAPONEZE
CONTINUĂ SERIA SUCCESELOR

Campioanele 
tării gazdă — 
(15—7; 15—3; 
mîne. Tot cu 3—0 s-au încheiat și meciu
rile U.R.S.S.—Coreea de sud și Polonia— 
S.U.A. Astăzi, echipa feminină a R.P.R. în- 
tîlnește formați« S.U.A

mondiale — sportivele 
au învins ieri cu 3—0 
15—8) echipa R. P. Ro-

Pentatlonul modern a programat 
proba a doua : scrima. Competiția a 
-fost dominată de sportivii maghiari 
Török și Nagy, clasați pe primele 
două locuri cu 1 000 și respectiv 892 
puncte. Locul trei a fost ocupat de 
austriacul Trost — 892 puncte. După 
două probe, în clasamentul gene
ral individual conduce Török (2 070) 
puncte), urmat de Trost (1 992) și 
Nagy (1 932). Campionul mondial 
Igor Novikov (U.R.S.S.) se află pe 
locul 4 cu 1 896 puncte. Clasamentul 
pe echipe : 1. R. P. Ungară 5 740 
puncte ; 2. Austria 5 737 puncte ; 3. 
S.U.A. 5 502 puncte. Astăzi are loc 
proba de tir.

Pakistanul a apărut pe harta po
litică a lumii la 14 august 1947, ca 
rezultat al dezmembrării „Imperiu
lui indian britanic" în două state 
independente — India și Pakista
nul. A luat astfel naștere o curiozi
tate geografică rar întîlnltă — sta
tul Pakistan se compune din două 
părți : Pakistanul de est și Pakis
tanul de vest, situate la extremită
țile subcontinentului indian, la o 
distanță de circa 1 700 km una 
de alta.

Suprafața Pakistanului este de 
946 700 km p (804 000 km p Pakista
nul de vest și 142 700 km p Paki
stanul de est). Populația țării este 
de aproximativ 98 milioane locui
tori, din care 86 la sută sînt musul
mani.

Mai mult de jumătate din supra
fața Pakistanului de vest are un 
relief muntos, provincia întinzîn- 
du-se pînă la munții Hinducușl și 
poalele Himalaiei în nord, iar în 
vest se întrepătrunde cu platoul 
iranian. în partea de sud-est domi
nă o cîmpie joasă străbătută de 
fluviul Indus și afluenții săi. O bună 
parte din acest teritoriu o formează 
pustiul Pundjabului.

Pakistanul de est cuprinde cîm- 
pia fluviilor Gange și Brahmapu
tra, iar în sud regiunea de deltă a 
acestui fluviu. Străbătută de o re
țea densă de rîuri care îmbogățesc 
în permanență solul cu depuneri 
aluvionare, Pakistanul de est este 
una din cele mai fertile regiuni ale 
Asiei meridionale. Ploile torențiale, 
abundente în perioada musonului, 
fac însă ca o treime din terenul 
agricol să fie expus inundațiilor 
adeseori catastrofale. O parte din 
teritoriu este acoperită cu păduri 
tropicale în care predomină tecul, 
o esență de lemn mult apreciată 
pe piața internațională. Fauna cu
prinde specii caracteristice regiu
nii indo-malaeze — tigri, leoparzi, 
rinoceri, elefanți, crocodili etc.

Noua capitală a țării este Isla
mabad, aflată în construcție. Unele 
instituții guvernamentale se mai 
găsesc la Rawalpindi șl Karaci.

Pakistanul a moștenit de la re
gimul colonial o situație grea. în 
trecut dominau relațiile feudale în 
agricultură, iar industria lipsea cu 
desăvîrșire. După proclamarea in
dependenței țării, s-au depus efor
turi pentru crearea unei industrii 
care să permită prelucrarea bogă
țiilor și să asigure bunurile de 
consum interne. Primul plan cinci
nal de dezvoltare a Pakistanului, 
care a intrat în vigoare în 1955, a 
pus bazele unui început de dez
voltare economică a țării. Este în 
curs al doilea plan cincinal (1961- 
1965), care prevede investiții de 4,8 
miliarde dolari.

în perioada celor două planuri 
cincinale s-au construit hidro
centralele Warsak pe riul Kabul, 
Mangla și Rasul pe rîul Jhelum. 
Au fost date în exploatare mi-

nele de antimoniu de la Chitral 
și cele de crom de la Hindu- 
bagh. Explorările geologice au 
dus la descoperirea de noi 
zăcăminte — de crom la Wazi
ristan și de gaze naturale la Sni și 
Baluchistan. în 1961 au început 
explorări petroliere.

O dată cu proclamarea indepen
dentei, stalul a trecut la înfăptuirea 
unei reforme agrare care stabilește 
un plafon maxim de proprietate ia 
o mie de acri de teren neirigat sau

500 de acri de teren irigat. In bună 
măsură, relațiile feudale dinaintea 
proclamării independenței au lost 
astfel desființate.
(40 la sută 
dială), bumbac, 
grîu, porumb. In Pakistanul de vest 
se practică o agricultură rudimen
tară, irigarea aflîndu-se la început. 
In Pakistanul de est, unde există o 
rețea largă de ape, majoritatea 
pămînturilor sînt irigate.

Pakistanul este o republică isla
mică. în prezent președinte al 
Pakistanului este Mohamed Ayub 
Khan, comandantul suprem al ar
matei.

Organul legislativ este Aduna
rea Națională, alcătuită din 156 de 
deputați, din care 75 din Pakistanul 
de est șl 75 din Pakistanul de vest, 
precum șl 6 femei. Alegerile pentru 
președinte ca și pentru Adunarea 
Națională sînt indirecte. Mai întîi 
se alege un Colegiu format din 
80 000 de electori, care reprezintă 
pe cetățenii adulți. Aceștia aleg 
apoi pe președinte șl pe deputății 
Adunării Naționale. Votul este se
cret.

Pakistanul este membru al pacte
lor militare C.E.N.T.O. și S.E.A.T.O. 
în ultima vreme, guvernul pakista
nez a manifestat tendința 
dezvolta relațiile cu țările 
liste.

Deși țările noastre sînt ___
părtate una de alta, între Re
publica Populară Romînă și Pa
kistan au început să se dezvolte 
relații în diferite domenii, bazate 
pe principiile coexistenței pașnice, 
în anii precedenți, au avut loc, 
în mod sporadic, schimburi co
merciale. Anul acesta între Pa
kistan și R. P. Romînă a iost 
semnat un acord comercial care 
prevede dezvoltarea relațiilor eco
nomice dintre cele două țări. Potri
vit acestuia, țara noastră va livra . 
mașini și utilaje, produse petro
liere, produse chimico-farmaceu- 
tice, ciment, geamuri etc. și va 
primi în schimb iută, produse de 
iută, bumbac, țesături do lină, lină 
brută, piei, orez etc.

Vizita delegației R. P. Romîne, 
condusă de președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe Mau 
rer.', va ft un Pri!ei de lărgire a re 
lațiilor dintre R. P. Romînă și Pa
kistan, în interesul ambelor po
poare și al cauzei păcii.

Se cultivă iută 
din producția mon- 

trestie de zahăr.

de a 
socia-

înde-

C. SOMEȘAN
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Corespondență din Alger

Președintele Dorticos 
in Algeria

Algerul a primit astăzi un oaspete 
de seamă, pe Osvaldo Doiticos, 
președintele Republicii Cuba, venit 
în vizită oficială la invitația pre
ședintelui Ben Bella.

încă cu multe zile în urmă, Algeria- 
se pregătea să-și primească oaspe
tele. Au fost arborate drapelele de 
stat ale celor două țări, iar nume
roase lozinci, în limbile arabă, fran
ceză și spaniolă, afișate pe clădirile 
oficiale sau de-a lungul străzilor Al
gerului, simbolizează prietenia dintre 
cele două popoare. Pe aeroportul 
Dar-El-Beida, ca și pe întregul tra
seu pînă la reședința rezervată șe
fului de stat cuban, populația Alge
rului a rezervat oaspetelui o primire 
deosebit de călduroasă.

In cursul vizitei de două zile în 
capitala Algeriei, Osvaldo Dorticos 
va avea convorbiri cu președintele 
Ben Bella și celelalte oficialități al
geriene în problemele relațiilor din
tre cele două țări și ale situației in
ternaționale actuale, după care va 
vizita cîteva întreprinderi industria
le și așezăminte culturale.

Posturile de radio șl televiziune, 
precum și întreaga presă algeriană, 
consideră această vizită un impor
tant eveniment în cadrul relațiilor 
algero-cubane. „Cuba este un exem
plu de ceea ce poate să facă un po
por mic, și ne arată, de asemenea, 
că socialismul este singura cale po
sibilă prin care se poate obține o a- 
devărată independență și bunăstare 
a întregului popor, scrie ziarul „Al
ger Républicain'. Prietenia algero- 
cubană ne va întări și mai mult în 
lupta comună pentru apărarea păcii 
în lume'.

„Cu prilejul vizitei sale în Algeria 
■— scrie ziarul „Le Peuple' — pre
ședintele Dorticos va avea ocazia să 
constate că în fața Algeriei, ca și în 
fața Cubei, stau aceleași obiective 
principale : construirea unei econo
mii naționale independente, consoli
darea regimului de dreptate so
cială'.

în ajunul vizitei, cotidianul cuban 
„El Mundo* scria : „Algerienii și cu- 
banli au devenit frați în lupta lor 
pentru dreptate socială, independen
ță, în hotărîrea de a merge pe un 
drum conform intereselor lor națio
nale și suveranității absolute a celor 
două țări".

Constantin BENGA

KUNMIN 12 (Agerpres). — Dele
gația de partid și de stat a R. P. 
Romîne, condusă de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, și-a încheiat 
luni vizita în R. P. Chineză.

La plecarea de pe aeroportul 
Kunmin, împodobit cu drapelele de 
stat ale R. P. Romîne și R. P. Chi
neze, delegația a fost condusă de 
Cen I și Li Sien-nien, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi-

nez, vicepremieri ai Consiliului de 
Stat, Van Bin-nan, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Ien 
Hun-ien, prim-secretar al comitetu
lui provincial Iunan al P.C. Chinez, 
și alte persoane oficiale, de oameni 
ai muncii.

Delegația a fost, de asemenea, 
condusă de Dumitru Gheorghiu, 
ambasadorul R. P. Romîne în R.P. 
Chineză.

Corespondență din Paris

Alegerile municipale din Belgia
Masive pierderi ale coaliției guvernamentale

Duminică, 5 milioane și jumătate de 
belgieni, dintr-un total de 9 000 000 — 
adică toți cei care au depășit vîrsta de 
21 de ani — s-au prezentat la vot In 
2 651 de comune pentru a desemna 
noile consilii municipale. Specificul a- 
cestor alegeri, care se țin din 6 in 6 ani, 
este obligativitatea participării la vot a 
membrilor corpului electoral. In săptă- 
mînile premergătoare alegerilor, alegă
torii s-au dovedit destul de indiferenți 
fajă de propaganda electorală dusă de 
reprezenfanjii diferitelor partide. La o 
reuniune electorală de la Liège, de pildă, 
un președinte de partid n-a reușit să a- 
tragă decît 21 de auditori. Duminică 
însă, alegerile s-au desfășurat normal, cu 
o participare remarcabilă. Chiar necu- 
noscînd încă rezultatele definitive (calcu
larea lor exactă cere un timp îndelun
gat), se pot trage o serie de concluzii 
importante. In primul rînd, cele două 
partide ale coalifiei guvernamentale 
(partidul social-creștin condus de Theo 
Lefèvre) și partidul socialist (al ministru
lui de externe Spaak) au suferit o în- 
frîngere severă. In schimb au ob
ținut un mare număr de voturi 
partidele de opozifie, In frunte cu 
P.L.P. (partidul pentru libertate și pro
gres), Volksunie (partid extremist care 
susfine revendicări flamande), precum și 
Partidul Comunist Belgian. Acesta din 
urmă va avea, conform primelor rezul
tate, de două ori mai mulfi aleși decît 
în 1958. Și aceasta mai ales în Borinage, 
la Tournai, în zona din jurul Liège-ului, 
la Herstal și la Seraing.

Toate ziarele care apar la Bruxelles 
poartă azi mari titluri In prima

pagină, subliniind înfrîngerea partidelor 
care formează coalifia guvernamentală și 
scofînd în evidență evoluția spre cele 
două extreme. După cum se remarcă, 
P.S.C. (partidul social-creștin) a pierdut 
în ansamblu aproape 20 la sută din efec
tivele sale. Paul Henri Spaak declara în 
legătură cu rezultatul alegerilor: „La 
Bruxelles ne aflăm în fafa unui val li
beral".

In orice caz, aceste alegeri comunale 
au jucat rolul de test în vederea celor 
legislative, care vor fi organizate peste 
6 luni.

Tudor VORNICU

Pentru izgonirea 

colonialiștilor portughezi

Insurecție
în Mozambic

CAIRO 12 (Agerpres). — Agenția 
France Presse anunță că duminică, 
la Cairo a fost dat publicității co
municatul Frontului de eliberare 
din Mozambic în care este anunțată 
„insurecția generală armată a po
porului din Mozambic împotriva 
colonialismului portughez și pentru 
cucerirea independenței totale“. 
„Nu vom înceta lupta, se spune în 
comunicat, pînă nu vom scutura 
definitiv jugul colonialiștilor portu
ghezi. Lupta armată a devenit sin
gura cale a poporului din Mozambic 
pentru a-și realiza aspirațiile la 
libertate și dreptate". Această cale 
a fost aleasă după ce guvernul 
portughez a refuzat categoric să 
satisfacă cererile repetate ale po
porului din Mozambic privind acor
darea celor mai elementare drepturi 
și libertăți.

Din surse ale forțelor patriotice 
din Mozambic s-a aflat că acestea 
au trecut la acțiunea armată de 
mare amploare încă în noaptea de 
25 spre 26 septembrie, în regiunea 
de nord a țării.

Corespondență din U. R. S. S.

SUCCES

Primele ecouri din Moscova
Evenimentul care s-a aflat astăzi 

în centrul atenției în capitala Uniu
nii Sovietice este zborul navei cosmi
ce „Voshod" avînd la bord pe cei 
trei cosmonauți ale căror nume se a- 
daugă astăzi la „familia cosmică*. 
Știrea transmisă la orele 10 și jumă
tate de toate posturile de radio ale 
Uniunii Sovietice s-a răspîndit cu iu
țeala fulgerului pe străzile Mosco
vei, în vagoanele metroului, în auto
buze, era viu comentată peste tot.

Ediția de după-amiază a ziarului

varșovia : Sosirea delegației de partid 
și guvernamentale

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — Luni 
a sosit la Varșovia, într-o vizită de 
prietenie, delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Ungare, con
dusă de Jânos Kâdăr, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., președintele gu
vernului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc ungar.

Delegația a fost întîmpinată de 
Wladyslaw Gomulka, prim-secretar

a R. P. Ungare
al C.C. al P.M.U.P., și de alți condu
cători de partid și de stat din R. P. 
Polonă.

în piața gării din Varșovia a avut 
loc un miting la care au rostit cu- 
vîntări W. Gomulka și J. Kădâr.

în aceeași zi, la Varșovia au în
ceput convorbirile între cele două 
delegații.

Corespondența din Atena

Recent, pe străzile orașului Tokio a putut fi văzuta aceasta demon
strație a savanților Japonezi purtînd pancarte cu inscripția : „Nu dorim 

submarine atomice"

Cu ajutorul soarelui 
apă potabilă din mare

Locuitorii insulei Symi, una din cele 
douăsprezece insule ale Dodecanezului, 
care pînă acum era complet lipsită de 
•apă potabilă, beau de azi înainte apă din 
mare... Pe insulă a fost instalată prima 
uzină din Grecia pentru desalinizarea 
apei prin procedeul distilării cu ajutorul 
energiei solare. Această uzină originală, 
printre pujinele din lume, care a costat 
600 000 de drahme, a fost inaugurată du
minică de către ministrul industriei, Zig- 
dis. Ea a fost realizată de un grup de 
tehnicieni sub supravegherea profesorului 
Delianis de la Politehnica din Atena. Li
zina cuprinde un număr de 14 cis
terne. Legate trei cile trei între 
ele, cisternele au un acoperiș con
cav, transparent, construit din mate
rial plastic, iar fundul lor este căp
tușit cu un material din stofă de culoare în
chisă ce absoarbe și refine razele solare. Cu 
ajutorul unor pompe apa de mare ce ur
mează a fi distilată ajunge în cisterne,

unde energia solară ii sporește tempera
tura pînă la evaporare. Vaporii desalini- 
zafi se ridică pînă la plafonul interior al 
acoperișului unde, în urma răcirii, se 
transformă în picături de apă distilată ce 
este apoi dusă prin conducte speciale 
spre un rezervor. Randamentul acestei 
uzine este în prezent dé 16 mc zilnic, 
dar se așteaptă ca în cursul verii, cînd 
temperatura solară este mai ridicată, să 
ajungă pînă la 35—40 mc pe zi.

Acest nou tip de uzină are o deosebită 
Importanfă pentru insulele și coastele 
Greciei care sînt lipsite în mare parte de 
apă potabilă. O caracteristică a acestui 
tip de uzine este că ele pot fi instalate 
numai în acele regiuni unde soarele nu 
e prea des acoperit de nori. Sudul Gre
ciei cunoaște cel pufin 300 de zile înso
rite pe an. Uzina de la Symi este consi
derată ca fiind cea mai mare din lume 
de acest gen.

Al. GHEORGHIU

Corespondență din Cairo

Hotăriri constructive
La două zile după încheierea Confe

rinței țărilor neangajate, în capitala Re
publicii Arabe Unite ecourile acestui im
portant eveniment al vieții internaționale 
sînt încă foarte puternice. Revenind asu
pra largii participări de care s-a bucurat 
conferința — 47 de țări ca membri plini 
și 11 ca observatori — ziarele publică 
date interesante în această privință. Re
ținem dintre acestea pe cea care arată 
că 34 de țări au fost reprezentate de 
șefii lor de stat sau de guvern. Ziarul 
„Al Ahram" scrie că aceasta a fost re
uniunea cu cel mai mare număr de per
sonalități la nivel înalt din perioada post
belică.

Este pozitiv că țările neangajate, care 
joacă un rol tot mai important în lume, 
acționează, după cum s-a văzut și din 
dezbaterile conferinței și din documentul 
final („Program pentru pace și coopera
re internațională”) adoptat în unanimi
tate, în favoarea luptei pentru apărarea 
și consolidarea păcii, pentru izolarea 
cercurilor imperialiste agresive, a lichidă
rii definitive a colonialismului în toate 
formele sale. Este o direcție în care 
eforturile acestor țări înfîlnesc pe cele 
ale țărilor socialiste și ale tuturor forțe
lor iubitoare de pace și progres.

Conferința a adus o confirmare viabi
lității coexistenței pașnice între țările cu 
orînduiri sociale diferite, ca fiind în 
epoca noastră singura cale de întărire « 
păcii mondiale, care trebuie să se ba
zeze pe libertate, egalitate și dreptate 
între popoare.

Dintre principiile fundamentale pe 
care trebuie să se întemeieze coexistența

pașnică a țărilor cu orînduiri sociale di
ferite, șefii de state și de guverne întru
niți la Cairo au subliniat în mod deose
bit dreptul la independență deplină, la 
autodeterminare, egalitatea între state, 
abținerea de la folosirea forței sau de 
la amenințarea cu forța împotriva altor 
state, respectarea egalității între rase și 
popoare, reglementarea conflictelor in
ternaționale pe cale pașnică, dezvoltarea 
colaborării economice internaționale etc.

Reuniunea de la Cairo a subliniat ne
cesitatea soluționării problemei dezarmă
rii, una din principalele probleme ale 
lumji contemporane. Chemînd marile pu
teri să întreprindă noi pași în vederea 
realizării unui acord asupra dezarmării 
generale și totale, conferința a îndemnat 
toate statele să adere la Tratatul privind 
interzicerea experiențelor cu arma nu
cleară și a cerut ca prevederile acestui 
tratat să fie extinse și asupra experien
țelor subterane. Documentul final a rele
vat importanța creării zonelor denuclea- 
rizate, a prevenirii răspîndirii armelor 
nucleare și a lichidării lor, exprimînd 
totodată sprijin deplin pentru țările care 
luptă pentru lichidarea bazelor militare 
străine de pe teritoriile lor.

lnregisfrînd îmbunătățirea atmosferei 
internaționale survenită în perioada care 
a trecut de la prima conferință a țări
lor neangajate care s-a ținut la Belgrad 
în 1961, reuniunea de la Cairo a relevat 
totuși că în numeroase părți ale globului 
continuă să existe surse de încordare, a- 
ceastă situație datorîndu-se faptului — 
se spune în documentul Conferinței —■ 
„că cercurile imperialiste sînt încă pu

ternice și că ele nu ezită 4ă recurgă la 
folosirea forței pentru a-și apăra intere
sele și a-și menține privilegiile".

Pentru bravul popor al Republicii 
Cuba constituie desigur un sprijin politic 
faptul că conferința a cerut guvernului 
S.U.A. să suspende blocada comercială 
și economică împotriva acestei țări, a 
luat notă de dorința guvernului cuban 
de a reglementa divergențele sale cu 
S.U.A. pe o bază normala și a invitat 
cele două guverne să intre în tratative 
în acest scop.

Așa cum a relevat și agenția France 
Presse în comentariul pe care-l făcea 
asupra ecourilor conferinței, aceasta s-a 
caracterizat printr-un accent deosebit pus 
pe problemele luptei comune pentru e- 
liberarea țărilor care se află încă în 
stare de dependență colonială, pentru li
chidarea colonialismului, a neocolonialis- 
mului și imperialismului. Afirmînd că „o 
pace trainică nu poate fi realizată atîta 
vreme cît se mențin condiții nejuste, iar 
popoarele aflate sub dominația străină 
continuă să fie lipsite de dreptul lor 
fundamental la libertate, independență și 
autodeterminare", conferința a condam
nat cu tărie ajutorul militar sau de altă 
natură acordat unor țări cu scopul de a 
perpetua cu forța rînduieli colonialiste și 
néocolonialiste. Conferința a adresat un 
apel pentru încetarea amestecului pu
terilor străine în treburile interne ale 
Congo-ului, cerînd totodată guvernului 
congolez să înceteze imediat recrutarea 
de mercenari și să expulzeze pe cei care 
se află în Congo. Ziarele din R.A.U. 
leagă acest pasaj al documentului final

cu refuzul participanților la conferință de 
a accepta în mijlocul lor pe primul mi
nistru congolez Chombe.

In același spirit, documentul final 
cere tuturor țărilor să aplice sancțiuni 
Portugaliei pentru politica ei colonialis
tă și condamnă cu fermitate politica ra
sistă a guvernelor din Rhodesia de sud 
și din Republica Sud-Africană.

Prezintă însemnătate internațională 
faptul că conferința a chemat toate sta
tele să respecte suveranitatea, unitatea, 
independența și integritatea teritorială a 
Ciprului, abținîndu-se de la amenințarea 
cu forța sau folosirea forței și cu atît 
mai mult de la o intervenție directă în 
această țară.

Conferința a cerut restabilirea dreptu
rilor R. P. Chineze și recunoașterea re
prezentanților săi ca singurii reprezen
tanți legitimi ai Chinei.

Unii comentatori occidentali manifestă 
decepție față de rezultatele conferinței. 
Astfel Ray Moseley, corespondentul din 
Cairo al agenției americane U.P.I., con
sideră că „mișcarea țărilor neangajate a 
devenit în general mai ostilă Occiden
tului de la întemeierea ei din 1961". 
Limbajul conferinței — apreciază comen
tatorul — a fost dominat de referiri la 
imperialism, colonialism și neocolonia
lism — toate acestea înțelegînd puterile 
occidentale".

Făcînd bilanțul Conferinței, minis
trul de externe al Indiei a decla
rat că reuniunea de la Cairo a 
fost „un succes" și că „tema cen
trală a declarației sale finale este în 
concordanță cu spiritul general de ne- 
angajare". Președintele Makarios a ca
racterizat hotărîrile conferinței ca o 
„mare victorie morală pentru poporul 
cipriot". Atît la Cairo cît și în multe 
alte părți ale lumii rezultatele confe
rinței țărilor neangajate sînt apreciate 
astfel ca o nouă și importantă contri
buție la cauza progresului, păcii și secu
rității internaționale.

Nicolae PLOPEANU

DATE BIOGRAFICE 
DESPRE MEMBRII 
ECHIPAJULUI

VLADIMIR KOMAROV, inginer 
colonel, comandantul navei cosmice 
„Voshod“, are 37 de ani, și este a- 
sistent la Academia tehnică militară 
de aviație „Jukovski”. După ce ab
solvă școala de aviație militară, de
vine pilot pe un avion de vînătoare. 
în 1954, ofițerul Komarov ee înscrie 
la Academia „Jukovski“ și după 5 
ani obține diploma de inginer.

Pilotul inginer Komarov este un 
bun parașutist : a executat 77 lan
sări. Este decorat cu Ordinul „Steaua 
Roșie“ și cu 4 medalii.

Valentina, soția lui Komarov, lu
crează acum ca bibliotecară. Au doi 
copii — Evgheni de 13 ani și Irina 
de 6 ani.

Tatăl cosmonautului este pensio
nar, mama sa a murit în 1949.

KONSTANTIN FEOKTISTOV, om 
de știință, membru al echipajului 
navei cosmice, s-a născut în orașul 
Voronej din Rusia Centrală. El are 
38 de ani. Nu este membru de partid.

In timpul celui de-al doilea război 
mondial, Feoktistov, care avea a- 
tunci 16 ani, a plecat voluntar pe 
front. Ca cercetaș, el a îndeplinit 
diferite misiuni. In 1942 a fost rănit 
în lupte. Este decorat cu medalia 
„Pentru victoria asupra Germaniei“, 
în 1949 a absolvit școala tehnică su
perioară „Bauman“ din Moscova.

Lucrînd în diferite instituții de 
cercetări 'științifice, Konstantin 
Feoktistov s-a dovedit a fi un spe
cialist cu o largă erudiție în pro
bleme tehnice. Are titlul științific 
de candidat în științe tehnice. Pen
tru succese în dezvoltarea științei și 
tehnicii sovietice, Feoktistov a fost 
decorat de două ori cu ordinul Stea
gul Roșu al Muncii.

Soția lui Feoktistov, Galina, este 
tehnician la o întreprindere din 
Moscova. Ei au un fiu, Andrei, în 
vîrstă de doi ani. Tatăl cosmonautu
lui este funcționar. Mama sa a mu
rit în 1957.

BORIS EGOROV, medic cosmo
naut, este cel mai tînăr membru al 
echipajului navei cosmice „Voshod“. 
Are 27 de ani.

După ce a terminat școala medie, 
s-a înscris în 1955 la Institutul de 
medicină din Moscova. Fiind încă 
student, Boris a fost pasionat de 
munca științifică și s-a ocupat de 
problemele medicinii aviatice și cos
mice. După absolvirea institutului a 
lucrat în diferite instituții de cer
cetări științifice în domeniul medi
cinii. El a tipărit 10 lucrări. In pre
zent, tînărul om de știință se pre
gătește pentru susținerea diser
tației, pentru a căpăta titlul de can
didat în științe medicale.

Soția sa, Eleonora, este medic șef 
la clinica de oftalmologie de la In
stitutul medical pe care l-a absolvit 
soțul ei. în 1962 li s-a născut un fiu, 
Boris.

Tatăl lui Boris este medic, în pre
zent pensionar. Mama sa, Ana, a mu
rit acum 13 ani.

Amănunte referitoare 
la zborul navei

9 In timpul primei rotații în jurul 
Pămîntului, membrii echipajului au 
transmis o radiogramă în care rapor
tează că se simt admirabil. Medicul 
cosmonaut Egorov a efectuat un 
control medical general al cosmo- 
nauților. Echipajul a luat micul de
jun. Comandantul navei a transmis 
că condițiile din cabină sînt nor
male : presiunea 1,1 atm., tempera
tura 18 grade C, umiditatea rela
tivă — 58 la sută.

9 Agenția TASS transmite că zbo
rul navei cosmice „Voshod" continuă 
cu succes. In conformitate cu sarcina 
de zbor, în cursul revoluțiilor a treia 
și a patra s-au efectuat cercetări fi
ziologice. La cosmonauți s-a măsu
rat tensiunea arterială, s-a determi
nat ventilația pulmonară, s-au luat 
frotiuri de singe. De asemenea, pe 
baza unei metodologii elaborate în 
mod special, s-a cercetat capacitatea 
de muncă a cosmonauților.

9 Mijloacele terestre exercită ■ 
control permanent asupra navei, a- 
supra funcționării aparaturii ei și 
asupra stării cosmonauților. Toate 
sistemele de pe navă funcționează 
normal, se mențin legături radio bi
laterale cu cosmonauții. Indicativul 
de apel al navei „Voshod“ este 
„Rubin’.

In cursul celei de-a treia revoluții, 
N. S. Hrușciov și A. I. Mikoian s-au 
întreținut prin radiotelefon cu echi
pajul navei. Zburînd deasupra Euro
pei și Asiei, cosmonauții au transmis 
mesaje de salut popoarelor acestor 
continente.

9 In cursul celei de-a patra revo
luții, membrii echipajului au luat 
masa de prînz. După aceasta, con
form regimului individual al zilei, 
Vladimir Komarov, comandantul na
vei, și-a început odihna.

9 Cosmoviziunea sovietică a trans
mis pentru a doua oară o emisiune 
directă de pe bordul navei. Milioane 
de telespectatori l-au văzut limpede 
pe Konstantin Feoktistov, care efec
tua în acel moment așa-numita pro
bă vestibulară. ,

„Izvestia* aduce amănunte despre 
desiășurarea cu succes a zborului, 
despre cei trei noi cosmonauți. Cu
noscutul savant Leonid Sedov, sem
nează în paginile ziarului, un articol 
consacrat acestui eveniment, în care 
se spune, printre altele, că zborul 
navei „Voshod", constituie o nouă 
etapă extrem de importantă în cuce
rirea planificată a spațiului cosmic. 
„Acest succes — spune el — apro
pie momentul unui contact direct al 
oamenilor cu Luna, Venus și Marte'. 
Leonid Sedov relevă importanța fap
tului că în prezent înșiși specialiș
tii pot întreprinde cercetări fizico- 
tehnice și medicale, nemijlocit la 
bordul navei cosmice.

Academicianul Anatoli Blagonra
vov, releva în urma lansării navei 
că „ritmul de cercetare a Cosmosu
lui se intensifică considerabil în 
prezent. Visul omenirii de a atinge 
planetele sistemului solar — spune 
el — este probabil mai aproape de
cît ar putea crede majoritatea oa
menilor".

Zeci de mii de moscoviți au urmă
rit cu un deosebit interes cea de-a 
treia emisiune a Cosmoviziunii so
vietice, în cursul căreia membrii e- 
chipajului de pe „Voshod" au ascul
tat mesajul ce le-a fost transmis de 
comentatorul postului de televiziune 
din Moscova. Cosmonauții au de
clarat că se simt bine și că sarcina 
ce le-a fost încredințată va fi înde
plinită cu succes. Pe ecran se ve
deau clar fețele zîmbitoare ale ce
lor trei și numeroasele aparate in
stalate în cabină.

Dmitri Biriukov, directorul Institu
tului de medicină experimentală al 
Academiei de Științe Medicale a U- 
niunii Sovietice, a declarat, că, după 
părerea lui, cosmonauții sovietici vor 
dobîndi date noi care vor permite 
să se aprofundeze legitățile multor 
procese fizico-tehnice și medico-bio- 
logice.

Zborul navei „Voshod* în jurul 
globului pămîntesc continuă. Zilele 
următoare ne vor aduce noi amă
nunte în- legătură cu această impor
tantă realizare a cosmonauticii so
vietice.

Silviu PODINĂ

Trecerea spre astronautica operațională
PARIS. — Agenția France Presse 

scrie că ziua de 12 octombrie 1964 
marchează o dată esențială în cuce
rirea Cosmosului : trecerea de la 
astronautica experimentală la astro
nautica operațională. După cele 12 
zboruri în Cosmos cu echipaj uman, 
arată agenția, astronautica intră, în 
sfîrșit, în faza marilor explorări pre
gătitoare ale cuceririi Lunii și a 
planetelor învecinate.

Primele experiențe spațiale, scrie

France Presse, au arătat că omul 
este capabil să efectueze interesante 
incursiuni în Cosmos. Aceste expe
riențe au demonstrat însă că mai 
există dificultăți pînă ce se vor rea
liza adevărate explorări spațiale. Cea 
de-a doua etapă s-a dovedit însă a fi 
necesară pentru a pune la punct 
tehnica de navigație spațială care va 
permite, în sfîrșit, explorarea spațiu
lui interplanetar. Această cea de-a 
doua etapă a fost trecută în U.R.S.S.

Aprecierea cosmonautului Carpenter
Locotenent-colonelul M. Scott Car

penter, cel de-al patrulea cosmonaut 
american, care la 24 mai 1962 a în
conjurat de trei ori Pămîntul, a de
clarat luni că lansarea navei spa
țiale sovietice „Voshod“ reprezintă 
„un mare succes“.

„Potrivit anumitor păreri — a 
spus el — acest zbor ar putea avea 
misiunea de a înconjura Luna. Dacă 
nu, în orice caz el poate să însemne

un preludiu în vederea unui zbor, 
lunar".

Exprimîndu-și surpriza la aflarea 
știrii despre lansarea navei cu trei 
persoane la bord, Carpenter a spus 
următoarele : „Am urmărit îndea
proape programul sovieticilor. Nu aș 
fi fost prea surprins dacă erau tri
miși doi oameni ; dar trei, ei bine, 
acesta este un mare succes".

Un pas important spre alanizare
LONDRA. — Kenneth Gatland, 

vicepreședinte al Societății britanice 
de comunicații interplanetare, și-a 
exprimat părerea că lansarea na
vei „Voshod" constituie un mare 
salt în experiențele care vor face cu 
putință, în cele din urmă, alunizarea 
omului. Referindu-se la prezența la

bordul cosmonavei „Voshod" a unui 
om de știință și a unui medic, K. 
Gatland a arătat că, în prezent, se 
vor putea afla mult mai multe lu
cruri despre reacția psihologică a o- 
mului la imponderabilitate și despre 
alte probleme medicale, legate de 
rămînerea omului în Cosmos.

SCURTE ȘTIRI
PARIS. Prințul Suvanna Fuma, 

primul ministru al guvernului laoțian, 
a sosit la Paris, venind de la Cairo, 
unde a luat parte la lucrările confe
rinței la nivel înalt a statelor nean
gajate. Se apreciază că sosirea sa la 
Paris va fi urmată de o încercare de 
reactivare a negocierilor liderilor ce
lor trei grupări politice laoțiene în ve
derea soluționării crizei politice din 
Laos.

RANGOON. în clădirea Universității 
din Rangoon s-a deschis la 8 octom
brie un seminar al geologilor birmani, 
care lucrează la prospectarea terenuri
lor' petrolifere din țară. Luînd cuvîn- 
tul la deschiderea lucrărilor, Than 
Sein, ministrul minelor, industriei și 
muncii, a mulțumit călduros specialiș
tilor romîni și sovietici care au acordat 
ajutor pentru descoperirea unor rezer
ve de petrol în această țară.

ALGER. Primul tîrg internațional 
de la Alger și-a închis luni seara 
porțile, după 15 zile de activitate. La 
tîrg au participat numeroase țări din 
Africa, Europa, Asia și America La
tină. R. P. Romînă a prezentat un pa
vilion în care a expus panouri înfăți-

șînd utilaje petroliere, utilaj chimic 
și pentru rafinării, precum și sape de 
foraj, mașini-unelte, motoare electrice, 
bunuri de larg consum.

MOSCOVA. La invitația Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., luni a sosit Ia 
Moscova o delegație parlamentară a 
Republicii Congo (Brazzaville), con
dusă de A. L. Angor, președintele A- 
dunării Naționale.

KARACI. Luni a sosit la Karaci, la 
invitația președintelui Pakistanului, 
Ayub Khan, primul ministru al Indiei, 
Lal Bahadur Shastri. în aceeași zi au 
început convorbirile indiano-pakista- 
neze în vederea rezolvării conflictului 
dintre cele două țări în legătură cu 
Cașmirul.

PARIS. Duminică a fost inaugurat 
Ia Argenteuil, în apropiere de Paris, 
monumentul închinat memoriei lui 
Gabriel Peri, fost membru al Comi
tetului Central al P. C. Francez, 
deputat de Argenteuil și șef al rubri
cii externe a ziarului ,,1’Humanité“, 
împușcat de naziști la 15 decembrie 
1941. Cu prilejul dezvelirii, au rostit

discursuri Waldeck Rochet, secretar 
general al P.C. Francez, și Louis Ara
gon, care au evocat figura de intelec
tual și umanist a lui Gabriel Peri.

MAGDEBURG. în cadrul turneului 
în R. D. Germană, ansamblul de balet 
al Teatrului de Operă și Balet din 
București a prezentat, la Î0 și 11 oc
tombrie, spectacole la Teatrul „Maxim 
Gorki“ din Magdeburg.

PARIS. Răspunzînd invitației grupu
lui franco-sovietic din Senatul fran- l 
cez, la 11 octombrie a sosit la Paris o ’ 
delegație parlamentară sovietică con
dusă de P. A. Satiukov, membru al 
Comisiei pentru afacerile externe a 
Sovietului naționalităților al Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., redactor-șef al 
ziarului „Pravda".

SOFIA. Luni a avut Joc închiderea 
festivă a sărbătorii poeziei bulgare. La 
festivitate au participat conducători 
de partid și de stat în frunte cu 
Todor Jivkov. Au participat, de ase
menea, scriitori din R. D. Germană, 
R. S. F. Iugoslavia, R. P. Romînă și 
U.R.S.S.
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