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CIRCULAȚIA

Apropierea sezonului rece pune la 
ordinea zilei problema pregătirilor 
pentru asigurarea transportului în 
comun la un nivel care să corespun
dă cerințelor în mai mare măsură 
decît în anii trecuți. Ce s-a între
prins în această direcție ? Cu luni 
în urmă, întreprinderile Ministeru
lui Transporturilor și Telecomunica
țiilor și ale sfaturilor populare re
gionale și orășenești au întocmit 
planuri de măsuri, eșalonînd lucră
rile în ordinea urgenței. Au fost re
parate clădirile garajelor și ateliere
lor, s-au efectuat revizii la instala
țiile de forță, lumină și căldură. 
S-au asigurat combustibilul, lubre- 
fianții și unsorile specifice tempera
turilor scăzute, 6e repară și se recon
diționează agregate, ansamble și 
subansamble de rezervă. Datorită 
acestor măsuri, depanările de orice 
natură se vor putea face operativ, 
autovehiculele nemaifiind expuse să 
rămînă prea multă vreme în garaj.

în majoritatea întreprinderilor de 
transport, pregătirile de sezon sînt 
pe terminate. O serie de scrisori so
site la redacție ne informează că a- 
nul acesta la I.R.T.A.-Cluj, București, 
Argeș, la întreprinderea de transport 
Ploiești etc. reparațiile necesare au 
fost făcute din timp. Nu cu aceeași 
operativitate lucrează însă întreprin
derile de transport din Bacău, Iași, 
Dobrogea etc. O mare parte din pre
gătiri au fost lăsate spre ultimele 
luni ale anului, cînd e de presupus 
că va trebui să se lucreze în grabă 
pentru a se face față reparațiilor. 
Graba nu prea face însă casă bună 
cu calitatea lucrărilor. în unitățile 
amintite se mai întîmplă ca, după 
primele curse, o mașină abia repa
rată să fie din nou așezată pe bu
tuci. Calitatea slabă a reparațiilor, 
superficialitatea în verificarea tutu
ror detaliilor mașinilor înainte de 
plecarea pe traseu, aprovizionarea 
„de moment“ cu piese de schimb și 
combustibil sînt tot atîtea surse de 
defecțiuni.

Unele întreprinderi de transport, 
după ce și-au verificat și reparat 
autobuzele, se consideră dezlegate de 
orice îndatorire și-și neglijează obli
gația de a veghea la respectarea iti
nerarelor și orarelor de transport 
și de a căuta noi mijloace pentru 
îmbunătățirea deservirii cetățenilor. 
Unele sesizări privind nerespectarea 
orarelor, bunăoară, se referă la 
trasee deservite de I.R.T.A.-Banat, 
Bacău, Suceava etc. în multe cazuri, 
întreprinderile de transport respec
tive nu dau curs sesizărilor îndrep
tățite ale călătorilor, mulțumindu-se 
să facă promisiuni sau să ia măsuri 
provizorii.

în unitățile de transport, pregăti
rile de iarnă se încheie în cu
rînd. Pentru a se asigura peste 
tot condiții corespunzătoare de de
servire, se cuvine ca timpul să fie 
folosit din plin. Este nevoie ca sfa
turile populare regionale și orășe
nești, Direcția generală de speciali
tate din Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor să ia măsuri 
pentru a se urgenta verificarea și 
repararea parcului auto în unitățile 
rămase în urmă. întreprinderile de 
Transport orășenești să fie îndruma
te să-și organizeze în așa fel munca 
încît, paralel cu întreținerea curentă, 
la zi, a tuturor autovehiculelor, să 
exercite și un control riguros pe 
trasee, la capetele de linii, pentru 
respectarea itinerarelor și graficelor 
de parcurs, asigurînd buna deservire 
a cetățenilor.

Sîmbătâ 24 octombrie 1964

in ziarul de azi
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Af doilea grup al hidrocentralei Zănești 
a intrat în funcțiune

BACÄU (coresp. „Scînteii"). — Ieri 
a lost conectat la sistemul energetic 
național cel de-al doilea grup elec
trogen de 7 500 kW al centralei hi
droenergetice de la Zănești. Hidro- 
agregatele șl întregul echipament 
electric al noului grup sînt de fabri
cație romînească. Turbina și genera
torul sînt livrate de Uzina construc
toare de mașini din Reșița, iar apa- 
ratajul de înaltă tensiune și trans-

formatorul, de uzina „Electroputere' 
din Craiova. Alături de Roznov I, 
Roznov II și Pîngărați, Zănești este a 
IV-a hidrocentrală din aval de Ste- 
jaru, care funcționează în prezent la 
întreaga capacitate proiectată. îm
preună, ele au o putere instalată de 
68 MW. In prezent se află în probă 
de funcționare alte 4 grupuri electro
gene de la centralele Piatra 
și Costișa.

Neamț

Uzinele „Timpuri Noi“

LUCRĂRI PENTRU MĂRIREA CAPACITĂȚII 
DE PRODUCȚIE

La Uzinele „Timpuri Noi" din Ca
pitală, profilate în producerea motoa
relor industriale cu combustie inter
nă, se fac o serie de lucrări pentru 
mărirea capacității de produc.ție. 
Turnătoria, de exemplu, a fost în
zestrată cu utilaje noi prin care a 
fost mecanizat transportul nisipurilor 
de formare. In scopul uscării nisipu
rilor a fost construit un cuptor rota
tiv modern. Tot în această secție s-a 
dat în exploatare un cuptor electric 
pentru turnarea fontei, care va pro
duce și fontă aliată de calitate su
perioară pentru confecționarea cilin
drilor și bucșelor de la motoare. 
Este, de asemenea, în curs de mon
tare o Instalație mecanizată pentru 
prepararea amestecurilor de forma
re. Toate acestea vor contrlbuf la 
creșterea capacității de producție a 
turnătoriei cu peste 30 la sută. Uzina 
a fost, de asemenea, completată re

cent cu o hală nouă destinată bancu
rilor de probă pentru motoare, deoa
rece motoarele industriale necesită 
probe mult mai complexe decît mo
toarele de tracțiune. In secția de 
prelucrări mecanice a uzinei va în
cepe în curînd reamplasarea utila
jelor pentru aplicarea tehnologiei de 
grup, metodă modernă care dublea
ză productivitatea muncii.

In curînd uzina va fi înzestrată și 
cu o secție nouă de vopsitorie.

(Agerpres)

LA EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR

ECONOMIEI NAȚIONALEI

3 milioane 
de vizitatori

Ieri după-masă, în incinta pavilio
nului central.de la Expoziția realiză
rilor economiei naționale, a fost în- 
tîmpinat în mod festiv Gh. Gheorghe, 
zidar la Trustul de construcții nr. 1 
București, care a lucrat și la con
strucția expoziției. El a „rotunjit" 
cele trei milioane de oaspeți veniți 
pînă acum aici. I-au fost oferite flori 
și diferite cadouri. Gh. Gheorghe — 
în fotografia alăturată — a fost înso- 
it de soția șl de fiul său.

GOSPODĂRIREA COMPLEXĂ
A APELOR BAHLUIULUI

începute în anul 1962, lucrările de 
amenajare complexă a bazinului hi
drografic al Bahluiului continuă cu 
intensitate. Acum, muncitorii, ingine
rii și tehnicienii Direcției de gospo
dărire a apelor Siret-Prut din 
Iași lucrează la construirea baraju
lui de pămînt de la Cucuteni, unul 
din cele mai lungi de acest fel din 
țară. El va stăvili peste 3 milioane 
m c din apele pîraielor Morișca și 
Osînzeana, afluenți ai Bahluiului, 
chiar la confluența lor. Pînă la sfîr- 
șitul anului, barajul va fi terminat, 
încheindu-se astfel prima etapă a 
lucrărilor. Pînă în prezent au fost 
date în folosință barajele de pe Po
dul Iloaie, Esăreni, Ciurbești, Aro- 
neanu și Chirița.

Amenajarea de mari proporții ce 
se efectuează în întreg bazinul rîu- 

■ lui — în suprafață de circa 1960 km. p. 
— asigură gospodărirea complexă a 
apelor rîului Bahlui șl afluenților 
săi. Acestea vor fi folosite la irigații, 
pentru fermele zootehnice și pisci- 
cultură. De asemenea, vor fi ferite 
de inundații satele și suprafețele de 
teren din luncă și noul raion indus
trial al orașului Iași.

(Agerpres)

Pomii fructiferi, ața cum îi țtim din 
grădinile de pe lîngă casă ori din live
zile întinse ale unităților agricole socia
liste, rodesc cam după 7—8 ani de la 
plantare, iar producția maximă o dau la 
15—18 ani. Acest neajuns se poate evita 
cultivind pomi fructiferi altoiți pe 
portal toi vegetativ, în loc de pădureț cum 
se procedează în mod obițnuit. Pomii re
zultați au o talie mai mică, pot fi îngri
jiți după toate regulile agrotehnice ți, 
ceea ce este mai important, rodesc la 
2—3 ani de la plantare, iar fructele sînt 
de calitate superioară. Se poate practica 
astfel o pomicultură intensivă prin mări
rea densității pomilor la unitatea de su
prafață, folosirea soiurilor productive ți 
cît mai eficiente din punct de vedere 
economic, prin mecanizarea lucrărilor so
lului, aplicarea tratamentelor etc. Așa 
cum au arătat rezultatele, pe această 
cale producția de fructe crește simțitor.

Cultura pomilor după noul sistem nu 
este cunoscută decît de puțină vreme. La 
noi în țară există unele plantații de acest 
fel la stațiunile experimentale Ștefănești, 
regiunea Argeș, Geoagiu, regiunea Hune
doara, Voinești, regiunea Ploiești etc. Cu 
sprijinul Casei agronomului din Petin, re
giunea Maramureș, gospodăriile colective 
din Sanislău, Ciumești, Foieni, Urziceni și 
din alte părți au plantat pe nisipurile din 
vestul țării un mare număr de pomi pi
tici care au și început să rodească. Gos
podăria de sfat Bucium-lași are o ase
menea livadă pe o suprafață întinsă. Dar 
metoda nu s-a extins pe măsura posibili
tăților. Pe de o parte, nu a existat sufi
cient material săditor, iar pe de altă 
parte, ani la rînd, unele foruri de spe
cialitate n-au manifestat interes și iniția
tivă pentru această problemă.

Consiliul Superior al Agriculturii, o- 
cupîndu-se de dezvoltarea pomiculturii 
în țara noastră, a inițiat o serie de mă
suri tehnice și organizatorice menite să 
ducă la extinderea într-un timp cît mai 
scurt a livezilor intensive de pomi. Pen
tru ca această acțiune să se desfășoare 
pe baze științifice, secția de hortiviticul- 
tură din Consiliul Superior al Agriculturii 

,a organizat recent, la stațiunea expe
rimentală Voinești, un schimb de expe
riență cu specialiști de la consiliile agri
cole ți din unitățile agricole socialiste 
în care se fac asemenea plantații.

Vii discuții s-au purtat cu privire la 
răspunsul ce trebuie dat la întrebarea : 
este mai rentabil să facem plantații in
tensive decît livezi obițnuite în care 
pomii au trunchiul mare? In favoarea ex
tinderii plantațiilor intensive s-a adus ca 
argument principal faptul că pomii ro
desc într-un timp mai scurt, dau pro
ducții mari ți de calitate superioară. La 
stațiunea experimentală Voinețti, de 'a 
o livadă înființată numai cu 3 ani în 
urmă s-au cules, în funcție de soi, între 
17 500 kg ți 31 500 kg mere la 
ha, fructele fiind mari, sănătoase ți fru
mos colorate. Din livada Casei agrono
mului din Petin se culeg în fiecare toam
nă circa 25 000 kg fructe la hectar. Ve
niturile care se realizează din valorifica
rea fructelor provenite de la pomii cu 
falie mică sînt de 3—5 ori mai mari de- 
cîf de la o livadă obișnuită. Deoarece 
pomii încep să rodească la 2—3 ani de 
la plantare, cheltuielile pentru înființa
rea plantației se acoperă într-un timp

scur). Ținînd seama de marile avantaje 
ale cultivării pomilor fructiferi cu talie 
mică, s-a prevăzut ca în această toam
nă să se înființeze în unitățile agricole so
cialiste 950 ha de livezi intensive, iar 
în 1965 alte 1.100 ha.

Problemele tehnico-organizatorice le
gate de înființarea plantațiilor intensive 
de pomi, de întreținerea lor sînt re
lativ noi și de aceea . trebuie bine 
cunoscute. Ele ' se referă la amplasarea 
noilor livezi, pregătirea terenului, stabi
lirea sortimentelor, plantarea 
zisă și executarea cu cea mai 
tenție a lucrărilor de îngrijire.

La consfătuirea organizată la 
s-a subliniat necesitatea ca noile 
intensive de pom1 să fie 
cadrul bazinelor 
cu solul profund, expuse la soare și cu 
pante mai mici, pentru a se putea me- 
caniza lucrările de întreținere. Așa cum 
s-a subliniat cu acest prilej, în gospodă
riile colective și de stat noile livezi tre
buie să se amenajeze pe baza unor pro
iecte judicios întocmite de către orga
nele de specialitate. In această privință 
se ridică totuși unele probleme. în tre
cut, pomicultorul urmărea să cultive în 
grădina lui un număr cît mai mare de 
soiuri. Acum, dimpotrivă, unitățile agri
cole socialiste fac plantații mari, folo
sind un număr restrîns de soiuri, ceea 
ce asigură 
ducției. De 
majoritatea consiliilor agricole regionale 
ți raionale. In regiunea Argeș este pre
văzut să se planteze în această, toamnă 
400 ha cu livezi intensive. Au fost alese 
gospodăriile colective care au cele mai 
bune posibilități să organizeze plantații 
pe suprafețe mari. La cele din Mihăiești, 
Băiculești, Domnești, Mălureni, Noapteș, 
se vor planta cite 25 ha. La fel, în re-

propnu- 
mare a-

Voinești 
plantafii 

amplasate in 
pomicole,' pe terenur

o bună specializare a pro- 
acest lucru au ținut seama

giunea Maramureș, cele 100 ha vor fi 
realizate în trei gospodării colective. 
Greșit s-a procedat însă în regiunea 
Hunedoara, unde s-a prevăzut ca cele 50 
ha de livezi să fie dispersate în 7 gos
podării colective. Este bine ca atunci 
cînd se procedează la organizarea teri
toriului în vederea înființării de planta
ții intensive să se urmărească de la în
ceput realizarea unor masive mai mari, 
cu posibilități de extindere în viitor.

Pentru obținerea unor producții mari 
de fructe, terenurile livezilor intensive 
trebuie lucrate și îngrășate bine. 
Desfundarea înainte de plantat, este o- 
bligatorie. Stațiunile de mașini și trac
toare și gospodăriile de stat dispun de 
un însemnat număr de tractoare puter
nice care pot ti folosite la desfundarea 
terenului. Dar, din păcate, nu există su
ficiente pluguri pentru desfundat, multe 
fiind defecte sau descompletate. La 
G.A.S. Batoș, raionul Reghin, se plan
tează în această toamnă 85 ha cu pomi 
cu talie mică. Din lipsa utilajelor ne
cesare, s-au desfundat numai 50 ha. Din 
aceeași cauză, desfundarea terenului a 
întîrziat și în alte unități.

Fiind vorba de pomi cu trunchiul pitic, 
se ivește un neajuns: sînt ușor atacați 
de iepuri. De aceea, livezile trebuia 
împrejmuite. Este o lucrare destul 
de costisitoare, dar dată fiind va
loarea ridicată a producției, cheltuielile 
se amortizează într-un timp scurt. La 
Voinești s-a propus ca întreprinderile in
dustriale să producă stilpi din beton și 
plasă din sîrmă.

Nu peste multă vreme va începe plan
tarea de toamnă a pomilor și, bineînțeles, 
și a celor destinați livezilor intensive. 
Consiliile agricole regionale ți raionala 
sînt chemate să acorde un ajutor temei
nic gospodăriilor colective care înfiin
țează asemenea plantații. Plantarea unor 
suprafețe cît mai mari cu pomi, aplica
rea unei agrotehnici corespunzătoare la 
lucrările de îngrijire vor asigura obți
nerea unor recolte bogate de fructe.

Ion HERȚEG

Billn

Plantație intensivă de pomi la stațiunea experimentală agricolă Ștefă' 
nești, regiunea Argeș
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MAGISTRALE SUBTERANE
• La Săsar, 355,10 m. înaintare lunară într-un sin
gur front de lucru • Cuvînt>de ordine: respectarea 
ciclogramei © Scafandri în adincuri ® Flori la 
gura minei

întrecerea organizată ps o pistă subte
rană din bazinul minier 
s-a încheiat de curînd 
într-o singură lună și 
front de galerie, minerii de la exploatarea 
Săsar din Baia Mare au realizat o înain
tare de 355,10 m. Să străbați această dis
tanță, sfredelind roca, dură a muntelui, 
în numai 30 zile, este cu adevărat o per
formanță. Este o victorie a voinței și în
drăznelii, o victorie a tehnicii înaintate.

Răsfoiesc acte și documente de spe
cialitate și aflu că în Valea Jiului, în Banat 
și la Roșia Montană au existat tentative. 
Realizările similare obținufe aici nu au de
pășit însă nicicînd lungimea galeriei de 
la Săsar. Meritul 
este cu atît mai 
și un alt „trofeu" 
steagul roșu și diploma de întreprindere 
fruntașă pe țară, obținute în întrecerea 
socialistă pe anul 1963 în ramura mine
reurilor feroase și neferoase.

...Ne aflăm împreună cu șeful minei, 
ing. Ștefan Crăciunică, pe una din ma

maramureșean 
cu un record : 
la un singur

minerilor de la Săsar 
mare cu cit ei dețin 
la fel de valoros •—

gistralele subterane de la Săsar. Mai pre
cis pe orizontul „minus 13" din sectorul 
A. La capătul cel mai îndepărtat al tu
nelului întîlnim b parte a brigăzii de mi
neri conduse de comunistul Emanoil Gol- 
go|iu. Este unul dintre cei 5 maiștri de 
schimb care au contribuit la obținerea 
rezultatului amintit. Rînduiala la locul de 
muncă, organizarea temeinică a lucrărilor, 
ca și termenele înscrise în graficul între
cerii întăresc faima de care se bucură 
între mineri ortacii lui. Tocmai de aceea 
a și fost inclus în brigada chemată 
să execute lucrările pe noua galerie. 
Astăzi, cînd acest obiectiv a fost realizat, 
în noul loc de muncă observi același 
avînt în întrecere, aceeași grijă față de 
calitatea lucrului și respectarea termene
lor din grafic. Cit despre înaintarea ra
pidă pe cealaltă galerie, oamenii -vorbesc 
ca despre ceva obișnuit.

Inițiativa aparfine comitetului de partid. 
Atragerea comuniștilor, a întregului co
lectiv, la organizarea unei înaintări rapida 
avea ca scop punerea în valoare a unor

însemnate rezerve de minereu. Exploa
tata lor era condiționată însă de o serie 
de lucrări pregătitoare, care cereau efor
turi mari și un timp îndelungat. Înaintarea 
rapidă era singura cale. Vestea a 
cuprins întreaga mină și primele cereri 
au sosit chiar a doua zi. S-au ales 
40 de oameni, mineri încercaji, cu o 
înaltă calificare. Printre ei mulfi comu
niști. In organizarea locului de muncă s-a 
ținut seama de experienja unor colective 
din Valea Jiului și Maramureș. Echipele 
•— împărțite în 4 schimburi de lucru și 
unul tampon — au fost formate după 
principiul capacității și pregătirii fiecărui 
om. Înainte de începerea lucrării' s-au făcut 
cunoscute ciclograma, graficul pe faze ți 
operații, ritmul și întreaga schemă de or
ganizare. Brigăzilor ii s-au asigurat sculele 
și utilajele, parcul de vagonete, armătu
rile metalice, toate materialele auxiliare. 
In același timp, au fost sincronizate fazele 
tehnologice de perforare, încărcarea me
canică a materialului dislocat, instalarea 
tuburilor de aeraj și executarea canalului 
de scurgere, precum și suflarea găurilor 
de mină, montarea traverselor și căii 
ferate.

O dată pregătirile încheiate, a început 
marea ofensivă. Lozinca „Fiecare om să 
respecte ciclograma' a devenit cuvînt de 
ordine. Schimburile erau preluate „din 
mers", realizările comunicate la zi. Un 
grafic informa operativ, direct în mină, 
vitezele de înaintare și stadiul fiecărei 
lucrări. Nici o întîrziere, nici o abatere 
de la grafice. La scurt timp, oamenii au 
luat-o înaintea calendarului. Numai că 
înaintarea aceasta nu a fost de loc ușoară.

...Se lucra la străpungerea galeriei pe 
sub pîrîul Valea Borcufului, pe o lungime 
de aproape 30 metri și la o adîncime 
aproximativ egală (35 metri). Deodată, 
apa a țîșnif năvalnic. In costume cauciu- 
cate — aidoma celor de scafandri — mi
nerii au armat metalic 
tinuat înaintarea.

★
Din tunelul cufundat 

cere s-a desprins un 
apoi clopotul locomotivei electrice a ră
sunat strident, rostogolindu-se în ecouri 
pînă la gura minei. O lumină palidă a 
sclipit în obscuritate și trenuleful a ieșit 
la zi. 40 de mineri au fost îmbrățișați, 
purtați pe brațe pînă în fața obiectivului 
aparatului de fotografiat (iată-i în foto
grafia alăturată). Fanfara a intonaf
imnul minerilor, un grup de pionieri le-a 
oferit flori. Oamenii care șfiuseră să
înfrunte muntele erau acum mai emoțio
nați decît oricînd.

galeria și au con-

pînă atunci în tă- 
sgomot sacadat,

Flori pentru învingători. Brigada caro a realizat recordul pe galeria Săsar, la ieșirea din mină
Ion VLANGA 
coresp. „Scînteii“

Radiogramă de la trimisul nostru

Un strălucit final
al întrecerilor
olimpice

De citeva zile, pluviometrele înregis
trează în Japonia cele mai strălucite 
performanțe, luîndu-se parcă la între
cere cu Olimpiada. Vîntul ce suflă din
spre ocean a adus în capitala niponă 
adevărate averse de apă, pe care locui
torii le-au întîmpinat însă la fel de su- 
rîzători ca ți zilele cu soare. Căci, oricît 
de posomorită e vremea, orașul conti
nuă să-și impresioneze oaspeții, întîm- 
pinîndu-i la tot pasul cu aceeași cople
șitoare ospitalitate. La capătul a două 
săptămîni de întreceri, în timpul cărora 
Tokio a stat în centrul atenției iubitori
lor de sport din întreaga lume, intere
sul zecilor de mii de spectatori pentru 
J.O. se menține la aceeași ridicată cotă, 
nțelegi însă din privirile oamenilor, 

din afecțiunea cu care-i întâmpină pe 
sportivi pretutindeni, din micile daruri 
pe care cetățeni necunoscuți le aduc în 
satul olimpic, că locuitorii capitalei sînt 
cuprinși de o undă de nostalgie și re
gret că totuși, mîine, vor spune „saio- 
nara“ — adică la revedere — Olimpia
dei pentru care țara lor de la Soare Ră
sare s-a pregătit patru ani în șir.

Acum, cînd mai sînt puține ceasuri 
pînă ce cortina se va lăsa peste cea mai 
mare întrecere sportivă, aici, la Tokio, 
se derulează ultimele secvențe ale fil
mului olimpic. Punctul culminant al a- 
cestei zile l-a constituit finala turneu
lui de fotbal, în care s-au întîlnit echi
pele Ungariei și Cehoslovaciei, precum 
și întîlnirea de volei dintre formațiile 
feminine ale țării gazdă și Uniunii So
vietice. Nici cei mai optimiști dintre 
organizatori nu și-ar fi închipuit că un 
joc de „sake“ — cum este numit fot
balul în Japonia — poate atrage în tri
bunele Stadionului Național mai bine 
de 70 000 de oameni, că fiecare dintre 
aceștia va trăi cu intensitate frumuse
țea meciului, fazele de mare spectacol

oferite de protagoniști. Meritul re
vine în egală măsură ambelor echipe, 
care și-au împărțit frățește perioadele 
de dominare pentru ca finalul, de-a 
dreptul palpitant, să ducă la victoria e- 
chipei maghiare. Privind desfășurarea 
partidei, am simțit amărăciune pen
tru faptul că jucătorii noștri se a- 
flau în tribune și nu pe teren. în meciul 
hotărîtor cu Ungaria din cadrul semifi
nalelor ei au lăsat să li se strecoare 
printre degete victoria, de fapt eliminîn- 
du-se singuri din competiție prin jocul 
slab practicat, așa cum am relatat în 
însemnările din ziua respectivă.

Fiind ridicat la rangul de sport olim
pic, judo a fost găzduit de una dintre 
cele mai frumoase construcții din ini
ma orașului. Conceput în pur stil nipqn, 
caracteristic perioadei Heian (compara
tă aici în Japonia cu Renașterea), pala
tul Budokan a fost pur și simplu luat 
cu asalt de cei dornici să urmărească în- 
dîrjitele dispute de judo. Un singur 
și mare regret au avut spectatorii că în 
meciul pentru titlul suprem la categoria 
„supergrea" compatriotul lor Kaminaga 
a fost învins de olandezul Geesink.

Rar mi-a fost dat să fiu părtaș la o 
asemenea dispută, la o asemenea explo
zie de energii ca la meciul de volei din
tre echipele feminine ale Japoniei și U- 
niunii Sovietice — prima campioană 
mondială, iar cea de-a doua, cam
pioană europeană. Meciul a fost 
de o înaltă factură tehnică, am putut 
urmări adevărate acrobații pe planșeul 
sălii, scoateri de mingi care păreau ire
mediabil pierdute. A fost un joc entu- 
ziasmant ! Au cîștigat japonezele, în 
timp ce tribunele erau în delir.

Este ultima noapte cînd flacăra olim
pică mai luminează cerul capitalei ni
pone.

lon MĂRGINEANU

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale

Domnului KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

LUSAKA
Cu ocazia proclamării Zambiei ca stat independent și suveran, în 

numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului romîn, adresez 
Excelenței Voastre, guvernului și poporului zambian sincere felicitări și 
cele mai bune urări de succes în propășirea economică și culturală a țării.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

■v

33 ■SI

WASHINGTON 23 (Agerpres). 
„Președintele Johnson a renunțat 
la planul său de a vizita Europa 
occidentală în perioada dintre a- 
legerile prezidențiale și instala
rea noului președinte" — a trans
mis vineri corespondentul din 
Washington al agenției Associa
ted Press. După cum se știe, la 
începutul acestei luni se anunțase 
că Johnson intenționează ca, în 
cazul cînd va fi ales, să facă un 
turneu în capitalele mal multor 
țări din vestul Europei.

HAROLD WILSON:

Nici o alianță 
intre laburiști și liberali

LONDRA 23 (Agerpres). — Agen
ția Reuter relatează că Harold Wil
son, noul premier al guvernului brita
nic, nu va lua în considerare nici un 
proiect de alianță între partidul la
burist ți partidul liberal. Aceasta 
constituie un răspuns la ideea emisă 
de doi depufați laburițfi, Woodrow 
Wyatt ți Desmond Donnelly, privind 
constituirea unei alianțe între depută
ții laburițfi ți liberali în Camerații laburiști 
Comunelor.

Pentru suprimarea 
clauzei 
de 0„ S. A. 
împotriva Cubei

ordonate

SANTIAGO DE CHILE 23 (A- 
gerpres). — Președintele ales al 
Republicii Chile, Eduardo Frei, 
care urmează să-și . preia funcția 
la 3 noiembrie, s-a pronunțat 
pentru ieșirea statului Chile din 
grupul țărilor care aplică sanc
țiuni împotriva Cubei și pentru 
demersuri la viitoarea conferință 
a miniștrilor afacerilor externe a 
Organizației Statelor Americane 
în scopul modificării sau supri
mării clauzei adoptate de către 
O.S.A. împotriva Cubei.

central.de


Pag. 2 6 C I N T E I A Nr. 6419

IN PREAJMA ZILEI FORȚELOR ARMATE ALE R. P. ROMINE

File dintr-un 
jurnal de front

w

Au trecut 20 de ani de la luptele 
eroice duse de armata romînă îm
preună cu armata sovietică îm
potriva trupelor fasciste și totuși a- 
mintirile rămîn mereu vii. Parcă ar 
fi fost ieri. Am să transcriu aproape 
aidoma cîteva file din jurnalul meu 
de front pe care l-am păstrat.

...6—8 septembrie 1944. Compania 
noastră făcînd parte din batalionul 
2 vînători de munte a primit ordin 
să ocupe rețeaua de cazemate dintre 
satul Vîlcele și orașul Sfîntu Gheor
ghe, rețea care stăvilea înaintarea 
trupelor romîne. Era ora 14. Ar fi 
fost un mare risc să pornești ziua în 
amiaza mare pe cîmp deschis ca în 
palmă la atac cu întreaga companie. 
Am ieșit în fața companiei și am 
solicitat voluntari.

Au răspuns mulți, chiar foarte 
mulți, dar dintre ei am ales 5 ser
genți : Mihai Ică, Ion Manea, Gheor
ghe Gîrlă. Nicolae Gagiu, Dumitru 
Chiriac și pe sublocotenentul Zam
fir, oameni încercați în luptele an
terioare. înarmată cu grenade și 
pistoale automate, grupa a pornit la 
luptă. Din cauza terenului greu de 
străbătut, timp de două ore am par
curs tîrîș o distanță de 50 de metri 
pînă am ajuns la un șanț antitanc 
lat de 5-6 metri și adînc de 2 metri. 
Era imposibil să treci fără să fii ob
servat. Am mai așteptat încă vreo 
oră. Noi eram în total 7, hitleriștii din 
prima cazemată peste 40. I-am 
atacat prin surprindere. Au fost 
omorîți mai mulți ofițeri, sub
ofițeri și ostași inamici, iar cei ră
mași în viață au fost luați prizo
nieri. Deși rănit, sublocotenentul 
Zamfir a intrat împreună cu ceilalți 
ostași în cazemata cucerită. în a- 
cest timp, batalionul nostru înain
ta. A doua zi ostașii romîni au eli
berat orașul Sfîntu Gheorghe, iar 
batalionul nostru a făcut joncțiu

nea cu Divizia „Tudor Vladimi- 
rescu“.

...20 septembrie. Compania noastră 
cerceta terenul din jurul localități
lor Gălățeni, Roteni, Murgești. De pe 
cota 452. punctul cel mai înalt din 
împrejurimi, inamicul opunea o 
mare rezistență, trăgînd cu arma
ment automat și puști cu lunetă. 
Am început atacul din flancuri. 
Timp de 8 zile, fără odihnă, prin 
ploaie și noroaie, ostașii și ofițerii 
companiei au luptat necontenit, 
cucerind pînă la urmă cota 452, 
ceea ce a permis reluarea înain
tării.

...10 octombrie. Compania, în a- 
vahgarda batalionului, se mișca pe 
direcția Panet, Band. Am fost opriți 
de un puternic foc inamic de pe 
dealul Popii, cota 441. Cele trei plu
toane ale companiei noastre atacau 
pe o lățime de 600 metri. Șuierau 
necontenit rafalele. Un pluton tră
gea, celălalt înainta. 40 de oameni 
din plutonul din dreapta, cu baione
ta la armă, am pornit la luptă. în 
acest atac am avut 28 de răniți. Dar 
cota a fost cucerită.

Mă bucură foarte mult că faptele 
noastre de arme sînt prețuite de în
tregul popor. Pentru modesta mea 
contribuție la luptele de eliberare, 
am fost distins cu ordinul Apărarea 
Patriei clasa a IlI-a. Am primit, de 
asemenea, medalia Eliberarea de 
sub jugul fascist, iar cu prilejul 
celei de-a 20-a aniversări a elibe
rării patriei, insigna Veteran din 
războiul antifascist. Astăzi, alături 
de toți cei care au participat la lup
tele de eliberare, muncesc pentru 
înflorirea patriei.

Locotenent în rezervă 
Ion M. PETRIA 
comuna Săcuenl, regiunea 
Ploiești

în zilele cînd armata romînă a 
întors armele împotriva Germaniei 
naziste făceam parte din batalionul 
2 de elevi al școlii de subofițeri de 
rezervă infanterie Radnă. Eu și cei
lalți colegi am primit această veste 
cu bucurie și imediat ne-am inte
grat în lupta generală împotriva 
fascismului.

în timp ce armata romînă-, cot la 
cot cu armata sovietică, înainta în 
sud-estul Transilvaniei, eliberînd lo
calitate după localitate, trupele 
horthyste, sprijinite de tancuri, ata- 
cînd pe direcția Békéscsaba, Arad, 
au reușit să respingă în ziua de 13 
septembrie unitățile noastre de aco
perire și de grăniceri. Pentru a stă
vili pătrunderea inamicului, a fost 
constituit detașamentul Păuliș, din 
care făcea parte și școala de subofi
țeri din Radna.

Batalionul nostru a ocupat poziții 
lîngă Arad-Păuliș. A început o bă
tălie inegală, dar batalionul a rezis
tat atacurilor disperate și repetate 
ale diviziei I blindate horthyste, în
tărită cu o divizie de infanterie care 
căuta cu orice chip să înainteze pe 
Valea Mureșului. Noi aveam mi
siunea să oprim încercarea inamicu
lui de a-și deschide drum spre defi
leu și să prindă din marș trupele 
eliberatoare care erau așteptate din 
zi în zi. După atacul nostru din 15 
septembrie, zi pe care n-am s-o uit 
niciodată, inamicul fiind silit să se 
retragă, lăsă pe cîmpul de luptă 367 
morți, 18 care blindate, 6 mașini de 
război, 10 tunuri anticar și foarte 
multă muniție.

împreună cu o subunitate sovieti
că, sosită în timpul luptei, am urmă
rit și am alungat apoi inamicul.

Forțele fasciste s-au regrupat însă 
în acoperirile de teren de pe dea-

Sesiune științifică în Capitală
Vineri s-au desfășurat în Capitală 

lucrările sesiunii științifice comune 
a Academiei R. P. Romîne, Institu
tului de istorie a partidului de pe 
lîngă C.C. al P.M.R. și Academiei Mi
litare Generale, consacrate sărbăto
ririi Zilei Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne.

La lucrările sesiunii au participat 
general de armată Floca Arhip și 
general colonel Ion Ioniță, adjunct! 
ai ministrului forțelor armate, Ion 
Popescu Puțuri, directorul Institutu
lui de istorie a partidului de pe lîn
gă C.C. al P.M.R., Traian Dudaș, 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., generali și ofi
țeri superiori, activi și în rezervă, 
academicieni, cadre didactice și ofi
țeri elevi din institutele militare de 
învățămînt, invitați din , institutele- 
de învățămînt superior din Bucu
rești. Sesiunea a început cu comuni
carea „Activitatea P.M.R. pentru 
făurirea și întărirea forțelor armate 
ale R. P. Romîne. Armata R. P. Ro
mîne, scut de apărare a cuceririlor 
revoluționare ale poporului, a inde
pendenței și suveranității de stat a 
Romîniei“, prezentată de generalul 
maior Ion Dincă, secretarul Consi

liului Politic Superior al Forțelor 
Armate ale R.P.R. în continuare 
acad. P. Constantinescu-Iași a ținut 
comunicarea „Armata R. P. Romîne, 
continuatoarea eroicelor tradiții ale 
poporului romîn făurite în lupta 
dusă de-a lungul veacurilor pentru 
eliberarea sa națională și socială“. 
Au mai prezentat comunicări prof, 
univ. Vasile Maciu, membru cores
pondent al Academiei R.P.R., despre 
„Armata romînă în războiul pentru 
independență din 1877—1878“, gene
ral de armată Iacob Teclu, despre 
„Operațiile armatei romîne în po
dișul Transilvaniei și pe frontiera de 
vest și sud a țării în perioada 23 
Augușț;— 18 septembrie 1944 și în
semnătatea lor strategică și opera
tivă“, general maior în rezervă 
Gheorghe Zăharia, director adjunct 
al Institutului de istorie a partidului 
de pe lîrigă C.C. al P.M.R., despre 
„Lupta maselor populare pentru tra
ducerea în viață a lozincii „Totul 
pentru front, totul pentru victorie!“ 
și colonel Nicolae Tăutu, scriitor, 
despre „Chipul ostașului armatei 
noastre populare oglindit în litera
tură“.

(Agerpres)

DESCHIDEREA ÜNEI EXPOZIȚII
Cu prilejul Zilei Forțelor Armate 

ale Republicii Populare Romîne, joi 
după-amiază în sala C.C.A. din 
Bulevardul 6 Martie a fost deschisă 
o expoziție. Au participat generali și 
ofițeri superiori activi și în rezervă, 
oameni de artă și cultură. Au fost 
de față atașați militari ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă.

Expoziția cuprinde fotografii și 
documente care redau aspecte din 
activitatea Partidului Comunist Ro
mîn în rîndurile armatei, pentru 
atragerea militarilor 7 de partea 
luptei revoluționare a poporului, 
sînt ilustrate momente din lupta ar
matei romîne pentru eliberarea pa
triei și zdrobirea trupelor hiti|fistg, 
Totodată, ea înfățișează imagini din 
pregătirea de luptă și politică a 
ostașilor armatei noastre populare.

★
Seara, la cinematograful „Repu

blica“ a fost organizat un spectacol 
festiv. Au fost prezentate filmele 
documentare „Eroii de la Păuliș“, 
„Jurnalul meu de zi“, „Asaltul ceru
lui“, „De strajă țărmului patriei“, 
„Obstacolul“. (Agerpres)

Iul Miniș. Inamicul primise întăriri 
și era și de această dată mult supe
rior ca număr, dispunea de arma
ment automat. Efectivul nostru re
dus a ocupat poziții noi pentru a pu
tea anihila încercările dușmanului 
de a pătrunde în dispozitivul de apă
rare. După o săptămînă de lupte 
dîrze, ofensiva inamicului a fost de
finitiv oprită de trupele detașamen
tului Păuliș, pe aliniamentul Ghio- 
roc, Guttenbrun.

îmi sînt vii în memorie luptele 
crîncene în care detașamentul Pău
liș a dat numeroase jertfe de sînge. 
Sublocotenentul Popescu Darius, 
rănit grav, nemaiputînd mînui gre
nada, a tras cu pistolul pînă cînd o 
altă grenadă l-a izbit în piept. Fă
cînd un efort pentru a se ridica, 
el a căzut șoptind „nu vă lă- 
sați, băieți !“ îmbrățișînd mitra
liera sau pistolul automat și puș
ca, alături de căpitanul Fătu Ion, de 
sublocotenentul Cismaru Gheorghe, 
au căzut eroic mulți elevi subofițeri 
ca Motreanu Ion, Plopșoreanu Apos
tol, Motea Petre, Ecovescu Ion, Co- 
șotă Grigorie, Coandă Petre, Me- 
chenici Dumitru și mulți alții.

Am aflat apoi că pe toată 
întinderea frontului dintre Ora
dea și Dunăre încercările de 
a respinge trupele Armatei I 
romîne la est de munți au e- 
șuat. Deși în direcția Arad, Mako 
acționau forțe numeroase, printre 
care trupele Corpului 6 armată hor- 
thyst, care cuprindeau majoritatea 
forțelor dispuse la nord de Mureș 
(Divizia 6 rezervă, Divizia 20 infan
terie, Divizia 1 blindată), între Arad 
și Seleuș și o parte din forțe la sud 
de Mureș, între Vinga și Arad, osta
șii noștri nu și-au pierdut cumpătul, 
au produs inamicului pierderi mari, 
i-au întîrziat înaintarea, îndeplinin- 
du-și cu succes misiunea.

în ordinul de zi nr. 0346 al Co
mandamentului Grupului de Ar
mate Sovietice, dat cu prilejul eli
berării Aradului, generalul Managa- 
rov scria : „Unitățile Armatei I-a 
romîne au oprit năvala germano- 
maghiară, acoperind mișcarea tru
pelor sovietice spre Ungaria. Unită
țile și subunitățile romîne, în con
diții grele de regrupare, au dovedit 
bărbăție și dîrzenie și au îndepli
nit cu cinste misiunea înaltă ce li 
s-a încredințat“.

Lupta noastră a fost sprijinită 
cu entuziasm de populația civilă. 
Tocmai de aceea la Arad, ca și în 
alte părți din Transilvania și Banat, 
în disperarea lor, trupele hitleriste 
și horthyste s-au comportat în nu
meroase cazuri în mod bestial, asa- 
sinînd militari romîni căzuți prizo
nieri, schingiuind și executînd cetă
țeni pașnici care așteptau cu nerăb
dare clipa eliberării.

îmi amintesc cu emoție de luptele 
de eliberar e de la Arad, Păuliș, Mi-. 
niș și Borațca de acum 20 de ani și 
cțred că cga mai mare satisfacție a 
tuturor celor care au luptat pentru 
eliberarea întregului teritoriu al pa
triei este că pretutindeni în țară în
florește o viață nouă.

Dumitru DIM3ȘOR 
președintele gospodăriei 
agricole colective din Goicea 
Mare, regiunea Oltenia, veteran 
din războiul antifascist

Colecțiile Muzeului de istorie natu
rală „Grigore Antipa“ din Capitală cu
prind aproape 300 000 de exponate. A- 
nul acesta, ele s-au îmbogățit, între al
tele, cu un grup de lei africani, un urs 
american, o capră sălbatecă, diferite in
secte, moluște, pești, păsări etc. Colec
tivul muzeului a realizat în atelierul 
de restaurare și modelaj 11 microdio- 
rame, care reconstituie peisaje cu 
plante și animale din primele ere ale 
pămîntului, precum și cu cei mai vechi 
strămoși ai omului. ,

în cadrul muzeului se desfășoară și 
o bogată activitate științifică. Oameni
lor de știință, cercetătorilor, studenților 
le stau la dispoziție, în afară de boga
tele colecții, un amfiteatru spațios și o 
bibliotecă cu peste 40 000 de volume de 
specialitate. Multe dintre acestea au 
fost obținute în cadrul schimburilor de 
publicații și materiale științifice pe 
care muzeul le întreține cu mai bine de 
600 de instituții din peste 70 de țări.

In amfiteatrul muzeului au loc, în 
fiecare duminică, conferințe de popu
larizare însoțite de filme documentare.

Educație sanitară

Incepînd cu anul de învățămînt 
1964—1965, igiena devine obiect de 
învățămînt la clasele a Vil-a din 
școlile de cultură generală. Pe linia 
îmbunătățirii educației sanitare în 
școli, Institutul pentru igienă și pro
tecția muncii a tipărit broșura in
titulată : „Educatorul și sănătatea 
copilului“, care cuprinde material 
de informare sanitară pentru învă
țători, profesori, diriginți, pedagogi. 
Cu ocazia cursurilor de perfecțio
nare a directorilor de școli agricole, 
s-au ținut instructaje cu 'teme de 
educație igienico-sanitară a elevilor, 
iar la cursurile de perfecționare a 
maiștrilor-instructori din școlile 
profesionale și tehnice s-au ținut 
instructaje privind protecția muncii.

Noi blocuri de locuințe date în folosință pe strada Piatra Craiului din 
Timișoara Foto : R. Costin

TEATRE ® CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Spectacol de varietăți — 

(prezentat de Teatrul de Stat de Ope
retă): Sala Palatului R. P. Romîne — (o- 
rele 19.30). Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia): Eminescu — (orele 
19,20), (sala Studio): O femeie cu bani
— (orele 15,30), Patima de sub ulmi — 
(orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 1): Copiii soarelui — (orele 19,30), 
(sala Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A): 
Dragă mincinosule — (orele 19,30). Tea
trul de comedie: Șeful sectorului suflete
— (orele 20). Teatrul „C. I. Nottara“ 
(sala Magheru): Carieră pe Broadway — 
(orele 19,30), (sala Studio): Zizi și... for
mula ei de viață — (orele 20). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Băiat bun, 
dar... cu lipsuri — (orele 19,30). Teatrul 
evreiesc de stat: Accidentul — (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică": Băiatul și vîntul — 
(spectacol pentru copii — orele 16), Eu 
și materia moartă — (spectacol pentru 
adulți — orele 20,30). Teatrul sat.iri.c-mu- 
zical „C. Tănase“ (sala „Savoy"): Revista 
de altădată — (orele 20),:<(sala a; Victo
ria"): Și băieții și fetele — (orele 20). 
Circul de stat: Spectacol prezentat de 
ansamblul circului chinezesc — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Umbrelele din 
Cherbourg : Patria (10; 12,45; 15,30; 18,45; 
21). Comisarul Maigret se înfurie: Capi
tol (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Excel
sior (10; 12,15; 15,30; 13; 20,30), Modern 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Străinul
— cinemascop (ambele serii): Luceafărul 
(10; 13,30; 17; 20,30), Grivița (9,30; 13; 16,30; 
20), Melodia (9,30; 13; 16,30; 20). Carl von 
Ossietzky: Republica (9,45 12; 14,15; 16,45; 
19; 21,15). Ghepardul — cinemascop (am
bele serii): Victoria (9,30; 13; 16,30; 20), 
Flamura (9,30; 13; 16,30; 20). Hatari (am

bele serii): București (9,30; 13; 16,30; 20), 
Ciulești (9,30; 13; 16,30; 20). Accattone : 
Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Volga (10: 12,15; 15,30; 18: 20,30), Rahova 
(10,30; 15.30; 17,45; 20). Ciociara: Central 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Arta 
(15,30; 13; 20,30). Colaboratorul Ceha: Lu
mina (10; 12,30; 15; 17,45; 20,30), Tomis
(9,15; 11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30), Aurora 
(10; 12,30; 15,45; 18,15; 20,30). Lily: Carpați 
(10: 12; 14; 16). Bărbații : Union (16; 18,15; 
20,30). Program pentru copii: Doina (o- 
rele 10). Jocuri întrerupte: Doina (11,30; 
13,45; 16: 18,15; 20,30), Vitan (16; 18,15;
20,30). Colentina (16; 18,15; 20,30). Asaltul 
cerului — Flăcăul șl focul — Micul ma
mut — Altvabely — Hemingway — Sofia 
înflorește — Politică cu... delicatese: 
Timpuri Noi (10—21 în continuare). Șo
ferii’ iadului : înfrățirea între popoare 
(10; 15,30; 18; 20,30). Brațul nedrept al le
gii: Cultural (15; 17; 19; 21). Viață parti
culară : Feroviar (9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Dragoste la zero grade : Bu- 
zeșli Ț14,15; 16,30: 13,45; 21), Popular (10,30: 
16; 18)15; 20,30), Pacea (11; 16; 18; 20). Cei 
șapte magnifici — cinemascop: Crîngași 
(15,30'; 18; 20,30). Rezervat pentru moarte: 
Bucegi (10; 12; 16; 13,15; 20,30), Miorița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Drumul Sării 
(16: 18: 20). Singurătatea alergătorului de 
cursă lungă: Unirea (16; 18,15; 20,30). Re
belul magnific : Flacăra (14; 16; 18,15; 
20,30). Moral ’63 : Munca (16; 18,15: 20,30). 
Adesgo (14; 16,15; 18,45; 21). Vînătoarea — 
cinemascop: Moșilor (15,30; 18; 20,30).
Domnul Topaze — cinemascop: Viitorul 
(14,15; 16,15; 18,30; 20,45). Pagini de istorie 
— Romînia, orizont '64 : Floreasca (16; 
19). Comoara din lacul de argint — cine
mascop: Progresul (14; 16,30; 19; 21,15). 
Sechestratul din Altona: Cotrocenl (14; 
16,15; 18,30; 20,45). Drama Ciocîrllei: Fe

rentari (16; 18,15; 20,30). Al nouălea
nume: Lira (15,30; 18; 20,30). M-am îndră
gostit la Copenhaga: Cosmos (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE: In jurul orei 17,30 — 
Jocurile Olimpice — Tokio, 1964. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Cîntec șl 
joc pionieresc. 19,45 — In fața hărții. 
19,55 — Transmisiune de la Expoziția 
realizărilor economiei naționale a R.P.R. 
20,20 — Filmul artistic : îndrăgostitul.
21,45 — Muzică distractivă. In încheiere: 
Buletin de știri, sport, buletin meteoro
logic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a devenit schim

bătoare. Cerul a fost mai mult noros în 
jumătatea de nord-vest a țării și varia
bil în rest. Au căzut averse izolate în 
Ardeal și Dobrogea. Vîntul a suflat slab, 
cu intensificări locale predomlnînd ,dintnț 
sectorul sud-vestlc. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 9 grade la Toplița, ’ 
Joseni și Huedin șl 19 grade la Făurei. 
In București : Vremea a fost schimbă
toare, cu cer variabil. Vîntul a suflat în 
general slab. Temperatura maximă a. 
atins 18 grade. Timpul probabil pentru 
25, 26 și 27 octombrie : In țară : Vreme 
schimbătoare cu cer temporar noros. Vor 
cădea ploi locale. Vînt potrivit din sec
torul vestic. Temperatura ușor variabilă. 
Minimele vor fi cuprinse între 1 șl 11 
grade, iar maximele între 8 șl 18 grade. 
Ceață locală. In București : Vreme
schimbătoare, cu cer parțial acoperit.
Temporar ploaie. Vînt potrivit din sec
torul sud-vestlc. Temperatura în scădere 
ușoară.

Rod -al ansamblului de măsuri 
luate de partid pentru traducerea 
în viață a politicii leniniste de 
industrializare socialistă, industria 
a devenit ramura conducătoare 
în economia noastră națională. Lu
crarea „Industria Romîniei“ (1944 — 
1964), apărută'în Editura Academiei 
R.P. Romîne, aduce o contribuție va
loroasă la sintetizarea succeselor isto
rice obținute de poporul nostru în 
industrializarea țării sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, în cei 
20 de ani de la eliberare.

Meritul principal al lucrării con
stă în reliefarea consecvenței și pri
ceperii cu care partidul nostru a 
înfăptuit politica de industrializare 
socialistă în condițiile concrete ale 
Romîniei. Cele 16 capitole ale volu
mului, care, prin tematica lor, îmbină 
cercetarea problemelor de sinte
ză cu analiza ramurilor indus
triale, oferă cititorilor un tablou 
cuprinzător al succeselor înregis
trate în dezvoltarea industriei. Am
plul material documentar și cifric 
folosit în lucrare, prelucrat și inter
pretat, comparațiile concludente 
între situația industriei în anii re
gimului burghezo-moșieresc și sta
diul actual de dezvoltare a indus
triei noastre, conferă temeinicie con
cluziilor generalizatoare ce se trag, 
aduc noi elemente care relevă tră
săturile determinante ale industria
lizării socialiste a Romîniei.

Subliniind valoarea științifică a 
lucrării, remarcăm, totodată, utilita
tea ei pentru o largă categorie de ci
titori — propagandiști și cursanți 
din învățămîntul de partid, cadre di
dactice, studenți, lucrători din dife
rite ramuri ale economiei etc.

Este de apreciat faptul că lucra
rea constituie rezultatul colaborării 
unui larg colectiv de autori — ca
dre de conducere din economia na
țională și oameni de știință — coor
donarea volumului fiind asigurată 
de un colectiv format din acad, 
prof. Vasile Malinschi, prof. Roman 
Moldovan, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, și prof. 
Vasile Rausser.

*
In cuvîntul introductiv și în pri

mul capitol al lucrării, acad. prof. 
V. Malinschi subliniază însemnă
tatea studierii politicii marxist- 
leniniste de construire a socialis
mului, elaborată și aplicată cu con
secvență de partid. Evidențiind că 
una din cele mai importante pre
mise științifice ale acestei politici a 
constituit-o aprecierea justă de că
tre Partidul Comunist Romîn a ca

racterului economiei moștenite de 
la vechiul regim, autorul arată că 
concluziile trase de partid au con
stituit o călăuză sigură în elabora
rea căii celei mai rapide de lichi
dare a înapoierii economice.

Argumentele pe care le aduce au
torul susțin aprecierea Declarației 
partidului nostru din aprilie a.c. că 
industrializarea socialistă este „sin
gura cale prin care se asigură creș
terea armonioasă, echilibrată, pe o 
linie mereu ascendentă și în ritm 
rapid a întregii economii naționale, 
sporirea continuă a productivității 
muncii sociale, dezvoltarea intensi
vă și complexă a agriculturii, ridi
carea sistematică a nivelului de trai 
al poporului“.

Capitolul semnat de prof. V. Raus
ser evidențiază unele trăsături pro
prii procesului complex al indus
trializării socialiste în țara noa
stră. Astfel, se subliniază, ca o 
trăsătură esențială, dezvoltarea cu 
prioritate a industriei grele, cu pivo
tul ei — industria constructoare de 
mașini. Prin cifre și fapte concluden
te sînt reliefate eforturile făcute de 
partid și de stat pentru dezvoltarea 
continuă a bazei de materii prime 
în țara noastră și pentru valorifica
rea superioară a resurselor na
turale, pentru dezvoltarea armo
nioasă a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării, pentru promo
varea cu consecvență în producție 
a celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii moderne. Ceea ce carac
terizează ansamblul operei de con
strucție economică în țara noastră 
este ritmul înalt de creștere a in
dustriei; în 1963, întreaga producție 
industrială din anul 1938 a fost rea
lizată în mai puțin de 50 de zile.

în capitolul „Politica de investiții 
în industrializarea socialistă", de 
prof. ing. Emanoil Florescu, se arată 
că în anii puterii populare, statul 
nostru a mobilizat rezervele mate
riale și financiare pentru sporirea 
rapidă a acumulărilor necesare in
dustrializării. Din cele peste 240 de 
miliarde de lei investite în întreaga 
economie în perioada 1950—1963, 
pentru dezvoltarea industriei s-au 
alocat 54,4 la sută, iar partea co- 
vîrșitoare a mijloacelor repartizate 
industriei — circa 88 la sută — a 
fost destinată ramurilor producătoa
re de mijloace de producție. Autorul 
se ocupă de problema asigurării unei 
eficiențe ridicate a investițiilor.

Ridicarea continuă a tuturor re
giunilor țării este un obiectiv per
manent al politicii P.M.R. în capi
tolul semnat de prof. R. Moldovan,

membru corespondent al Academiei 
R.P. Romîne, sînt larg arătate crite
riile de bază ale îmbunătățirii repar
tizării teritoriale a forțelor de’ pro
ducție și rezultatele obținute. Un 
exemplu elocvent îl constituie regiu
nea Bacău. Două cifre sînt semnifi
cative pentru dezvoltarea acestei re
giuni : în 1963, puterea instalată în 
centralele electrice ale regiunii egala 
totalul puterii instalate în întreaga 
Romînie în 1938, iar combinatele 
chimice de aici au realizat 11,2 la 
sută din totalul producției industriei 
chimice a țării.

Ocupîndu-se de dezvoltarea învă- 
țămîntului, de legarea lui tot mai 
strînsă cu cerințele economiei na
ționale, ale industriei, acad. prof, 
ing. Ștefan Bălan arată în stu
diul „Pregătirea cadrelor necesare 
industriei socialiste“ că în perioa
da 1949—1963 au fost pregătiți în 
învățămîntul profesional și tehnic 
peste 400 000 de absolvenți — mun
citori calificați și cadre medii tehni
ce, iar în învățămîntul tehnic supe
rior aproape 39 000 de cadre, care 
lucrează în industrie și construcții.

înfățișarea realizărilor obținute în 
creșterea nivelului de trai al popu
lației — țelul suprem al politicii 
partidului — face obiectul capi
tolului semnat de prof. Manea 
Mănescu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne. Datele a- 
testă edificator că progresul indus
trial este principalul izvor al crește
rii venitului național — baza ridică
rii necontenite a bunăstării popu
lației. Succesele obținute în dezvol
tarea economiei socialiste au permis 
conducerii partidului și statului nos
tru să adopte măsuri care au dus la 
creșterea veniturilor și a consumului 
populației, la îmbunătățirea condi
țiilor de trai pe calea acțiunilor so- 
cial-culturale ale statului.

Următoarele 10 studii monogra
fice analizează în mod amplu și cu 
multă competență aspectele com
plexe și variate ale dezvoltării 
celor mal importante ramuri in
dustriale. Structura acestor studii 
este unitară : după o scurtă ca
racterizare a ramurii respective 

este înfățișată situația în perioada 
antebelică, se arată eforturile de
puse în redresarea economiei după 
război, se reliefează orientarea dată 
de partid în dezvoltarea fiecărei ra
muri și realizările obținute.

Capitolele „Baza energetică și e- 
lectrificarea țării“ de acad. prof, 
ing. Remus Răduleț și conf. ing. Ni
colae Gheorghiu, „Industria petrolu
lui“ de ing. Nicolae Ionescu, precum 
și parte din capitolul „Industria 
minieră" de prof. ing. Bujor Almă- 
șan, fac o profundă analiză a re
surselor de energie primară și 
a evoluției schimbărilor structu
rale în cadrul balanței energe
tice a țării. Este subliniată nece
sitatea dezvoltării mai rapide a pro
ducției gazului metan, dată fiind 
utilizarea lui ca materie primă în 
industria chimică modernă, sînt re
levate eforturile depuse pentru va
lorificarea superioară a petrolului.

Un loc însemnat ’ este rezervat 
dezvoltării industriei energiei elec
trice și termice. Se arată că planul 
de 10 ani de electrificare a țării, a- 
probat de plenara C.C. al P.M.R. din 
octombrie 1950, nu s-a limitat la 
prevederea construirii unor centrale 
și linii electrice, ci a fixat liniile 
directoare ale valorificării raționale 
a tuturor resurselor noastre ener
getice.

Dezvoltarea industriei miniere 
este analizată prin contrast cu ni
velul ei înapoiat și condițiile grele 
de muncă din Romînia antebelică. Se 
arată documentat politica de creș
tere continuă a producției miniere, 
atenția care se acordă lucrărilor 
geologice pentru descoperirea de noi 
rezerve, introducerii tehnicii noi, 
creării de condiții din ce în ce mai 
bune de muncă și de viață mine
rilor.

Succesele deosebit de însemnate 
obținute în industria siderurgică 
prin creșterea rapidă a producției 
de oțel (2 700 mii tone în 1963 față 
de 284 mii tone în 1938), corespun
zător cerințelor mereu sporite de 
metal ale industrializării țării, sînt 
relevate în mod amplu în capi
tolul „Industria siderurgică“ de ing. 

Constantin Tuzu. Autorul tratează 
distinct principalele sectoare ale ra
murii — cocserii, furnale, oțelării, 
laminoare, materiale refractare —, a- 
rată preocuparea pentru ridicarea 
calității producției și îmbunătățirea 
indicilor tehnico-economici. întregul 
capitol analizează temeinic -și con
turează clar rezultatele • obținute, 
perspectivele dezvoltării acestei ra
muri.

Capitolul despre industria construc
țiilor de mașini și a prelucrării me
talelor — autor ing. Gh. Rădoi — 
tratează în profunzime dezvoltarea 
acestei ramuri conducătoare a indus
triei. în mod justificat, autorul se o- 
cupă pe larg de problema introduce
rii tehnicii noi în această ramură 
menită să înzestreze întreaga econo
mie națională cu mașini, utilaje și in
stalații. Ritmul mediu anual de creș
tere a producției în construcția de 
mașini — 18,8 la sută în anii
1951—1963 — mult mai ridicat față 
de ansamblul industriei, s-a reali
zat tocmai prin introducerea în pro
ducție a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii moderne, prin 
perfecționarea șl asimilarea de noi 
tipuri de mașini. în ultimii ani cir
ca două treimi din totalul Investi
țiilor alocate economiei naționale 
pentru utilaje au' fost acoperite pe 
baza producției industriei noastre 
constructoare de mașini. Problemele 
cooperării și specializării, ale creă
rii de noi capacități sînt bine con
turate și exemplificate.

Plecînd de la condițiile favora
bile pe care le are dezvoltarea in
dustriei chimice în țara noastră și 
scoțînd în relief importanța deosebi
tă a acestei ramuri pentru o econo
mie modernă, capitolul „Industria 
chimică“ de ing. Mihail Florescu, 
face o prezentare științifică multi
laterală a evoluției industriei chi
mice. După ce arată că sub re
gimul burghezo-moșieresc resurse
le naturale au fost folosite ne
rațional, prădalnic, autorul anali
zează dezvoltarea impetuoasă a in
dustriei chimice în anii regimului 
democrat-popular. Datorită construi
rii și punerii în funcțiune în a- 

ceștÎ ani a 32 de instalații noi 
din toate ramurile reprezentati
ve ale industriei chimice — fire și 
fibre sintetice, îngrășăminte, cau
ciuc sintetic, mase plastice, colo- 
ranți organici, detergenți, medica
mente și altele — dezvoltării și 
modernizării întreprinderilor exis
tente, în 1963 . producția indus
triei chimice a fost de 23 de ori 
mai mare decît în 1938. Sînt amin
tite numeroase elemente care ates
tă creșterea rolului acestei ramuri 
în dezvoltarea potențialului econo
mic al țării.

Problemele industriei lemnului 
și industriei materialelor de con
strucții sînt tratate sub toate as
pectele principale,-în- capitolele.. „In
dustria de exploataFe.’iUștUiprelu“'; 
crare a lemnÆSoS^jaSKÏÏlngK: Mi- ■ 
hai Suder, și „Industria' materialelor 
de construcții“, de ing. Dumitru 
Mosora. Se relevă concepția tehnică 
și considerentele economice care 
stau la baza reorganizării industriei 
lemnului, a valorificării superioare 
a lemnului în mari combinate.

Caracteristice pentru dezvoltarea 
industriei materialelor de con
strucții, în primul rînd a industriei 
cimentului și a prefabricatelor — se 
arată în lucrare — sînt crearea de 
noi subramuri, concentrarea pro
ducției în mari unități, distribuirea 
rațională pe teritoriul țării a pro
ducției în scopul micșorării prețului 
materialeloi’ de construcții.

în capitolele finale ale lucrării — 
autori tovarășii Alexandru Senco- 
vici și Ianoș Fazekaș — se înfăți
șează rezultatele obținute în anii re
gimului democrat-popular în dez
voltarea industriei ușoare și, respec
tiv. a industriei alimentare. înlăn
țuirea logică a expunerii diferitelor 
aspecte, bogata documentare a- 
jută la reliefarea succeselor în
registrate în aceste ramuri a- 
tît de complexe ca structură și 
sortimente. în ambele capitole se 
subliniază preocuparea permanentă 
a partidului și guvernului pentru 
sporirea producției, îmbogățirea sor
timentelor și îmbunătățirea calității 
bunurilor de larg consum.

în lucrare sînt combătute, pe 
baza unor' argumente convingă
toare, diferite teorii burgheze, cum 
este aceea cu privire la „statul țără
nesc", care glorifica primatul agri
culturii, idealizînd și justificînd 
starea de lucruri existentă în Romî
nia antebelică. Conform acestei teo
rii reacționare, Romînia ar fi avut 
rolul predestinat de a fl „compli
mentară“ economiei țărilor capita
liste dezvoltate. Industria, pretin

deau susținătorii ei, nu se putea dez
volta în țara noastră pentru că, chi
purile, nu ar fi existat „tradiții teh
nice“. Unor asemenea teorii le-au 
răspuns partidul și poporul nostru 
care, aplicînd cu consecvență poli
tica de industrializare socialistă a 
țării, au transformat Romînia în- 
tr-o țară înfloritoare, cu una dintre 
cele mai dinamice economii din Eu
ropa.

Alături de meritele incontestabile 
ale lucrării, pot fi relevate și cîteva 
lipsuri. Credem că ar fi fost mai 
bine ca problemele privind dez
voltarea bazei energetice să fi 
fost tratate unitar, în cadrul unui 
6ingur capitol — ceea ce ar fi per
mis să fie. mat. bine..£9nturațj^--

Uaiistligeze; în
dezvoltării industriei în țara noas
tră, era necesar să-și fi găsit locul 
toate ramurile și subramurile indus
triale. Nu se amintește nimic de in
dustria poligrafică și de unele subra
muri ale industriei alimentare.

Unele omisiuni în tematică credem 
că decurg din faptul că dezvolta
rea industriei nu a fost analizată în 
toate cazurile pe ramuri, ci pe mi
nistere. Astfel, problemele metalur
giei neferoase, ramură importantă în 
cadrul industriei grele, sînt tratate 
dispersat în mai multe capitole. Pro
blemele industriei locale, de ase
menea, nu au fost relevate în mod 
distinct, rezultatele dezvoltării ei o- 
glindindu-se doar sub forma cuprin
derii în indicatorii sintetici. Conside
răm că ar fi fost util ca problemele, 
cuprinse în lucrare, ale eficacită
ții, rentabilității, politicii de pre
țuri ca pîrghii în înfăptuirea 
industrializării socialiste, să fi fost 
mai pe larg tratate.

Lucrarea ar fi avut, desigur, de 
cîștigat dacă colectivul de coordo
nare ar fi asigurat evitarea repetării 
unor idei, în special în părțile intro
ductive ale capitolelor, și chiar a 
unor citate și cifre, ceea ce ar fi 
permis o mai mare concentrare a 
textului. Se mai întîlnesc și unele 
impreciziuni, scăpări, sau redactări 
neclare.

Lucrarea recenzată, prin nivelul 
ei științific și prin bogatul material 
documentar și cifric folosit, izbutește 
să prezinte în mod clar și aprofun
dat aspectele esențiale, teoretice și 
practice, ale politicii Partidului Mun
citoresc Romîn de industrializare so
cialistă a țării.

Conf. unlv. S. DANIEL 
Conf. unlv. I. SAVU
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DESPRE
LOCOMOTIVE

de sigur cunos- 
deținînd funcția 
la sectorul de

mai

Trebuie să fii un foarte bun specialist 
,n domeniul tău de activitate pentru ca 
să explici simplu și clar o complicată 
problemă tehnică unui neinifiat în ma
terie. De aceea, o discuție cu un astfel 
de om suscită întotdeauna interes. Sfă- 
pînirea perfectă a cunoștințelor, orizon
tul larg al judecăților sale îi permit să 
se oprească asupra esențialului fără ex
plicații de prisos, să facă asociații cu 
lucruri curente pe înțelesul tuturor. Dar 
prin aceasta noțiunile tehnice sau ale 
științei nu se banalizează, ci, dimpotrivă, 
capătă culoare și farmec, fără să-și piar
dă tîlcul lor înalt.

Mulțumită unui astfel 
cător al meseriei sale, 
de „inginer specialist11 
proiectări al Uzinelor „23 August” din 
București, am fost introdus în domeniul 
muncii de concepție a locomotivelor 
Diesel. Locomotiva e o realitate tehnică 
de fiece zi a veacului nostru. Prezența 
ei ne-a însoțit întreaga viață, de la ju
căriile și cărțile cu poze ale copilăriei 
pînă la călătoriile cu trenul de 
tîrziu. Nu mai e o descoperire „de ul
timă oră”, ca mașina electronică de 
calcul sau reactorul atomic, care nece
sită o popularizare pe înțelesul tuturor. 
Dar această impresie, căreia, mărturisim, 
i-a plătit un parțial tribut și reporterul, 
nu e întemeiată. Mijlocul de tracțiune 
pe care nici nu-l băgăm în seamă, din 
obișnuință, e supus unei permanente e- 
voluții tehnice, ridică neîncetat proble
me creatorilor săi. Secrete- pe care nici 
nu le bănuim la prima vedere — așa 
cum nu cunoaștem încă toate tainele a- 
nafomice ale propriei noastre inimi, al 
cărei tic-tac îl auzim mereu — preocupă 
pe oamenii de specialitate și a le înțe
lege întocmai cerp să abordăm, dinco
lo de imaginea rămasă din copilărie și 
din viața de fiece zi, domeniile spinoa
se ale tehnicii și științei. Operă a in
geniozității omenești, care tinde să se 
perfecționeze neîncetat, expresie de for
ță. de avînf și de frumusețe — iată ce 
este, dincolo de imaginile banalizate, o 
locomotivă Diesel.

Dar să urmărim explicațiile ingineru
lui specialist. Crearea unei locomotive 
este departe de a fi o acțiune definitiv 
canonizată. Trebuie să te ghidezi după 
anume cerințe, dar uneori și acestea sînt 
supuse schimbării. De aceea, la tot pasul 
trebuie deschise pîrtii noi. Ce sistem 
de transmisie să alegi? Nu e chiar atît 
de simplu. In lumea tehnicii se poartă 
discuții contradictorii. Unii folosesc trans-

în atelierele de proiectări locomotive de ’a Uzina „23 
inginerul Marin Jenică și tehnicianul proiectant 

diază o nouă soluție de suspensie a motorului pe rama locomotivei
Foto : Gh. Vințilă

m
pe

misia electrică și la locomotivele de tip 
mijlociu, deși sistemul hidraulic oferă 
avantaje de manevră și de întreținere. 
Preferința e însă justificată de existența 
surselor suficiente de energie, lată cum 
într-o problemă în aparență pur tehnică 
trebuie să ții seama de întregul angre
naj al economiei naționale. Mai intervin 
și condiții legate de relief sau de ordin 
special, cum ar fi, în țara noastră, exis
tența unor terasamenfe cu multe curbe, 
de unde și 
locomotivele 
ghiuri. Sînt 
detaliu, cum 
care determină la rîndul ei „ținuta 
drum a locomotivei".

Exemplele de acest fel s-ar putea 
mulți. Dar nu e nevoie a le înșira 
toate. Esențialul e de a înțelege întreaga 
complicație a acestei munci de concep
ție, care începe înainte de lucrul pro- 
priu-zis la planșetă, printr-o largă și 
continuă documentare și care continuă 
chiar după ce ansamblul conceput capătă 
chip real în halele uzinei. Deci, după cum 
mi se atrage atenția, cercetarea literaturii 
de specialitate din toată lumea, legături 
nemijlocite cu firme de renume de peste 
hotare și cu beneficiarii care utilizează 
produsele uzinei jalonează talentul crea
torilor către realizări de înalt nivel teh
nic.

Mai
nerea
punem să lărgim 
nostru pomenind, măcar în treacăt, des
pre alte servicii și ateliere de proiec
tare ce alcătuiesc laolaltă un larg sec
tor de concepție, adevărat creier teh
nic al uzinei. înființarea lui, ca urmare 
a unor căutări impuse de viața însăși, a 
dat naștere unei experiențe pozitive ce 
merită să fie menționată. Iar în cadrul 
reportajului de față, aceasta explică cum 
e posibil ca o uzină să poată elabora, 
la un înalt nivel tehnic, proiecte de loc 
simple ca acelea ale locomotivei 
sșl.

„I 
August 
drul 
dul 
fapt 
tare.

necesifatea de a se așeza 
de manevră pe două bo- 

importanfe și soluțiile de 
sînt alegerea suspensiei, 

de

înainte de a vorbi despre transpu- 
în practică a proiectelor, ne pro- 

cadrul reportajului

Die-

„23
ca- 

mo- 
de 

liec-

Proiectările’ de
” depășesc 

unui serviciu
de organizare, 
un adevărat

Din această îmbinare a rezultat un 
sistem maleabil și suplu, îmi explică în
tr-un scurt colocviu inginerii specialiști 
H. Holban, Virgil Cernât și Theodor 
Hass, care fac parte din „sfatul major”- al 
acestui for tehnic. Planurile proprii, apro-

la Uzinele 
ca structură 

obișnuit. Prin r 
ele alcătuiesc 

institut de proî

August"-Bucureștl, 
îantin Cioicu stu- 

bate de ministerul tutelar, pot fi oricînd 
reajustate potrivii cerințelor urgente ale 
uzinei. Colaborarea proiectanților cu sec
țiile productive se face permanent, de la 
lansarea produsului în fabricație și pînă 
la ieșirea lui pe poarta uzinei. Prezența 
unor cadre inginerești cu studii solide în 
politehnicile din țară și străinătate, a unui 
organ de coordonare ce urmărește cu 
competență evoluția proiectului, de la 
elaborarea femei pînă la aprobarea finală, 
asigură ținuta tehnică înaltă de care vor
beam.

Dacă atelierul de locomotive ocupă o 
pondere mare alcătuind, după expresia 
plastică a cuiva, „inima sectorului de 
proiectări”, nu e mai puțin adevărat că 
merită a fi menționată și activitatea altor 
colective care 'definitivează pe foi de 
calc gama de produse, atît de diverse, ce 
se realizează în uzina de pe Bulevardul 
Muncii, cum ar fi : vagoane, compresoare, 
utilaj chimic și siderurgic,, prese hidrau
lice și motoare. Cu toată această diver
sitate, metoda de lucru este aceeași. 
După definitivarea proiectului de către 
comisia de specialiști, se trece la transpu
nerea în practică. In acest stadiu, legă
tura „cu terenul” a proiectanților e per
manentă și sistematică.

Știindu-i pe proiectanți oameni care 
trăiesc mereu în perspectiva anilor ce vin, 
i-am întrebat : Ce ne puteți spune 
pre locomotiva viitorului ?

— Depinde cît de îndepărtat e 
viitor, ne-a replicat inginerul 
ban. Dacă luăm ca reper anul 2 000, a- 
tunci am fi îndreptățiți să vorbim de lo
comotive atomice. Mai devreme au șan
sa de a izbuti locomotivele cu turbine 
cu ,gaze. Cert e, însă că în următorii ani 
'l/Öt avea pondere principală locomotivele 
electrice pentru!1iniile de trafic mare, pe 
cînd „Dieselele" își vor justifica utilizarea 
pe liniile secundare și în triajele de ma
nevră. In meseria noastră, perspectiva 
este o coordonată a muncii, care ne a- 
jută să ținem pasul cu evoluția rapidă a 
tehnicii în acest secol...

des-

acest 
Hol-

Vasile NICOROVICI

Alături de prezența învățătorului, 
a profesorului sau medicului, figura 
specialistului agronom sau zooteh
nist a devenit nelipsită din viața sa
tului. De fapt evenimentele cele mai 
importante, pașii, mai mari sau mai 
mici, pe care orice gospodărie co
lectivă îi face, înaintînd, sînt legați 
de munca acestora. Să luăm, de 
pildă, activitatea unui inginer agro
nom, care nu se măsoară nici cu 
ceasul într-o zi, nici cu ziua într-o 
lună. Pămîntul, cu tot ce se cultivă 
pe el, vrea să fie răsfățat și supra
vegheat în fiece clipă. Chiar și a- 
tunci cînd stratul de zăpadă acope
ră cîmpia în întregime, trebuie să se 
ia seama dacă semănăturile au su
ficient aer, căldură sau hrană.

' Cu atît mai bogată este ziua în 
anotimp de toamnă, cînd se cu
leg roadele unui an și se pune 
temelia celor din anul viitor. 
Ne-am gîndit să redăm jurna
lul unei asemenea zile, alese la în- 
tîmplare, din activitatea inginerului 
agronom Romeo Cătuneanu.

Absolvent al agronomiei în 1953, 
din 1958 se află în Dobrogea, la 
gospodăria colectivă Tătaru. Pre
țuirea de care se bucură el și cole
gul său, inginerul zootehnist Mihai 
Barta (venit aici cu un an înainte), 
din partea colectiviștilor și a preșe
dintelui Menât Sadi o observi de 
cum intri în sat : pe partea 
dreaptă, o frumoasă casă se află în 
prag de inaugurare. Este locuința pe 
care gospodăria a construit-o celor 
doi ingineri.

Intr-un fel, cu munca depusă de 
Cătuneanu faci cunoștință încă din 
biroul președintelui. Lui Menât Sadi 
grozav îi place să te vadă privind 
graficele de producție, drapelele de 
gospodărie fruntașă la lucrările a- 
gricole, acordate de sfaturile popu
lare raional și regional, brevetul 
Ordinului Muncii cl. I cu care a fost 
distinsă gospodăria.

— Vedeți ? Menât arată spre Că
tuneanu și Barta, fără dumnealor 
parcă mi-ar lipsi amîndouă mîinile. 
Trei membri de partid, iar între ei 
spirit de colaborare, stimă și în
credere deplină...

N-am avut prilejul să-1 aud pe 
Cătuneanu vorbind în vreo adunare 
generală, dar sînt convins că-i lip
sește cu desăvîrșire darul oratoric. 
Vorbește stîngaci, cu întreruperi. In 
schimb am aflat că nu-i zi în care 
vreunul dintre 
viziteze acasă 
la cîte cineva.

Jurnalul de

nu-1 
ducă

colectiviști să 
sau el să nu se

PREMIERE TEATRALE
Aseară, Teatrul Național „I. L. 

Caragiale" a prezentat în premie
ră piesa „Domnișoara Nastasia“ 
de G. M. Zamfirescu. Regia spec
tacolului este semnată de Ion Co- 
jar, iar scenografia a fost realiza
tă de Mihai Tofan. In distribuție : 
Silvia Dumitrescu-Timică, artistă 
emerită, Chirii Economu, Raluca 
Zamfirescu, Boris Ciornei, Draga 
Olteanu, Didona Popescu, Tanți 
Dănescu Munteanu, Dem. Radu
lescu, Gheorghe Cozorici, Gr. 
Nagacevschi, Constantin Rauțchi, 
Mircea Cojan, I. Horațiu, Gr. Po-

Expozifie de grafică japoneză
La Galeriile de Arfă ale Fondului 

Plastic s-a deschis vineri la amiază 
o expoziție de grafică contemporană 
japoneză, organizată de Institutul pen
tru relațiile culturale cu străinătatea și 
Uniunea Artiștilor Plastici din R. P. 
Romînă. La vernisaj au participat ar
tistul poporului Ion Jalea, președinte
le Uniunii Artiștilor Plastici, Al. Buican, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., reprezen
tanți ai Comitetului de Stat pentru

de 
ra

15000 de artiști amatori în șcdiie 
populare de artă

In luna octombrie, cele 23 
școli populare de artă și-au
deschis cursurile. Anul acesta 
s-au înscris peste 15 000 de artiști 
amatori, membri ai formațiilor 
muzicale, coregrafice, de teatru, 
precum și instructori dornici să-și 
perfecționeze măiestria artistică. 
In cadrul acestor școli funcțio
nează secții de muzică, de arte 
plastice, coregrafie și artă dra
matică, clase pentru instructori ai

pe cu o seară înainte, o dată cu în
tocmirea planului operativ pentru a 
doua zi de către președinte, ingineri 
și brigadieri. Pînă acum o săptămî- 
nă, în registrul gospodăriei erau 
menționate, de la începutul anului, 
268 de asemenea planuri operative. 
Ne-am oprit asupra îndeplinirii ul
timului, bineînțeles la partea ce-i re
vine lui Cătuneanu.

Ing. Romeo Cătuneanu
Dimineața, ora 5,50. Inginerul in

tră pe poarta gospodăriei. Primul 
drum îl face la brigăzile I și a 
II-a de cîmp. Brigadierii Mustafa 
Anis și Menabit Irfan împărțeau sar
cini, dădeau îndrumări : echipa cu
tare să meargă la semănatul griului, 
altele la recoltatul porumbului și 
florii-soarelui, la transport. Toate 
păzeau în regulă, numai că brigada 
I nu repartizase oamenii necesari 
pentru tratatul semințelor. De ase
menea, cele două brigăzi nu asi
guraseră transportul griului de să- 
mînță de la brigada a IlI-a din satul 
Pelinu. Brigadierii afirmau că 
se pot lipsi de remorcă fiindcă nu 
cu ce să care floarea-soarelui.

— Să facă două transporturi 
grîu, iar după aceea rămîne timp 
suficient și pentru floarea soarelui, 
le-a dat Cătuneanu ideea.

6,15. Mai apucă să-i.găsească pe 
mecanizatori la sediul celor două 
brigăzi de tractoare. Șefii acestora, 
Gheorghe Lupu și Etnan Bectali, tre- 

nu 
au

cu

povici Poenaru, C. Giura, Cosma 
Brașoveanu, Gabriel Florea, Va
sile Manta.

★

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). 
Actorii Teatrului Național din 
Craiova au prezentat în premie
ră comedia „Omul cu mîrțoaga“ 
de G. Ciprian. Din distribuție au 
făcut parte Mânu Nedeianu și 
Ilie Cernea, artiști emeriți, Rodica 
Radu, Claudiu Moldovan, Nico
lae Radu și alții. Regia este sem
nată de Valentina Balogh.

Cultură și Artă, ai M.A.E., oameni de 
artă și cultură, precum și pictorița 
Kazuko Ifo, delegată a Asociației ar
tiștilor plastici japonezi, care se află 
în țara noastră cu acest prilej.

Cuvîntul de deschidere a fosf rostit 
de Eugen Popa, vicepreședinte al 
Uniunii Artiștilor Plastici.

Expoziția cuprinde peste 130 de lu
crări reprezeniînd scene de muncă, 
portrete, peisaje.

(Agerpres)

formațillor de amatori. Unele școli 
populare de artă au organizat 
secții în diverse localități din 
cuprinsul ;rpgiunii respective. 
Asemenea secții funcționează 
la Topoiovăț, Belint, Coșteiu 
etc., pe lîngă școala populară de 
artă din Lugoj, la Tr. Severin, 
Balș, Caracal, pe lîngă cea din 
Craiova, la Pașcani, pe lîngă 
școala populară de artă din Iași, 
precum și în alte regiuni.

băluiesc. Unul dă ajutor tractoristului 
să repare mai repede o pană de 
cauciuc, iar celălalt se ocupă de 
montarea unor duze. încolo, cele 21 
de tractoare nu le-au dat de furcă 
toamna aceasta și mecanizatorii sînt 
convinși că nu le vor da nici de aci 
încolo, pînă la sfîrșitul campaniei.

Cătuneanu îi întreabă pe Lupu și 
Bectali dacă au adus greutățile su
plimentare pentru patine la semănă
tori, așa cum fusese vorba cu o zi 
înainte. Le aduseseră. Inginerul îi 
lămurise că, folosindu-le, grîul putea 
fi însămînțat la adîncimea indicată. 
De data aceasta Cătuneanu le-a a- 
tras atenția ca pregătirea terenului 
pe parcelele dinspre Comana să se 
execute cu cultivatorul în locul gra
pelor cu discuri; terenul fiind mal 
umed în acea parte, discurile se 
înfundă... Privește ceasul.

— Gata 7 îi întreabă pe mecani
zatori.

— Gata ? îl răspund cîteva gla
suri... 21 de tractoare iau cu asalt 
hotarele cîmpiei.

7. Scurt popas la magazie. Scopul ? 
Felul cum se tratează semințele, 
dacă se respectă cantitățile de in- 
secto-fungicide potrivit cu particula
ritățile fiecărei sole ce urmează a fi 
însămînțată. în această privință con
trolul e mulțumitor. O singură ob
servație îi face lui Ion Galan, pe 
care-1 găsește lucrînd fără mască și 
ochelari de protecție. A doua abate
re va fi adusă la cunoștința consiliu
lui de conducere și s-ar putea să în
caseze o sancțiune, îl avertizează el 
pe vinovat.

7,30. O vizită la cramă poate pă
rea dintre cele mai plăcute însă cu 
o condiție : să te duci ca simplu mu
safir. Pe cînd așa... în fața cramei 
patru căruțe pline cu struguri abia 
aduși din vie. Cu rouă pe ei, stru
gurii își așteaptă rîndul, pînă să fie 
trecuți prin supliciul zdrobitoarei. 
Marin Mitu, pivnicerul, dirijează o- 
perația de vinificare cu gesturi și 
cuvinte măsurate, oarecum solemne. 
Orice pivnicer care se respectă, mu
sai să fie pătruns de importanța a- 
cestui moment. Fiecărui soi i se păs
trează identitatea, iar strugurii bol
navi sînt îndepărtați fără milă de 
fîrtații lor sănătoși. Cătuneanu a do
zat cantitățile de substanțe necesare 
la limpezirea mustului, de cum a 
început recoltatul celor 21 ha cu vie 
nobilă. Dar grija lui principală este 
să se păstreze regulile de igienă a 
cramei și utilajului fără de care nu-i 
cu putință să obții vinuri de cali
tate. De pildă, acum observă că

G. LUCACI

„Uzină"

(jos)

Boris CARAGEA

„Pescar"

(sus)

vasele, presa, zdrobitoarele cu care 
se lucrase în ziua trecută nu sînt 
spălate bine, Mitu, ascultîndu-i do
jana, parcă-i mai puțin solemn...

8.30. Intîlnire cu președintele Me
nât Sadi în vederea uneia din acțiu
nile de seamă ale zilei : control în 
cîmp, asupra modului cum se desfă
șoară însămînțatul. Arături de vară 
și toamnă s-au executat pe aproape 
o mie de hectare. Ritmul de însă- 
mînțare se menține la circa 75 ha zil
nic. Dar calitatea ? Iată un obiectiv 
care nu trebuie scăpat din ochi nici 
o clipă și care este legat în ace
eași măsură, ca și timpul optim, de 
simțul răspunderii — temă ce revine 
adesea în discuțiile dintre președin
te și ingineri.

Ajunși mai întîi pe tarlaua unde 
însămînțează brigada I, inginerul 
și președintele verifică dacă nu s-au 
dereglat marcatoarele la semănători 
și dacă adîncimea este corespunză
toare. Nimic de zis. Tractoriștii Lazăr 
și Dumitru Lupu pregătiseră terenul 
zi și noapte, iar acum tot lor le re
venise sarcina însămînțatului. De 
altfel, o bună parte din terenul gos
podăriei este semănat de nea
mul Lupu : un tată cu patru fe
ciori și patru veri ai acestora — toți 
tractoriști, toți pe ogoarele aceleiași 
gospodării colective. Lui Cătuneanu 
îi face plăcere să zăbovească în 
mijlocul lor, să discute cu ei nu nu
mai despre chestiuni legate de me
serie, ci și despre literatură de pildă 
— pasiunea sa. De ce s-o ascun
dem 7 Inginerul urmărește și un scop 
nemărturisit : să-i apropie pe băieți 
de cărțile bune care-ți îmbogățesc 
mintea și sufletul...

Controlul la cele trei brigăzi du
rează pînă după ora 12. In acest 
timp, chiar acolo, în cîmp, a stabilit 
ca două semănători să fie mutate pe 
alte sole și a indicat soiul și canti
tatea de semințe la hectar, viteza de 
lucru, lungimea marcatoarelor, su
prafața solei etc. Toate acestea au 
fost prevăzute într-un ordin de lucru 
fără de care nici o semănătoare nu 
are voie să iasă în cîmp sau să se 
mute dintr-un loc într-altul.

12.30. Ultimele ceasuri la recolta
rea florii-soarelui, ultimele hectare 
din cele 307 cultivate cu această 
plantă. Pe loc, inginerul, președinte
le și brigadierul iau măsuri să se 
curețe terenul de tulpini pentru a se 
trece, fără întîrziere, la arat. Sînt 
folosite toate cele cinci autocamioa
ne și patru remorci pentru transpor
tul semințelor.

13.30. Cătuneanu dă o fugă pînă 
la Negru-Vodă. Aci, la laboratorul 
bazei de recepție, vrea să constate 
cum se preiau semințele de floarea- 
soarelui, dacă analizele laboratoru
lui în ce privește puritatea și umidi
tatea corespund cu datele din fișe. 
Nici o deficiență semnalată.

16. O altă acțiune importantă a zi
lei : control la recoltatul porumbu
lui. Să te lupți cu 860 de hectare 
nu-i ușor. A fost lucrat prin retribu
ție suplimentară și, cu toată seceta 
din acest an, se contează pe o pro
ducție de circa 3 500 de kg la ha. 
Menât și Cătuneanu aleg un știulete 
și-i numără boabele. Ies taman bine 
900. Pe 300 de hectare au cultivat 
hibridul dublu 405, generația I — 
unul din hibrizii pentru care un co
lectiv de cercetători a fost distins cu 
Premiul de stat. Trei prașile meca
nice, trei manuale, două sape rotati
ve, tratamentul solelor infestate cu ■ 
dăunători — iată de cîtă atenție s-a. 
bucurat porumbul. Cu atît mai mult 
se cere grijă acum la recoltat. Ca 
de fiecare dată și în acest an, sub 
fiecare grămadă de știuleți se face 
un așternut de coceni și foi ; altfel, 
stînd direct pe pămînt s-ar putea 
strica. Totuși, la unele echipe se mai 
întîlnesc cazuri cînd, în urma cule
gătorilor, găsești știuleți rămași pe 
plantă. Cătuneanu îi întoarce să re
facă lucrarea. Menât nu se mulțu
mește cu atît, le trage și o săpunea- 
lă celor vinovați.

18.30. Deși porumbul siloz de pe 
cele 135 de hectare a fost pus în 
gropile de conservare, se însilo- 
zează în continuare cocenii. Mihai 
Barta, zootehnistul, are și el preten
țiile sale. De pildă, acum e supărat 
că din patru tocători nu-i merg decît 
cele două, acționate electric. Restul 
stau din lipsă de tractoare. De a- 
ceea, cum îi vede pe Cătuneanu și 
Menât se și repede :

— Vreau tractoare 1 Uitați-vă la 
ele cum zac, se vaită el, arătînd to- 
cătorile.

— N-avem tractoare, toate sînt 
prinse la semănat și nu ne putem 
permite, să încetinim ritmul, îi răs
punde Cătuneanu.

— Dar eu cînd termin cu însiloza- 
tul, cînd o da zăpada? se înfierbîn- 
tă Barta.

Menât îi ascultă un timp știind că 
între cei doi nu rareori se încing dis
cuții, principiale, de altfel, dar cam 
aprinse, apoi intervine împăciuitor 
promițînd lui Barta că va face tot 
posibilul (de fapt a zis că pe „dra- 
cu-n patru") și-l va ajuta.

19.30. Cum ar mai sta Cătuneanu 
măcar un sfert de ceas în fața tele
vizorului... dar îl așteaptă Barta și 
Menât pentru a alcătui, împreună cu 
ei, planul de muncă pe a doua zi...

23. Of, are acasă un volum „Re
descoperirea Africii vechi" de Basil 
Davidsohn, a ajuns la pagina 270 
și-i nerăbdător să reia lectura. Totul 
e pasionant — și munca, și cărțile, 
și discuțiile cu oamenii, tot ce um- 
Pțe_ viața agronomului din zori 
pînă noaptea tîrziu.

Gheorghe VLAD
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IORGU IORDAN: REALIZĂRI Șl PERSPECTIVE
In cercetarea lingvistică

După cum s-a mai anunțat, în Capitală s-au desfășurat lucrările 
Conferinței naționale de lingvistică romînească, organizată de Academia 
R. P. Romîne și Ministerul învățămîntului. In prezența a peste 200 de par
ticipant! — academicieni, profesori universitari, cercetători științifici din 
institutele de specialitate din țară și a unor lingviști de peste hotare, cu
noscători de prestigiu ai filologiei romînești, au fost făcute comunicări 
privitoare la realizările obținute în lingvistica romînească de-a lungul 
ultimilor 20 de ani, sarcinile și perspectivele științei limbii în țara noa
stră. Redactorul nostru, Mihai IORDÄNESCU, s-a adresat directoru
lui Institutului de lingvistică din București, acad. prof. dr. Iorgu IORDAN, 
vicepreședinte al Academiei R. P. Romîne, cu rugămintea de a releva 
problemele abordate la conferință.

Vă rugăm să ne vorbiți des
pre locul și importanța acestei 
reuniuni în cadrul preocupări
lor științifice din țara noastră.

Recenta Conferință națională de 
lingvistică constituie prima mani
festare de amploare a specialiș
tilor noștri din ultimele de
cenii. Ea a avut loc într-o perioadă 
cînd la noi se desfășoară o activitate 
de cercetare științifică multilatera
lă pentru îmbogățirea cu noi date, 
pentru o mai bună sistematizare și 
fundamentare a unor probleme cum 
gînt condițiile de apariție și dezvol
tare a limbii și poporului nostru, 
contribuția elementului autohton în 
desfășurarea acestui proces, influen
țele lingvistice reciproce ș.a. In lă-1 
murirea acestor probleme de cul
tură, lingvistica are o contribuție 
importantă alături de istorie, arheo
logie, folclor etc. Uneori, așa cum 
este cazul pentru istoria noastră 
veche cu privire la care lipsesc docu
mentele scrise, studiul faptelor de 
limbă devine absolut necesar pen
tru acțiunea de reconstituire și de 
apreciere exactă a fenomenelor so
ciale din trecut.

Nu mai mică este Importanța 
lingvisticii în probleme de actuali
tate. Ca urmare a intensificării pro
cesului de comunicare, activitatea 
desfășurată de radioteleviziune, pre
să, edituri reclamă o grijă perma
nentă pentru cultivarea pe baze ști
ințifice a limbii romîne, folosirea co
rectă și valorificarea tuturor posibi
lităților ei de expresie. Din aceste 
preocupări au rezultat numeroase 
lucrări științifice, elaborate în ulti
mii 20 de ani în domeniul studiului 
limbii din țara noastră. Ele își aduc 
contribuția la explicarea structurii 
și evoluției limbii romîne și deschid 
calea spre elaborarea, prin mijloa
cele avansate ale lingvisticii moder
ne, a unor lucrări de mare impor
tanță, nu numai științifică ci'șina
țională, cum sînt: Dicționarul general 
al limbii romîne, Istoria limbii romî
ne, Gramatica istorică a limbii romî
ne, Arhiva fonogramică a limbii ro
mîne, Atlasul lingvistic romîn pe re
giuni, Dicționarul etimologic al lim
bii romîne, Dicționarul toponimic 
romîn, Dicționarul antroponimic ro
mîn, Tratatul de formare a cuvinte
lor în limba romînă ș.a. Recenta con
ferință națională de lingvistică a a- 
vut drept scop reunirea cercetători
lor din întreaga țară pentru o con
fruntare în problemele esențiale și 
trecerea în revistă a ultimelor reali
zări în elaborarea lucrărilor enume
rate mai sus.

ICe probleme au dezbătut par- 
ticipanții la lucrările conferin
ței?

Cele 33 de comunicări prezentate 
timp de 4 zile, cît a durat conferin
ța, au avut ca obiect lucrări în 
curs de elaborare sau diferite alte 
aspecte ale muncii de cercetare ști
ințifică. In legătură cu Dicționarul 
general al limbii romîne —• operă 
de mare amploare la care se lu
crează în prezent și care va cuprin
de întregul tezaur lexicografic al lim
bii noastre — comunicările s-au refe
rit la regionalisme, neologisme și la 
problema etimologiei în cadrul dic
ționarului. A fost larg dezbătută ac
tivitatea de redactare a Tratatului 
de istorie a limbii romîne — care va 
apărea, la fel cu Dicționarul gene
ral, sub egida Academiei. Pro
blemele limbii romîne literare au 

Cercetători ai Institutului de biochimie al Academiei R. P. Romîne studiază la polaroscop comportarea pro
teinelor în procesul de contracție musculară

fost abordate în comunicări și dis
cuții privitoare la fenomene speci
fice limbii romîne literare din 
prima jumătate a secolului al XIX- 
lea, la elemente de limbă vor
bită din secolul al XVII-lea, 
observații stilistice pe baza Dicțio
narului limbii poetice a lui E- 
minescu etc. Pe măsura intere
sului pe care mulți cercetători îl ma
nifestă pentru dialectologie, comu
nicările din acest domeniu au avut 
ca temă atlase lingvistice romînești 
regionale, studii întreprinse cu pri
vire la dialectul aromîn șl la limba 
vorbită din diferite arii geografice. 
Au mai fost, de asemenea, dezbătute 
probleme ale gramaticii limbii ro
mîne și metode noi de cercetare a 
limbii. îmbucurător este faptul că 
participarea la discuții pe marginea 
rapoartelor a fost foarte bogată. Ma
joritatea intervențiilor au fost fă
cute de lingviști tineri care au ve
nit în general cu păreri personale 
bine susținute și cu observații cri
tice curajoase.

Iln ce domenii se vor extinde 
în viitor cercetările ?

Un domeniu în care cercetările 
vor fi considerabil extinse este cel 
al romanisticii. Originea latină a 
limbii romîne cere ca studiul ei să 
se desfășoare în strînsă legătură cu 
al celorlalte limbi romanice cu 
care are elemente comune de ordin 
istoric și structural. La fel ca în 
toate țările de limbă romanică, la 
noi obiectul de studiu al romaniști
lor a fost deobicei limba maternă. 
Așa se face că avem deocamdată re
lativ puțini specialiști în lingvistica 
romanică propriu-zisă. Această lipsă 
a început să se remedieze grație 
creării, încă de acum cîțiva ani, a 
unei secții de romanistică în cadrul 
Institutului de lingvistică din Bucu
rești. Rezultatele acestei munci au 
fost concretizate în volumul „Recueil 
d’études romanes“ (1959) și în elabo
rarea amplei lucrări, Crestomație 
romanică, din care volumul I a apă
rut în 1962, volumul II este deja 
imprimat, iar al III-lea este predat 
Editurii Academiei.

Multe aspecte ale limbii romîne 
contemporane, ale particularităților 
ei fonetice, morfologice și sintactice 
pot fi mai bine explicate prin des
fășurarea unei activități largi și sus
ținute de cercetare istorică. Dacă 
sîntem bine informați cu privire la 
limba secolului al XVI-lea, pentru 
secolele următoare se simte nevoia 
unor studii care să trateze, în an
samblu, aspecte ale limbii din acea 
perioadă. Asemenea lucrări sînt po
sibile azi și elaborarea lor se va 
face pe baza numeroaselor ediții 
științifice de texte istorice și juridi
ce întocmite în ultimii ani. în 
scopul unei mai exacte deter
minări a aspectelor formării limbii 
romîne și a poporului romîn, cu o- 
cazia conferinței s-a arătat necesi
tatea elaborării unor lucrări în do
meniul toponimiei și antroponimiei. 
Studiile existente referitoare la to
ponimicele romînești de origine 
slavă și la modul cum iau naștere 
unele toponimice și cum se com
portă ele față de normele lingvistice 
curente constituie o bază de plecare 
pentru viitoarele lucrări cu acest 
profil.

Alt domeniu care în viitor va 
beneficia de atenția cercetătorilor 
este stilistica limbii romîne. Lucră
rile care se vor elabora vor trebui 
să aibă ca obiectiv, în primul rînd, 

studiul tuturor stilurilor limbii atît 
din punct de vedere frazeologic cît 
și lexical.

Și în acordurile științifice înche
iate de Academia R. P. Romîne cu 
instituțiile similare din alte țări sînt 
prevăzute schimburi, redactarea unor 
opere importante. Menționez, printre 
altele, Dicționarul romîn-ceh, reali
zat la Praga și revăzut la noi, Dicțio
narul romîn-bulgar, elaborat de 
lingviștii bulgari și revăzut de cei ro- 
mîni ; Dicționarul polon-romîn, rea
lizat la București și revăzut la Var
șovia. Dicționarele inverse se află 
într-un stadiu final de elaborare.

Reușita Conferinței naționale de 
lingvistică romînească, ne-a decla
rat în încheiere tovarășul acad. prof, 
dr. Iorgu Iordan, ne încurajează în 
activitatea viitoare. Experiența do- 
bîndită cu acest prilej o vom fructi
fica în pregătirea viitorului congres 
al lingviștilor care, conform hotărîrii 
Comitetului internațional perma
nent al lingviștilor, se va organiza 
în 1967 în R. P. Romînă.

• Pe șantierul de construcții 
Kunțevo de la periferia Moscovei 
au apărut primele macarale-turn, 
comandate de la distanță prin 
radio.

• Inventatori englezi au găsit o 
nouă utilizare motoarelor cu reac
ție : stanțarea metalelor. Instalația, 
înzestrată cu motoare cu reacție de 
tipul celor de avion, ar fi mult 
mai simplă In utilizare decît obiș
nuitele prese hidraulice.

• Un cercetător japonez, dr. Tn- 
nemațo Takemoto, a izolat din alga 
laminaria o substanță care contri
buie la reducerea tensiunii arteria
le. Stabilirea concluziilor finale a- 
supra eficienței acestui preparat 
este îngreunată de faptul că din 
cantități mari de laminaria se obțin 
doar cantități mici ale preparatului. 
După părerea dr. Takemoto, sub
stanța va putea fi realizată șl pe 
cale sintetică.

o La un institut de cercetări zoo
tehnice din Canada s-a constatat că 
adrenalina, injectată porcilor timp 
de 6—9 săptămîni, determină o re
ducere a acumulării de grăsime, 
favorizînd însă formarea de prote
ine. deci de carne. Pentru ușurarea 
muncii fermierilor, s-a căutat o 
substanță care, adăugată nutrețuri
lor, să aibă același efect. S-a desco
perit că această substanță este ni
cotină.

• Tn S.U.A. se apropie de sfîrșlt 
construcția unui nou dirijabil, pro
totipul unei viitoare serii de ase
menea aparate de zbor, destinate să 
transporte sute de pasageri, secțiuni 
de poduri etc. Spre deosebire de 
tipurile precedente, noul dirijabil 
este alcătuit din trei corpuri în for
mă de fus, din material plastic, uni
te prin aripi aerodinamice. Ele vor 
fi umplute cu heliu.

• Cercetătorii polonezi au de
monstrat că este posibilă construc
ția caselor din... fum. Praful fin și 
dur care se obține prin filtrarea 
fumului industrial, amestecat cu 
praf de piatră și de aluminiu, poa
te furniza un excelent material 
pentru fabricarea de cărămizi și 
elemente de construcție.

• Acoperirea cu diferite Impuri
tăți a izolatoarelor de pe liniile da 
înaltă tensiune poate face ca în at
mosfera umedă ele să devină con
ducătoare de electricitate. Ingineri 
maghiari au realizat însă o unsoare 
siliconică care împiedică depunerea 
impurităților pe izolatoare. Astfel 
rezistența electrică a izolatoarelor 
rămîne neschimbată.

Prima mașină electronică de calcul din R. P. Bulgaria

Doi biochimiști laureați
ai premiului Nobel pentru medicină

S-a anunțat recent că premiul No
bel pentru medicină a fost conferit 
profesorilor F. Lynen și K. Bloch.

Profesorul Feodor Lynen este di
rector al Institutului de biochimie al 
Universității din München, cît și al 
Institutului „Max-Plank" de chimie 
celulară din același oraș. El este cu
noscut specialiștilor din lumea în
treagă pentru lucrările sale funda
mentale în domeniul biosintezei și 
degradării acizilor grași din orga
nism.

Se știe că acizii grași, combinîn- 
du-se cu diferite alte componente 
chimice din organismul viu, formea
ză fel de fel de substanțe — grăsimi, 
lecitine, cefallne, ceruri etc. — de 
cea mai mare însemnătate pentru 
desfășurarea fenomenelor vieții. A- 
ceste substanțe se găsesc în toate 
celulele vii, acumulîndu-se în spe
cial în creier, nervi, țesutul adipos. 
Acizii grași, ca atare, participă la 
diferite fenomene fizico-chimice care 
se produc în celulele vii, organismul 
obținînd prin degradarea lor canti
tăți mari de energie. Biochimiștii au 
încercat să pătrundă secretele for
mării și degradării acestor substan
țe vitale, succesul a revenit însă 
prof. F. Lynen, care a reușit să des
cifreze în amănunt complicatele me
canisme biochimice ale acestor pro
cese. El a descoperit o serie întrea
gă de fermenți care participă atît la 
procesul biosintezei, cît șl la cel al 
degradării acizilor grași ; a demon
strat participarea unei coenzime 
speciale — așa-numita coenzimă A 
— la aceste procese ; el a reușit, de 
asemenea, să coreleze datele obți
nute de el cu altele, elaborînd o 
nouă și originală concepție despre 
biochimia acizilor grași, pe care tot 
el a verificat-o și a demonstrat-o 
experimental. La Congresul interna
țional de biochimie care a avut loa 
la New York în luna iulie, prof. F.

Din viața bacteriilor
• Purifică apele
• Germeni „răpitori11
• Produc metionină

Institutul francez de chimia aplicată a 
elaborat un sistem de curățire a apelor 
cu a|utorul bacteriilor. Astfel la una din 
fabricile de hîrtie, bacteriile curăță ape
le reziduale de toate adausurile de ce
luloză, o îmbogățesc cu oxigen, apele 
devenind perfect curate. Intrucit bacte
riile respective se multiplică foarte re
pede, sistemul pus o dată In funcțiune 
nu necesită o reglare permanentă.

Bacterii care atacă bacteriile au fost 
descoperite de microbiologul H. Stoll 
din Berlinul occidental. Ac/iunea lor poa
te fi urmărită la microscop și se poate 
observa că, după numai cinci minute, 
bacteria victimă dispare, devorată pro
babil de dușmanul ei. Spre deosebire de 
virusurile bacteriofage, „bacteriile răpi
toare” atacă toate speciile de bacterii. 
Se presupune că ele ar exista in sol, apă, 
canale etc. contribuind prin ac|iunea lor 
la menfinerea echilibrului dintre bacte
riile din natură.

La Institutul tehnologic din Israel a 
fost izolată o tulpină de bacterii In stare 
să sintetizeze metionină, unul din amino- 
acizii care intră In componenta protei
nelor. In prezent se studiază posibilită
țile de folosire a acestui procedeu pe 
scară Industrială, In special In vederea 
sporirii valorii nutritive » nutrețurilor.

Lynen, împreună cu colaboratorii 
săi, a prezentat o lucrare de mare 
amploare intitulată : „Complexul 
multienzimatic al biosintezei acizilor 
grași", aducînd multe date experi
mentale noi în acest domeniu.

Institutul de biochimie al Acade
miei R. P. Romîne colaborează 
cu acest om de știință, din partea 
căruia a primit în ultimul timp o 
serie de lucrări privind : >funcția bioes 
chimică a biotinei (vitamină pre
zentă în toate organismele vil) ; bio- 
sinteza terpenelor ; rolul acidului 
mevalonic în sistemul enzimatic din 
ficat etc.

Celălalt premiat Nobel, profesorul 
Konrad Bloch, este profesor de bio
chimie la Universitatea Harvard din 
S.U.A., fiind membru al Comitetului 
american de cercetări științifice, cît 
și al unor societăți americane 
de chimie și biologie. El este cunos
cut pentru lucrările sale asupra co
lesterolului și, în special, asupra 
formării colesterolului în organismul 
uman. Se știe că atît colesterolul, cît 
și diferite substanțe înrudite, respec
tiv derivate din el, cum sînt acizii 
biliari, hormonii secretați de partea 
corticală a glandelor suprarenale, 
hormonii sexuali, vitamina D și al
tele, prezintă o importanță deosebită 
pentru viața organismelor. Se știe, 
de asemenea, că anumite stări pa
tologice sînt însoțite de schimbări ale 
concentrației colesterolului în sînge 
și în țesuturi. Mai ales, în bolile sis
temului cardio-vascular și maladiile 
cunoscute sub numele general de a- 
teroscleroze, colesterolul are un 
rol însemnat. De aceea, cercetă
rile prof. K. Bloch cu privire la me
tabolismul colesterolului și funcțiile 
lui în organism prezintă un deosebit 
interes, teoretic și practic, avînd în 
vedere aplicațiile în medicină.

Faptul că cei doi savanți, F. Ly
nen șl K. Bloch, au fost distinși cu 
premiul Nobel pentru medicină pe 
baza lucrărilor lor de biochimie, are 
o semnificație dublă : pe de o par
te consacră valoarea științifică a 
cercetărilor lor experimentale șl a 
rezultatelor obținute, iar pe de alta 
subliniază legătura fundamentală 
între'biochimia modernă și medicină.

Acad. prof. dr. Eugen MACOVSCHI

Explorările submarine Radicali liberi 
ale lui J. Piccard sistemul nervos

într-un interviu acordat ziarului „La Tri
bune de Genève", cunoscutul oceanograf 
Jacques Piccard, care trăiește în El
veția, a vorbit despre planurile sale 
în legătură cu cercetarea științifi
că submarină. Pentru aceste scopuri, a 
arătat el, a fost recent lansat la apă, în 
S.U.A., submarinul „Aluminaut", construit 
în întregime din aluminiu. Folosirea aces
tui metal oferă anumite avantaje, dato
rită faptului că este de patru ori mai ușor 
decît oțelul, permițînd luarea unei în
cărcături utile mult ma; mari.

Submarinul „Aluminaut" este mai mic 
decît mezoscaful construit nu de mult 
după indicațiile lui Piccard, pentru a 
permite turiștilor cercetarea adîncurilor 
lacului Leman. El nu are decît 3—5 locuri, 
poate atinge însă o adîncime de 4 000 m. 
încercarea acestui submersibil va începe 
abia peste două luni, Jacques Piccard 
urmînd să participe în calitate de consi
lier tehnic.

în S.U.A,, a arătat Piccard, se studiază 
construirea unui nou mezoscaf, utilat cu 
un laborator special, potrivit necesităților 
la mari adîncimi, pentru a cerceta în de
rivă Golfstrom-ul, curentul cald din O-

Dr. SIGVARD EKLUND
director general al Agenției internaționale 
pentru energia atomică :

Un număr impresionant de aplicații 
ale radioizotopilor

Recent a fost în țara noastră, într-o scurtă vizită, dr. Sigvard Eklund, 
directorul general al Asociației internaționale pentru energia atomică 
(A.I.E.A.), cu sediul la Viena. Cu acest pjilej, solicitat de redactorul nos- 
trul Gheorghe Barbu, oaspetele a răspuns la unele întrebări :

Pe ce căi contribuie Agenția 
internațională pentru energia a- 
tomică la realizarea unei colabo
rări internaționale eficace în do
meniul aplicării pașnice a ener
giei atomice ?

Agenția internațională pentru e- 
nergia atomică, în care este mem
bră și țara dv., împreună cu alte 92 
de state, lucrează mînă în mînă cu 
Organizația Națiunilor Unite și or
ganizațiile specializate care își des
fășoară activitatea sub egida ei. 
R. P. Romînă face parte și din Con
siliul guvernatorilor, organul de con
ducere al A.I.E.A. Țelul A.I.E.A. este 
să contribuie la dezvoltarea ener
geticii nucleare și aplicațiilor ei, 
prin difuzarea informației științifice 
privind utilizarea energiei atomice, 
prin acordarea de asistență tehnică 
țărilor membre și în special celor 
în care lucrările de acest gen se a- 
flă în curs de dezvoltare, trimi- 
țînd în acele țări experți și specia
liști, cît și echipament științific. De 
asemenea, agenția acordă în fiecare 
an burse pentru specializare în teh
nica nucleară unor tineri cercetă
tori. Am avut chiar prilejul să în- 
tîlnesc aici unii foști bursieri ai 
A.I.E.A., care își îndeplinesc astăzi 
îndatoririle cu competență. Un alt 
mijloc prin care agenția contribuie 
la dezvoltarea aplicațiilor nucleare 
este cel al contractelor de cercetare.

Pentru A.I.E.A. prezintă interes și 
dezvoltarea țărilor membre în nu
meroase domenii, între care și agri
cultura. Se colaborează, de pildă, în 
problema sporirii producției la po
rumb și orez, știut fiind că utilizarea 
izotopilor radioactivi și stabili este 
deosebit de eficace în cercetarea 
dezvoltării plantelor, a asimilării în
grășămintelor etc.

Pe linia intensificării cercetărilor, 
A.I.E.A. a inaugurat, acum cîteva 
zile, un nou centru de fizică teore
tică la Triest, în Italia, al cărui se

După cum relatează ziarul „Pravda", Ia uzina metalurgică „V. I. Lenin" 
din Krivoi Rog a fost dat în funcțiune un bluming cu laminor pregătitor 
continuu, cea mal mare instalație automatizată de acest gen din 
U.R.S.S. Lucrările de montaj și construcție s-au desfășurat prin metode 
rapide în lanț șl prin folosirea largă a prefabricatelor din beton armat. 
Au fost montate peste 13 000 tone de construcții metalice șl 15 000 tone 

de utilaj tehnologic, s-au instalat 25 km de cale ferată

ceanul Atlantic. Astfel se va putea cu
noaște mai bine înrîunrea lui asupra con
dițiilor meteorologice, climatice, asupra 
migrației peștilor etc. Specialiștii vor pu
tea întreprinde, cu ajuiorul lui, călătorii 
submarine de pînă la două luni, efec- 
tuînd numeroase observații științifice.

O problemă importantă de mare in
teres pentru specialiști reprezintă cerceta
rea straturilor de plancton, alcătuite din 
alge și crustacee, care nu numai că aco
peră fundul oceanului, ci și formează, la 
diferite adîncimi, planșee opace pluti
toare între diferite nivele de ape, reflec- 
tînd chiar și ecourile sonore ale navelor. 
Oceanografii americani consideră că 
croaziera submarină în Golfstrom, care 
urmează să fie întreprinsă în 1966, va a- 
duce multe date noi. Spre deosebire de 
mezoscaful de pe Leman, care poate lua 
la bord 40 de persoane, avînd posibili
tatea să rămînă sub apă timp de două 
zile, noul mezoscaf va adăposti doar 
cinci persoane, dar va putea rămîne în 
submersiune timp de 60 de zile.

Jacques Piccard a mai arătat că stu
diază și realizarea unui alt submarin, de 
asemenea pentru sdopuri științifice, dar 
propulsat cu energie atomică. 

cretar științific este compatriotul 
dv., prof. Al. Sanilevici, membru co
respondent al Academiei R. P. 
Romîne. Menționez că, în curînd, la 
26 octombrie, va avea loc la Bucu
rești un simpozion internațional or
ganizat de A.I.E.A. pe tema utili
zării reactorilor de cercetare.

Țin să subliniez că o principală 
preocupare a A.I.E.A. este realiza
rea unor acorduri internaționale 
care să garanteze utilizarea mate
rialelor fisionabile numai în scopuri 
pașnice. Această problemă a fost 
discutată recent într-o comisie spe
cială, din care face parte și acad. 
H. Hulubei.

!Ce impresii ați cules, în legă
tură cu aplicațiile energiei nu
cleare în țara noastră ?

In primul rînd, trebuie să spun 
că am fost impresionat de munca 
depusă la Institutul de fizică ato
mică. Am vizitat o serie de labora
toare, dar m-a interesat îndeosebi 
munca de cercetare la reactor, efi
ciența cu care este folosit. M-a in
teresat mult și un alt sector, acela 
al aplicațiilor radioizotopilor. La 
Expoziția realizărilor economiei na
ționale am avut prilejul să văd un 
număr impresionant de aplicații ale 
radioizotopilor în industrie și teh
nică. M-a uimit faptul că, într-un 
timp atît de scurt, specialiștii dv. au 
fost în stare să proiecteze, să con
struiască și să dea în folosință atî- 
tea aparate și utilaje complicate. 
Am vizitat și Institutul de endocri- 
nologie și am fost plăcut impresio
nat de nivelul înalt la care se des
fășoară lucrările. Realizări impre
sionante am văzut și în industrie, la 
Uzina de mașini-unelte din Bucu
rești, la Uzinele „1 Mai“-Ploiești, la 
rafinăria de la Brazi etc. într-un cu- 
vînt, am văzut în țara dv., aflată în 
plin progres, multe lucruri intere
sante.

Oameni de știință sovietici au 
descoperit că în sistemul nervos al 
animalelor există radicali liberi, a- 
dică fragmente de molecule a căror 
prezență a fost determinată doar în 
anumite substanțe chimice. Cantita
tea lor este variabilă, schimbîndu-se 
în funcție de vîrstă și starea orga
nismului. La șoareci, de pildă, can
titatea de radicali liberi în scoarța 
cerebrală este mai mică în perioada 
inițială și finală a vieții, decît în cea 
mijlocie. Provocînd la animale, prin 
narcotice sau alte substanțe, diferite 
boli ale sistemului nervos, biologii 
au constatat modificarea bruscă a 
cantității de radicali liberi în orga
nism. Modificări de acest fel pot 
servi drept indiciu cu privire la 
existența unor boli sau a unor stări 
neprielnice organismului animal. 
Pentru determinarea cantitativă a 
radicalilor liberi a fost elaborată o 
metodă specială.



Nr. 6419 SCÎNTEU Pag. 5

LUCRĂRILE COMISIEI JURIDICE A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE DE PESTE HOTARE

Examinarea proiectelor de Cod penal
și de procedură

Ca urmare a hotărîrii Marii Adu
nări Naționale privind reexaminarea 
legislației penale, Consiliul de Mi
niștri a constituit o comisie de spe
cialiști care, pe baza unor ample 
documentări și studii, a elaborat 
proiectul de Cod penal și proiectul 
dé'Cod de procedură penală.

La sfîrșitul anului 1963, ministrul 
justiției, care a condus lucrările co
misiei de specialiști, a prezentat Con
siliului de Miniștri proiectele de

Vineri seara a plecat la Salzburg 
delegația condusă de prof. Bucur 
Șchiopu, prim-vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agriculturii, vi
cepreședinte al Comitetului național 
al R. P. Romine pentru F.A.O., care 
va participa la cea de-a 4-a Confe
rință regională a Organizației 
pentru alimentație și agricultură 
(F.A.O.) pentru Europa.

Cod penal și de procedură penală. 
Proiectele au fost recent înaintate 
Marii Adunări Naționale.

Comisia juridică a Marii Adunări 
Naționale, întrunită sub președinția 
deputatului prof. dr. Traian Ionașcu, 
președintele Comisiei juridice, a as
cultat expunerea prezentată de Ion 
Constant Manoliu, ministrul justiției, 
asupra proiectelor de Cod penal și 
de procedură penală și a început 
examinarea lor.

Comisia juridică și-a stabilit un 
program zilnic, potrivit căruia își 
desfășoară lucrările de examinare a 
acestor poiecte de coduri, la sediul 
Marii Adunări Naționale.

(Agerpres)

In cursul acestei 
K. F. Landegger, 
melor americane pentru construcția 
utilajelor și instalațiilor din indus
tria de celuloză și hîrtie Parsons 
și Whittemore și Black Clawson, a 
făcut o vizită în țara noastră.

Aceste firme au livrat în ultimii 
cinci ani fabricile de celuloză și hîr
tie de la Palas, Suceava și Călărași.

In ziua de 22 octombrie 1964, dl. 
K. F. Landegger a fost primit de 
președintele Consiliului de Stat al

P. Romine, Gheorghe Gheorghiu-R.

săptămîni, dl. Dej, cu care a avut o convorbire în 
președintele fir- legătură cu construirea unui nou și 

important complex de fabrici de ce
luloză și hîrtie.

In discuții s-au examinat proble
me în legătură cu profilul și tehnica 
fabricilor care vor intra în compo
nența acestui mare complex indus
trial.

Dl. K. F. Landegger și-a exprimat 
intenția ca pînă la 
să prezinte ofertele 
merciale.

Primirea de către tovarășii Gheorghe

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-central din seara 

zilei de 23 octombrie a.c. au fost ex
trase din urnă următoarele numere : 
67 13 73 9 38 31 50 1 79 55. Premii su
plimentare 47 2 63. Fond de premii : 
726 786 lei.

sfîrșitul anului 
tehnice și co-

(Agerpres)

Apostol
și Alexandru Birlătfeanu a ambasadorului Italiei

Alberto Paveri Fontana
Vineri 23 octombrie a. c., prim- 

vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri Gheorghe Apostol a primit în 
audiență pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Italiei la 
București, Alberto Paveri Fontana, 
în legătură cu plecarea sa definitivă 
din Republica Populară Romînă.

Vineri 23 octombrie a.c., Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a primit în 
audiență pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Italiei la 
București, Alberto Paveri Fontana, 
în legătură cu plecarea sa definitivă 
din Republica Populară Romînă.

(Agerpres)

FOTBAL

JUDO

Geesmk

r

Ședința Comisiei 
Permanente C. A. L R.
pentru standardizare

VARȘOVIA 23 (Agerpres). - între 
14 și 19 octombrie a avut loc ședința 
Comisiei Permanente C.A.E.R. pen
tru standardizare. Au participat de
legații din partea Bulgariei, Ceho
slovaciei, R. D. Germane, Mongoliei, 
Poloniei, Romîniei, Ungariei și 
U.R.S.S. în calitate de observatori 
au participat delegații din partea 
R.P.D. Coreene și Cubei. Comisia a 
adoptat planul său de lucru și pla
nul de lucru al Institutului C.A.E.R. 
pentru standardizare pe anul 1965, 
precum și unele recomandări de 
standardizare în domeniul siderur
giei, construcției de mașini, electro
nicii și radioelectronicii. Lucrările 
Comisiei au decurs intr-un spirit de 
înțelegere reciprocă și prietenie fră
țească.

Manifestări organizate 
în străinătate cu ocazia 
Zilei Forțelor Armate 
ale L P. domine

w »

(Agerpres). — Ata- 
R. P. Romine în 

colonel lăută

Olandezul 
campion la supergrea

Profesorul de judo din Utrecht, 
uriașul Anton Geesink, (30 de ani, 
120 kg, 1,96 m) și-a confirmat va
loarea și titlul de campion al lumii, 
ciștigind de o manieră entuziasman- 
tă prima, medalie olimpică de aur la 
cat. „supergrea". Peste 15 000 de 
spectatori și numeroase personalități 
ale vieții sportive internaționale au 
fost martorii, în sala Budokan, la a- 
cest eveniment așteptat cu. mare in
teres de gazde. Acestea și-au pus 
mari speranțe în Akio Kaminaga. 
Dar dl'ăndezul, de o forță și tehnică 
superioare, și-a „imobilizat" adver
sarul în minutul 9, reușind să urce 
pe cea mal înaltă treaptă a podiu
mului învingătorilor. Spectatorii ja
ponezi l-au aplaudat furtunos pe 
Geesink, care pentru ei rămîne cel 
mai redutabil din lume acest 
sport de origină niponă.

Cele 10 finale ale turneului olim
pic de box de la Korakuen au fost 
urmărite de peste 7 000 de spectatori. 
Meciurile au prilejuit dispute dîrze, 
spectaculoase, în multe cazuri ofi
cialii fiind puși la grea încercare. 
Titlul de cel mai puternic boxer a 
fost acordat campionului european 
la cat. mijlocie Valeri Popencenko 
(U.R.S.S.), care în finală a dispus 
prin k.o. în prima repriză de E. 
Schultz (Germania). La actuala edi
ție a J.O. Popencenko a cîștigat toate 
meciurile înainte de limită. Marele 
favorit la cat. grea, americanul Joe- 
Frazier (20 de ani, 130 kg) a cîștigat 
foarte greu 
mania). Au

meciul cu Huber (Ger- 
fost înregistrate și cî-

teva rezultate surpriză. Astfel, 
migreul" 
la puncte de 
iar polonezul 
ușoară), învins 
rea Pătrașcu, 
olimpic, întrecîndu-l la puncte pe 
Baranikov (U.R.S.S.). Spectatorii nu 
vor uita multă vreme meciul „pene
lor“ Stepaskin (U.R.S.S.) și Willa- 
nueve (Filipine), în care ambii pugi- 
liști au oferit o dispută spectaculoa
să. Juriul a acordat cu 3—2 victoria 
lui Stepaskin. Willanueve, în vîrstă 
de 17 ani, este antrenat de tatăl său, 
care la J.O. de la Londra a cîștigat 
o medalie de bronz.

„se- 
italian Pinto l-a învins 

Kiseliov (U.R.S.S.), 
J. Grudzien (semi- 
anul trecut de Flo- 
a devenit campion

olimpic la judo

de radio va 
programul I 
Olimpice —

Primul campion 
categ. supergrea : olandezul

, A. Geeslnk

Este cunoscut amatorilor de sport . țeren înmuiat de ploaie, jocul a de- 
din lumea întreagă că echipa Indiei 
deținea cu autoritate supremația în 
hocheiul pe iarbă. Din 1928 și pînă 
în 1960 la Roma, hocheiștii indieni 
dominaseră net turneul olimpic cu
cerind consecutiv 5 medalii de aur. 
La Roma, echipa Pakistanului a 
reușit să răstoarne toate calculele și 
să intre în posesia titlului olimpic. 
După patru ani de așteptare, indienii 
s-au întîlnit vineri în finală la To
kio cu echipa Pakistanului. Meciul 
a prilejuit o luptă sportivă dîrză, 
pasionantă. După prima repriză 
scorul era de 0—0. La reluare, pe un

venit mai ațirlg, arbitrul fluierînd 
multe faulturi. Indienii au cîștigat 
cu 1—0 prin punctul marcat de Lai 
Mohinder care a șutat formidabil 
la o lovitură de pedeapsă, consem- 
nînd astfel o nouă victorie a echipei 
sale în turneul olimpic.

Pe stadionul „Național" din Tokio 
în finala turneului olimpic de fotbal 
echipa R. P. Ungare a învins cu 
scorul de 2—1 (0—0) echipa R. S. 
Cehoslovace. Fotbaliștii maghiari au 
deschis scorul în minutul 47 prin- 
tr-un autogol înscris de mijlocașul 
dreapta Vojta, care a schimbat di
recția balonului șutat de Sernai. 
Echipa maghiară, mai tehnică, a 
controlat jocul și în minutul 59, la 
capătul unei curse spectaculoase, 
Bene (considerat cel mai bun jucă
tor și golgeterul turneului, cu 12 
puncte) a marcat nestingherit. For
mația cehoslovacă a redus din han
dicap în minutul 79 prin interul 
dreapta, Brumowski. Acesta a pro
fitat de o ezitare a apărării maghia
re și a șutat plasat.

In deschidere, pentru locurile 
3—4, echipa R. D. Germane a între
cut cu 3—1 (1—0) echipa R.A.U,

BELGRAD 23 
șatul militar al 
R.S.F. Iugoslavia, 
Gheorghe, a organizat la 22 octom
brie o conferință de presă cu prile
jul Zilei Forțelor Armate ale Repu
blicii Populare Romine. Au fost pre- 
zenți reprezentanți ai presei iugo
slave, corespondenți ai presei străi
ne, atașați militari ai țărilor socia
liste acreditați în R.S.F. Iugoslavia.

★
PEKIN 23. — Corespondentul

Agerpres, E. Soran, transmite :
La centrul cultural al unităților 

militare staționate în Pekin a avut 
loc la 23 octombrie adunarea festi
vă organizată de Direcția superioa
ră politică a Armatei Populare de 
Eliberare chineză cu prilejul Zilei 
Forțelor Armate ale R. P. Romine. 
Au participat ofițeri și ostași din 
forțele armate terestre, navale și 

. aeriene ale R. P. Chineze. A partici
pat, de asemenea, Dumitru Gheor
ghiu, ambasador al R. P. Romine la 
Pekin. Asistența a urmărit cu inte
res expunerile despre Ziua Forțelor 
Armate ale R. P. Romine, ținute de 
general-locotenent Su Li-cin, locții
tor al șefului Direcției superioare 
politice a Armatei Populare de Eli
berare chipeză și colonel Marin So- 
rescu, atașat militar aero și naval al 
R. P. Romine la Pekin. în continuare 
a fost prezentat un film..

„Să ne unim forțele pentru men
ținerea păcii și securității interna
ționale" — este chemarea mereu ac
tuală, înscrisă în Preambulul Cartei 
Organizației Națiunilor Unite, de la 
a cărei intrare în vigoare se împli
nesc astăzi 19 ani. Aniversarea aces
tui eveniment este marcată în fieca
re an ca „Zi a Națiunilor Unite“.

Născută intr-un moment cînd rui
nele lăsate de al doilea război mon
dial mai fumegau încă, O.N.U. și-a. 
propus nobilul țel de a acționa, așa 
cum arată Carta — pentru „a iz
băvi generațiile viitoare de flagelul 
războiului care, în decursul unei sin
gure vieți de om, a provocat de două 
ori omenirii suferințe nespuse “.

în Cartă sînt înscrise principii ca: 
egalitatea în drepturi a națiunilor 
mari și mici, rezolvarea pe calea 
tratativelor a litigiilor interna
ționale, suveranitatea, neamestecul 
în treburile interne și respectarea 
integrității teritoriale a fiecărei țări 
— tocmai acele principii care stau la 
temelia politicii de coexistență paș
nică între state cu sisteme sociale 
diferite, singura politică rațională 
în relațiile internaționale contempo
rane.

în mesajul dat publicității anul 
trecut, cu prilejul „Zilei Națiunilor 
Unite“, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, arăta, între altele, că, „deși 
atmosfera internațională n-a fost e- 
liberată definitiv de amenințarea 
războiului, azi lumea trăiește în 
pace“: în obținerea acestui impor
tant rezultat, Organizația Națiunilor 
Unite — prin eforturile conjugate ale 
țărilor socialiste și al altor state iu
bitoare de pace — a jucat un rol im
portant. De-a lungul celor aproape 
două decenii de existență, O.N.U. 
a dezbătut aspectele principale ale 
vieții internaționale, iar cu ocazia 
unor conflicte internaționale care 
generau pericole serioase pentru pa
cea lumii, organizația a adus o con
tribuție pozitivă la evitarea unei 
evoluții primejdioase a evenimente
lor.

Totuși nu poate fi nesocotit faptul 
că, în cursul existenței sale nu au 
lipsit încercările din partea unor 
state din N.A.T.O. de a abate orga
nizația de la obiectivele sale și 
a o folosi în scopuri care nu au 
mic comun cu interesele păcii și 
laborării internaționale.

în anii care au trecut de la 
ființarea O.N.U., numărul membri
lor ei — ca expresie a marilor trans
formări postbelice — a crescut 
mai mult de două ori. Eficacitatea 
și prestigiul O.N.U. sînt, însă, se
rios subminate datorită faptului 
că principiul universalității continuă 
să fie nesocotit — în primul rînd 
prin faptul că R. P. Chineză, stat cu 
o populație de aproape 700 milioane 
de locuitori, nu se află printre 
membrii Națiunilor Unite. împreu
nă cu tot mai multe state, R. P. Ro
mînă se pronunță hotărît pentru 
restabilirea dreptului legitim al R.P. 
Chineze la O.N.U.

De o însemnătate deosebită pentru 
înfăptuirea năzuințelor de pace ale 
omenirii este rezoluția O.N.U. care 
subliniază necesitatea înfăptuirii 
dezarmării generale și totale, pre
cum și adoptarea principiilor care

de 
ni- 
co-

în-

trebuie să stea la baza unui acord 
internațional în această privință. în 
același scop, a fost creat Comitetul 
celor 18 state, ca organ al O.N.U., în
sărcinat cu discutarea concretă și 
rezolvarea acestei probleme vitale.

Pe linia acțiunilor pozitive în ac
tivitatea Națiunilor Unite se înscrie, 
de asemenea, adoptarea Declarației 
cu privire la acordarea independen
ței popoarelor și țărilor coloniale, ca 
și sprijinul efectiv dat în numeroase 
cazuri în vederea atingerii acestui 
obiectiv.

Propunîndu-și — așa cum se ex
primă Carta — să favorizeze pro
gresul economic și social al tuturor 
popoarelor, O.N.U. a acționat în di
recția sprijinirii năzuințelor țărilor 
în curs de dezvoltare spre făurirea 
unei economii prospere. Conferința 
Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare, care a avut loc în pri
măvara acestui an la Geneva, a a- 
doptat o serie de recomandări iz- 
vorîte din necesitatea micșorării și 
lichidării actualei discrepanțe econo
mice dintre țările industrializate și 
țările în curs de dezvoltare. Propu
nerile și recomandările acestei con
ferințe vor forma obiectul unor largi 
dezbateri la apropiata sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., în vederea 
transpunerii lor în practică.

De la intrarea sa în rîndurile Or
ganizației Națiunilor Unite, R. P. 
Romînă militează pentru ca acest for 
internațional să-și îndeplinească ro
lul ce i-a fost conferit de Cartă. 
„Republica Populară Romînă — a- 
răta tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — acordă Organizației Națiuni
lor Unite o mare importanță. împăr
tășim părerea potrivit căreia misiu
nea principală și însăși rațiunea de a 
exista a Organizației Națiunilor U- 
nite este de a contribui la soluțio
narea problemei fundamentale a zi
lelor noastre — salvgardarea și con
solidarea păcii". Călăuzindu-se după 
ideea că este necesar ca fiecare stat 
mare sau mic să aducă o contri
buție proprie, activă la afirmarea 
concretă a principiului coexistenței 
pașnice în relațiile internaționale, 
guvernul țării noastre a făcut o se
rie de propuneri menite să contribu-,.. 
ie la asigurarea păcii în Europa și în. 
lume, la lărgirea colaborării între, , 
state și la ajutorarea țărilor în curg ir 
de dezvoltare. Propunerile privind 
„Acțiuni pe plan regional în vederea 
îmbunătățirii relațiilor de bună ve
cinătate dintre state europene apar- 
ținînd unor sisteme social-politice 
diferite“, „Măsuri pentru promova
rea în rîndurile tineretului a ideilor 
păcii, respectului reciproc și înțele
gerii între popoare“, continuă să fie 
în atenția Națiunilor Unite, fiind 
reînscrise pe agenda sesiunii de anul 
acesta.

Consecventă ideilor care călăuzesc 
politica sa externă, R. P. Romînă va 
continua să-și aducă contribuția la 
cauza destinderii încordării în rela
țiile dintre state, la soluționarea pro
blemelor internaționale nerezolvate, 
va acționa pentru ca O.N.U. să devi
nă o instituție cît mai eficientă în 
realizarea țelurilor nobile înscrise în 
Carta sa.

Un nou stat independent in Africa

Victorii scontate la volei

Olimpiada la 
televiziune

radio

La posturile noastre 
fi transmisă astăzi pe 
emisiunea „Jocurile 
Tokio 1964“ în jurul orei 17,15 și în 
reluare la 21,30. Trimișii speciali ai 
Radioteleviziunii vor relata aspecte 
din timpul festivității de închidere a 
celei de-a XVIII-a ediții a J. O.

Pe micul ecran telespectatorii vor 
■ urmări începînd de la ora 17,30 

aspecte de la întrecerile olimpice de 
Ieri.

Vineri au fost decernate medaliile 
olimpice și în competiția de volei. 
Echipa masculină a U.R.S.S., campi
oană mondială, a terminat pe primul 
loc, învingînd în ultimul meci cu 
3—0 (15—7; 15—6; 15—9) echipa
Braziliei. Reprezentativa R. P. Romî- 
ne a întrecut cu 3—1 (11—15 ; 15—9 ; 
15—11; 15—13) echipa S.U.A. Alte 
rezultate : R. S. Cehoslovacă — Co
reea de sud 3—0 ; Japonia — Olanda 
3—1 ; R. P. Bulgaria — R. P. Unga
ră 3—1.

In derbiul competiției feminine, e- 
chipa Japoniei, campioană a lumii, 
a învins cu scorul de 3—0 (15—11 ; 
15—8 ; 15—13) echipa U.R.S.S.

După cum am mai anunțat, echi
pele noastre de volei s-au clasat pe 
locul 4 atît în turneul masculin, cit 
și în cel feminin.
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MEDALIAȚI8 ZILEI
HOCHEI PE IARBĂ

1. INDIA
2. Pakistan
3. Australia

JUDO (categ. supergrea)
1. ANTON GEESINK (Olanda)
2. Akio Kaminaga (Japonia)
3. P. Boronovskis (Australia) 

I. Glahn (Germania).
FOTBAL

1. UNGARIA
2. Cehoslovacia
3. Germania

SCRIMĂ (sable-echlpe)
1. U.R.S.S.
2. Italia
3. Polonia

CĂLĂRIE (dresa|-indlvldual)
1. HENRY CHAMMARTIN 

(Elveția)
H. Boldt (Germania)
S. Filatov (U.R.S.S.)

2.
3.

S.U.A.
BASCHET

1.

2.
3.

GIMNASTICĂ 
feminln-bîrnă

VERA CEASLAVSKA (Ceho
slovacia)
Tamara Manina (U.R.S.S.) 
Larissa Latînina (U.R.S.S.)

și 1.
2.
3.

1.

2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2. U.R.S.S.
3. Brazilia

VOLEI
feminin

1. JAPONIA
2. U.R.S.S.
3. Polonia

masculin
1. U.R.S.S.
2. Cehoslovacia
3. Japonia

î.
2.
3.

1.
2.
3.

sol
LARISSA LATÎNINA (U.R.S.S.)
Polina Astahova (U.R.S.S.) 
Aniko Ducza Janossi (Ungaria)

masculin-sărlturi
HARUHIRO YAMASHITA (Ja
ponia)
V. Lisitski (U.R.S.S.)
Hanni J. Rantakari (Finlanda)

paralele
YUKIO ENDO (Japonia)
S. Tsurumi (Japonia)
F. Menichelli (Italia)

bară
BORIS SAHLIN (U.R.S.S.).
Iuri Titov (U.R.S.S.)
M. Cerar (Iugoslavia)

BOX

categ. muscă
F. ATZORI (Italia)
J. Olech (Polonia)
Carmodi (S.U.A.) și Sorokin 
(U.R.S.S.)

caîeg. cocoț
T. SAKURAY (Japonia)
Ha Chung (Coreea de sud) 
Fabila (Mexic) și Washington 
(Uruguay)

categ. pană
1. STEPASKIN (U.R.S.S.) 

Willanueve (Filipine) 
Brown (S.U.A.) și Schultz 
(Germania)

categ. semiuțoară
J. GRUDZIEN (Polonia) 
Baranikov (U.R.S.S.)
Harris (S.U.A.) și Mc. Court 
(Irlanda)

categ. uțoară
J. KULEJ (Polonia) 
Frolov (U.R.S.S.)

3. Blay (Ghana) și Galhia (Tunisia)
categ. semlmljlocle

1. M. KASPRZYK (Polonia)
2. Tamulis (U.R.S.S.)
3. Purhonen (Finlanda) și Bettini 

(Italia)
categ. mljlocle-mlcă

B. LAGUTIN (U.R.S.S.)
C. Gonzales (Franța)

3. Mayegun (Nigeria) și Grzesiak 
(Polonia)

categ. mijlocie
V. POPENCENKO (U.R.S.S.)
K. SCHULTZ (Germania) 
Valle (Italia) și Walașek (Po
lonia)

categ. semigrea
C. PINTO (Italia)
V. Kiseliov (U.R.S.S.)
Nicolov (Bulgaria) și Pietrzy- 
kowsky (Polonia)

2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

cafeg. grea
J. FRAZIER (S.U.A.)
H. Huber (Germania)
Ros (Italia) și Emilianov 
(U.R.S.S.)

Pe harta politică a Africii apare 
astăzi cel de-al 36-lea stat inde
pendent — Republica Zambia. Cu 
prilejul acestui important eveniment 
din viața poporului zambian, la Lu
saka, capitala noului stat, a fost a- 
prinsă o „flacără a libertății' înal
tă de 2 metri, care va marca dobîn- 
direa independenței de către fosta 
colonie Rhodesia de nord.

Republica Zambia este situată în 
Africa australă, între Angola, Con
go, Mozambic, Rhodesia de sud și 
Republica sud-africană. Suprafața 
sa este de 746 256 km.p., iar popu
lația de aproximativ 3,5 milioane, 
dintre care 76 000 sînt de origine 
europeană.

Din timpuri vechi, pe aceste me
leaguri a existat — potrivit ipote
zelor unor cercetători — o veche ci
vilizație. Exploatări miniere, în spe
cial de aur, erau cunoscute încă de 
pe vremea vestitei regine din Saba. 
Asupra populației locale, for
mată mai ales din triburile ban
tu, s-au 
— mai 
olandezii, 
leterul 
gleze a Africii de sud, a acapa
rat în secolul al XIX-lea Imense te
ritorii cunoscute sub denumirea de 
Rhodesia de sud și Rhodesia de 
nord. în anul 1923 Anglia le-a răs
cumpărat instituind protectoratul 
său asupra acestora.

Poporul zambian a dus o lup
tă neobosită împotriva colonia
liștilor. Cîțiva dintre conducătorii 
oștilor bantu au intrat în istorie ca 
adevărate figuri de eroi ai luptei 
pentru neatîrnare. In perioada post
belică, pentru a contracara avîntul 
mișcării de eliberare națională, 
autoritățile coloniale au format în 
anul 1953 Federația Rhodesiei șl 
Nyassalandului. Ea se compunea 
din cele două Rhodes!! șl Nyassa- 
land. Sub presiunea mișcării de eli
berare, această federație s-a destră
mat în ultima zi a anului trecut.

La începutul acestui an, în Rho
desia de nord au avut loc alegeri. 
Cu acest prilej, Partidul Unit al In
dependenței, condus de Kenneth 
Kaunda, a obținut 55 de mandate 
din cele 75, ceea ce a dus la for
marea guvernului de către acest 
partid. Kenneth Kaunda a fost nu
mit prim ministru. El este ales pri
mul președinte al Republicii Zam
bia. Acest stat continuă să facă 
parte din Commonwealth.

Zambia este una din cele mai bo
gate țări ale lumii în cupru. (14 la 
sută din producția mondială). Ea po
sedă, de asemenea, cobalt, zinc și 
fier. Exploatarea tuturor acestor bo-

năpustit colonializatori 
întîi portughezii, apoi

Cecil Rhodes, înteme- 
faimoasei companii en- 
Africii de sud,

gații este făcută în special de două 
mari societăți: Anglo-american Cor
poration of South Africa și Rhode
sia Selection Trust, care își desfă
șoară activitatea pe concesiunile 
trustului British South Africa Com
pany. Acesta stăpînește în Zambia 
o suprafață de 2,4 milioane hecta
re. După cum a declarat Kenneth 
Kaunda, în Zambia va avea loc un 
referendum cu privire la drepturile 
acordate trustului British South Afri
ca Company. Referindu-se la aceas
tă problemă, ziarul „Times" scrie 
într-un editorial că „printre proble
mele cărora trebuie să le facă față 
administrația Wilson (noul guvern 
laburist din Anglia) este și disputa 
prețurilor societății B.S.A.C. la re- 
devențe pentru exploatarea zăcă
mintelor minerale din Zambia și 
care, deși nu este de mari proporții 
internaționale, cere totuși neîntîrziat 
atenție... Guvernul Zambiei neagă 
validitatea acestor drepturi și a de
clarat că ele trebuie să fie anulate 
o dată cu proclamarea independen
ței. Orice compensație, afirmă el, 
cade în sarcina guvernului brita
nic".

In fața tînărului stat se mai pun 
o serie de probleme. Statele cu re
gimuri rasiste care o înconjoară nu 
văd cu ochi buni proclamarea in
dependenței Zambiei și intenționea
ză să exercite presiuni asupra tî
nărului stat. Din această cauză în
tre guvernul Kenneth Kaunda și au
toritățile din Tanganika au avut loc

convorbiri în vederea construirii 
unei căi ferate care să lege cele 
două țări pentru ca în felul acesta 
Zambia să nu depindă exclusiv de 
actuala rețea. în Zambia există încă 
o puternică influență a șefilor de 
triburi. După cum se știe, guvernul 
Kaunda a avut chiar înainte de pro
clamarea independenței dificultăți 
din cauza sectei religioase denumi
te lumpa.

într-un discurs rostit la Lusaka, 
Kenneth Kaunda a subliniat inten
ția guvernului său de a mobiliza 
toate forțele țării pentru elaborarea 
și aplicarea unui larg program de 
dezvoltare economică, culturală și 
socială. El a spus că accentul se va 
pune îndeosebi pe dezvoltarea agri
culturii și crearea unei industrii 
prelucrătoare în vederea valorifică
rii cît mai bune a resurselor natu
rale, în scopul de a îmbunătăți ni
velul de viață al poporului zambian.

în ce privește politica externă, 
Kenneth Kaunda a subliniat hotărî- 
rea Republicii Zambia de a promo
va o politică de neangajate și de 
a lupta împotriva colonialismului 
pe continentul african.

Cu prilejul proclamării indepen
denței Zambiei, poporul romîn, care 
a urmărit cu simpatie lupta poporu
lui zambian, îi urează succese în 
munca sa pentru consolidarea inde
pendenței, pentru prosperitate, pace 
și progres.

„PROCESE ÎN SERIE 
LA
Șl TENSIUNE SOCIALĂ 
ÎN BISCAYA

MADRID

u

A. BUMBAC

La o rafinărie de cupru din Zambia

Sub acest titlu ziarul „Le Monde* 
publică o corespondență din Madrid.

Tribunalul ordine! publice funcțio
nează intr-un ritm de marș forțat, re
latează corespondentul J. A. Novais. 
De la începutul săptămînii au fost 
judecate peste 30 de persoane și 
tribunalul va continua să țină zilnic 
ședințe pînă la sfîrșitul lunii. Procu
rorul a cerut pentru aceste persoane 
acuzate de propagandă ilegală sau 
de asociere ilicită, pedepse de la 2 
la 15 ani închisoare. Mineri din 
Asturia, membri ai sindicatelor din 
Catalania, studenți comuniști, națio
naliști basci, militanți catolici și 
chiar o studentă din Franța, Claire 
Viguier, s-au aflat pe banca acu
zaților.

în timp ce procesele se succed în 
Asturia, cei trei sute de mineri con- 
cediați în urma ultimelor greve au 
trimis o scrisoare barourilor din 
Oviedo, Sevilla, Madrid și Barcelo
na, solicitîndu-le să intervină în fa
voarea lor. Sindicatele (e vorba de 
sindicatele falangiste — n.r.) se spu
ne în scrisoare, ca și organele 
însărcinate cu problemele de mun
că, se dezinteresează „și trec 
conflictele noastre în mîna unor au
torități care nu au nimic de a face 
cu problemele de muncă, né lasă la 
cheremul întreprinderilor care au 
concediat mai mulți dintre noi fără 
procedura stabilită de lege, în timp 
ce alții sînt concediați în mod cu 
totul arbitrar*.

Corespondentul arată apoi că în 
centrele muncitorești din Biscaya si
tuația devine tot mai încordată : în
treprinderea Babcock-Wilcox, ascul- 
tînd de un ordin al guvernului, și-a 
închis porțile și nici o explicație n-a 
fost dată celor 3 000 de muncitori 
metalurgiști care lucrau aci.

Săptămîna trecută, Federația in
ternațională a muncitorilor metalur
giști și Alianța sindicală din Euz- 
kadi, sindicat basc ilegal, au lan
sat un apel în favoarea unei ma
nifestații pe Gran Via, artera princi
pală din Bilbao. Era vorba de un 
protest împotriva condamnării mem
brilor comisiei muncitorești din 
Biscaya, a arestării a patru munci
tori cu prilejul manifestațiilor din 11 
septembrie, pentru reprimirea mun
citorilor concediați, pentru libertatea 
sindicală și dreptul la grevă. Miile 
de persoane care au răspuns la 
acest apel au fost împrăștiate. Sen
tința pronunțată împotriva comisiei, 
muncitorești a creat o anumită ten
siune nu numai printre muncitori, 
dar și în cercurile intelectuale. Trei 
sute de intelectuali din Bilbao au tri
mis guvernatorului civil din acest, 
oraș o scrisoare de protest împotri
va acestei sentințe.
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Corespondență din Atena

Spre o nouă fază 
în problema cipriotă?

De la Nicosia au sosit, aici, la A- 
tena, două știri semnificative în ce 
privește evoluția situației din Cipru. 
Prima anunță că într-un comunicat 
dat publicității de un purtător de 
cuvînt al forțelor O.N.U. din Cipru se 
arată că ciprioții turci au acceptat 
să renunțe la controlul șoselei stra
tegice Kyrenia—Nicosia în favoarea 
forțelor O.N.U. din insulă.

O altă știre remarcă faptul că în- 
tr-o declarație făcută la Ankara, 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al Turciei, Kemal Satîr, a ară
tat că președintele Ciprului, Maka
rios, a acceptat să permită înlocui
rea unei treimi a contingentului turc 
aflat pe insulă. Acordul în legătură 
cu această înlocuire a fost realizat 
între guvernul cipriot și guvernul 
turc, fiind apoi aprobat de secreta
rul general al O.N.U., U. Thant.

După cum apreciază observatorii, 
cele două vești arată că neînțelege
rile ce au opus guvernul cipriot gu
vernului turc, în privința acestor 
două probleme, au fost soluționate 
într-un mod satisfăcător.

Se știe că aceste neînțelegeri s-au 
produs luna trecută, cînd președin
tele Makarios a anunțat că interzice 
înlocuirea contingentului turc din 
insulă dacă șoseaua de importanță 
strategică Kyrenia—Nicosia, aflată 
sub controlul ciprioților turci, nu va 
fi redată traficului civil sub contro
lul forțelor internaționale ale O.N.U.

Cele două fapte sînt apreciate ca 
fiind de natură să micșoreze, într-o 
oarecare măsură, tensiunea din Ci
pru și o dată cu aceasta să deschi
dă perspective mai favorabile pen- 

-t-ru rezolvarea și a altor probleme 
-litigioase dintre cele două comuni
tăți.
' în această lumină, rețin cu atît 
mai mult atenția opiniei publice de
clarațiile făcute de mediatorul 
O.N.U., Piaza, la Londra care după

Pierderi alarmante 
pentru Saigon

Pierderile Vietnamului de sud în 
lupta împotriva Vietcongului (patrio- 
ții sud-vietnamezi) au crescut în
tr-un mod alarmant — relatează din 
Singapore ziarul „Die Welt“. In 
ultimele trei luni pierderile trupelor 
guvernamentale au fost la fel de 
mari ca în jumătatea de an prece
dentă acestei perioade. Reiese că ele 
sînt în prezent de două ori mai mari 
decît în timpul verii. Iată cîteva cifre: 
potrivit datelor americane, în pri
ma jumătate a anului 1964, trupele 
guvernamentale sud-vietnameze au 
avut în total 11 390 de morți, ră
niți și dispăruți, în ultimele 14 săp- 
tămîni pierderile lor s-au ridicat la 
11215 oameni. „Consilierii militari 
americani se tem de o nouă scăde
re simțitoare a moralului trupelor 
guvernamentale sud-vietnameze“ — 
scrie „Die Welt“.

Ministerul Apărării al S.U.A. a dat 
publicității un comunicat în care 
se arată că de la 1 ianuarie 1961, și 
pînă în prezent în cursul luptelor 
din Vietnamul de sud au fost omo- 
rîți 205 soldați și ofițeri americani, 
iar 1 204 soldați și ofițeri au fost ră
niți.

Vineri dimineața, Tribunalul Mi
litar din Saigon a anunțat că cei 20 
de ofițeri superiori sud-vietnamezi, 
judecați pentru încercarea de lovi
tură de stat din septembrie, au fost 
achitați „din lipsă de probe care să 
confirme vinovăția lor".

-Se știe că generalul Khanh decla
rase la începerea procesului că „ma
joritatea celor judecați de Tribuna
lul Militar sînt pasibili de pedeapsa 
capitală“.

Radiogramă din Rio de Janeiro

„CAZUL
In presa de aici este viu comentat 

un episod petrecut in statul Ceara 
(stat făcînd parte din Statele Unite 
ale Braziliei). Pe scurt este vor
ba de următoarele : Comanda
mentul ar.matei a patra a cerut, 
prin intermediul unui departament 
aflat in subordinea sa, ca adunarea 
legislativă a statului Ceara să sanc
ționeze patru deputați ai săi. După 
ce adunarea a dat un răspuns nega
tiv, forțele armatei a patra, locali
zate în orașul Fortaleza (capitala 
statului Ceara), au arestat pe depu
tății in cauză.

înștiințat de acest lucru, preșe
dintele Castello Branco a cerut ex
plicații și a ordonat generalului Lira 
Tavares (comandantul armatei a pa
tra) ca deputății să fie puși în li
bertate. Cel puțin o zi ordinul nu a 
fost executat. După ce a primit do
sarul cu rezultatele investigațiilor e- 
fectuate de serviciile militare, adu
narea legislativă a statului a hotă- 
rî.t în unanimitate, în cadrul unei 
sesiuni extraordinare, revocarea 
mandatelor deputaților Aurimar Pon
tes, Ribeiro Neto, Gomes Fereira, 
Vasconcelos Arruda șl Peixoto de 
Alencar, acuzați de diverse delicte. 
Au fost 'sancționați totodată șapte 
funcționari aflați în subordinea a- 
cestora. Concomitent cu hotărîrea 
adunării, deputății au fost puși în li
bertate, oferindu'-li-se garanții că 
nu vor fi trași la răspundere potri- 

primele sale contacte cu noul gu
vern britanic a afirmat că întrevede 
o soluție de comun acord în proble
ma cipriotă „într-un viitor nu prea 
îndepărtat". Comentatorii relevă, 
însă, că el nu a spus nimic concret 
în ce privește soluția pe care o în
trevede. Aci se consideră că o apre
ciere mai exactă asupra stadiului 
problemei se va putea face abia 
peste o săptămînă, la încheierea 
convorbirilor pe care le va avea 
ministrul de externe cipriot Kypria- 
nu cu guvernul grec, la Atena.

Mult comentată aci este și apro
piata vizită la Atena a secretarului 
general al N.A.T.O., Brosio, după 
care acesta va pleca la Ankara. 
Deși este anunțată ca protocolară, 
în cercurile politice din Atena se 
consideră că în cadrul acestei vi
zite vor fi examinate, așa cum scrie 
ziarul „Eleftheria*, „ansamblul rela
țiilor greco-turcești, îndeosebi cele 
în legătură cu problema cipriotă".

Numeroase ziare comentează nefa
vorabil această vizită. Astfel ziarul 
guvernamental „Ta Nea" o califică 
„ca un amestec al N.A.T.O.* în pro
blema Ciprului și ca „un efort dis
perat de a torpila discutarea proble
mei cipriote la Adunarea Generală 
a O.N.U.". Scopul conducerii atlanti
ce, arată „Ta Nea" este punerea 
problemei cipriote sub procedura 
N.A.T.O., cît și restabilirea raportu
rilor de alianță între Grecia și 
Turcia.,

Merită să fie relevat și faptul că 
ziarul „Ta Nea" anunță că la Nico
sia s-ar pregăti propuneri a căror 
puncte principale ar fi respectarea 
integrității insulei și libertății po
porului de a hotărî asupra viitorului 
său. Dar la Atena și Nicosia, con
chide ziarul, cercuri competente a- 
firmă că „nu știu" despre o aseme
nea evoluție.

AI- GHEORGHIU
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în partidul conservator „REORGANIZARE“
DUPĂ ÎNFRÎNGEREA ÎN ALEGERI
De ce a fost înlăturat Butler dintr-un post-cheie

Frămînfările din cadrul conducerii parti
dului conservator, după înfrîngerea în a- 
legeri, au început să se contureze și 
acum capătă anumite forme concrete. Una 
din primele măsuri luate de actuala opo- 
zifie conservatoare este înlăturarea lui 
R. A. Butler, fost ministru de externe, 
dintr-un post-cheie, și anume din funcjia 
de președinte al centrului de cercetări al 
partidului conservator. Acest centru avea 
misiunea de a studia și elabora orienta
rea în politica partidului conservator, ac
tivitate care a fost condusă de R. A. 
Butler din 1945 pînă astăzi. Fără a se 
pomeni numele acestuia, liderul actual al 
partidului conservator, Sir Alec Douglas- 
Home a anunfat că centrul de cercetări 
va fi „reorganizat", pentru à deveni un 
fel de anexă a conducerii partidului, iar 
directorul acestui centru, Sir Michael Fra
ser, devine locfiitor al președintelui parti
dului. „Reorganizarea" acestui centru de 
cercetări politice, scrie ziarul „Sun", 
„scoate influenja din mîinile lui Butler și 
schimbă în mod decisiv balanja puterii. 
Sir Alec a imobilizat armele lui Butler”. 
Ziare de orientare conservatoare publică 
această știre pe primele pagini cu titluri 
mari: „Scos de la înalta comandă a tory- 
lor. Butler a pierdut o funcfie-cheie". 
(„Daily Express"); „A luat sfîrșit rolul po
litic al lui Butler" („Daily Telegraph").

Noua măsură este pusă în legătură cu

CEARA“
vit normelor de justiție în vigoare. 
După aceasta, autoritățile au decla
rat că la Fortaleza există un calm 
deplin, iar „cazul Ceara" a fost pus 
la dosar. Dar presa continuă și acum 
să comenteze semnificația faptelor.

„Jornal do Brasil“ scrie că „episo
dul din Ceara a fost o încercare de 
forță“ și o apreciază drept un prece
dent periculos. Intr-un editorial, 
ziarul „Ultima Hora" scrie că 
„prin expediente mai mult sau mai 
puțin „legale“ a fost aprobată deci
zia comandamentului militar". .For
țele de extremă dreaptă — arată mai 
departe ziarul — încearcă să împie
dice fiecare pas pe linia normaliză
rii vieții politice, spre care aspiră 
guvernul.

La rîndul său, ziarul „Correio da 
Manha" scrie : „Unele sectoare mi
litare mai extremiste și unele gru
puri politice mai ambițioase încear
că să instituie în Brazilia așa-numi- 
ta politică a faptului împlinit. In 
fond, ceea ce pretind este să instau
reze dictatura". „Ceea ce dorește așa- 
numita „linie dură, adaugă ziarul, 
este un regim de excese în care o ju
mătate de duzină de șefi militari și 
de politicieni civili să-și asume prin 
forță puterea". Presa relatează tot
odată și despre alte cazuri în care 
autoritățile militare au exercitat 
presiuni asupra adunărilor legislati
ve din diferite state ale țării.

Vasile OROS

Gizenga întemnițat 
la Jadotville
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■ Congo arată că
de la eliberarea 
sa de pe insula

' Bolabemba, A.
Gizenga a avut 

-T do,ar o singură
. . ' < ; - v dată posibilita-

tea sa ia cuvîn- 
. tul în public, iar

ggg la sfîrșitul lunii
august i s-a per

mis să participe la o conferință de 
presă. In pofida speranțelor cercu
rilor guvernante, el a folosit aceste 
două prilejuri pentru a-și exprima a- 
tașamentul față de principiile lui Pa
trice Lumumba, pentru a critica as
pru guvernul lui Chombe.

Referindu-se la cauzele tulburări
lor din Congo, Antoine Gizenga a 
spus : „In țară există un guvern cen
tral, care nu reprezintă de fapt pe 
nimeni, iar pe de altă parte, există 
mișcare insurgență care s-a extins 
pe întregul teritoriu congolez. Aceas
tă mișcare este o expresie a nemul
țumirii îndelungate a poporului“.

Imediat după conferința de presă, 
Gizenga a fost pus sub pază. In mod 
oficial se afirma că el are domici
liu forțat. In realitate însă casa din 
Leopoldville in care se afla era pă
zită zi și noapte de jandarmi și po
lițiști, accesul oricărei persoane 
străine fiind strict interzis. La fel 
ca pe insula pustie Bolabemba, Gi
zenga a fost complet izolat de lu
mea exterioară. După cum relatea
ză agențiile de presă, recent Gi
zenga a fost transportat din Leo
poldville la Jadotville și aruncat 
într-o închisoare subterană.

atitudinea lui R. A. Butler îrt Ultima fază 
a campaniei electorale și în special în 
legătură cu faimosul său interviu acordat 
ziarului „Daily Express", cu care prilej 
i s-au reproșat scepticism și „un anumit 
defetism” — după cum s-a scris în presa 
conservatoare — față de perspectivele 
unei victorii conservatoare.

Se anunță totodată două demisii din 
funcțiile de vicepreședinți ai partidului 
conservator; este vorba de lordul Poole 
și Barbara Brooke, soția fostului ministru 
de interne.

In presă se exprimă părerea că sînt 
posibile și alte îndepărtări din conduce
rea partidului conservator, pomenindu-se, 
în acest sens, dp pildă, numele lui Mar
tin Redmayne, șeful organizator al grupu
lui parlamentar conservator, precum și al 
lui Quintin Hogg (fostul lord Hailsam), 
despre care se crede că va prefera să-și 
reia în viitor profesiunea sa de avocat. 
Despre semnificația acestor schimbări și 
manevre în cadrul conducerii partidului 
conservator, comentariile apărute în pre
să arată că este vorba de o continuare a 
luptei pentru posturile de conducere în 
partid.

Liviu RODESCU
★

LONDRA. Joi a avut loc sub pre
ședinția primului ministru, Harold 
Wilson, cea de-a doua ședință a nou
lui cabinet britanic, în care au fost e- 
xaminate situația economică a Angliei, 
precum și mesajul tronului pe care 
regina Elisabeta a Marii Britanii îl 
va pronunța la 3 noiembrie, cu ocazia 
deschiderii primei sesiuni a noului 
parlament.

A fi sau a nu fi... primită Anglia?

Cei doi din fotografie sînt pentru, colegul lor de la Paris este contra ; 
alții sînt în espectativă.
Zilele trecute a avut loc la Roma o întîlnire între ministrul de externe al 
Olandei, Luns, și ministrul de externe al Italiei, Saragat, la care s-a dis
cutat proiectul integrării politice a Europei (occidentale). In comunicatul 
comun se reaiirmă dorința lor de a colabora cu Anglia, teză respinsă 

de Paris
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Corespondența din Roma

CONFERINȚA NAȚIONALĂ CONSACRATĂ

REZISTENȚEI ANTIFASCISTE
La Roma,’ în Palazzo Valentini, s-a des

chis joi Conferința națională consacrată 
Rezistenței antifasciste. Celebrînd lupta 
dusă de poporul italian în anii celui de-al 
doilea război mondial împotriva ocupa
ției naziste, conferința și-a fixat drept 
obiectiv aprofundarea studierii, pe bază 
de documente istorice, a acțiunilor în
treprinse în acea perioadă de mișcarea 
de rezistență. Aceste acțiuni, a arătat în 
cursul unei conferințe de presă dr. Ni
cola Signorello, președintele Consiliului 
provincial Roma, merită să fie cunoscute 
în toată realitatea lor complexă pentru 
a înțelege cu conștiința matură care sînt

în paginile presei franceze

Franța 
și Piața comună

Ultimatumul guvernului francez 
dat miercuri partenerilor din Piața 
comună prin care le atrage atenția 
că Franța va părăsi Comunitatea 
Economică Europeană în cazul în 
care nu se va ajunge la stabilirea 
unui preț unic al cerealelor, cum 
s-a convenit, continuă să fie în a- 
tenția presei occidentale.

„LA NATION“ (gaullist) : „O ca
ricatură pe care Franța nu o ac
ceptă".

„Nu este pentru prima dată cînd 
generalul de Gaulle subliniază în
tr-o manieră sau alta că o Piață co
mună, în care produsele industriale 
ar circula liber în timp ce produse
le agrare ar fi lipsite de acest drept, 
nu este decît o caricatură, pe 
care Franța nu o acceptă. Fie
care din cei cinci parteneri ai noștri 
cunosc perfect din experiență pro
prie că o Piață comună parțială ar 
fi parțială și în consecință, nu inte
grală“.

„LE FIGARO“ : „Sînt în joc și in
teresele agriculturii și ale indus
triei“.

„Pentru Franța acest dosar negru 
(al prețurilor la cereale — n.r.) depă
șește ca interes cadrul schimburilor 
agricole între cei „șase“. Dincolo de 
el se întrevede „runda Kennedy“. 
Franța refuză negocierea agricolă 
S.U.A. — C.E.E. atîta timp cît co
munitatea europeană nu va fi com
plet organizată, dar acestui punct i 
se opune Germania occidentală“. 
„Fără ridicarea prețurilor noastre 
agricole, adaugă „Le Figaro“, noi 
vom fi puși în situația de a conti
nua să subvenționăm agricultura 
noastră, și această subvenție va 
împovăra industria națională. Din 
aceste motive, conchide ziarul, n-ar 
fi exclus ca președintele de Gaulle 
să pună în aplicare, dacă va fi ne
cesar, amenințarea sa cu privire la 
părăsirea Pieței comune“.

„COMBAT" : „Fondul problemei 
— concurența dintre Franța și 
R.F.G.“.

„Fondul problemei constă, în 
realitate, în rivalitatea dintre Fran
ța și Germania (Germania occiden
tală — n.r.) pe planul expansiunii 
economice, în lupta de concurență 
în care sînt angajate cele două state 
într-un conflict de interese. In le
gătură cu aceasta, Germania (occi
dentală) are un avantaj net asupra 
Franței. Astăzi ea pune în balanță 
interesul redus pe care i-1 oferă 
Europa în raport cu terțe țări, și 
în special S.U.A., din punct de ve
dere al debușeelor mai vaste și mai 
rentabile“. Din această cauză, nu 
este întâmplător că Germania occi
dentală este prima care se opune 
unor concesii în legătură cu politica 
agrară comună.

datoriile și responsabilitățile oamenilor de 
azi.

Numeroși istorici, foști mtlitanfi ai miș
cării de rezisfenfă, deputaji și senatori, 
au asigurat Secretariatul conferinței de 
participarea lor. La deschiderea lucrări
lor, participanfii au fost salutafi din par
tea guvernului italian de către ministrul 
Giulio Pastore. In timpul celor 3 zile cît 
va dura conferința vor fi prezentate de 
către istorici și cercetători ai rezistentei 
4 expuneri și 11 comunicări.

La conferința de presă pe care am 
amintit-o înainte, dr. Nicola Signorello a 
comunicat, de asemenea, că a fost în
credințată Institutului .de istorie modernă 
redactarea unei monografii cu tema: 
„Contribuția Romei și a provinciei la 
lupta de eliberare".

Octavian PALER

VIZITA ÎN R. P. POLONA A DELEGAȚIEI DE PARTID 

Șl GUVERNAMENTALE A
VARȘOVIA 23 (Agerpres). — La 

invitația C.C. al P.M.U.P. și a gu
vernului R. P. Polone, la 23 octom
brie a sosit la Varșovia, într-o vizită 
de prietenie, o delegație de partid șt : 
guvernamentală din R. P. Mongolă, 
condusă de J Țedenbal,. prim-secre- 
tar al C.C. al P.P.R.M., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P.M. La

Sesiunea Consiliului General 
al F. S. M.

BUDAPESTA 23. — Coresponden
tul Agerpres, A. Pop, transmite :

In cadrul lucrărilor celei de-a 
XIII-a sesiuni a Consiliului general 
al F.S.M., la Clubul constructorilor 
din Budapesta au continuat discuții
le pe marginea raportului de activi
tate al F.S.M., pe perioada care a 
trecut de la cel de-al V-lea Congres 
mondial, présentât de Louis Sail
lant.

La discuție au participat repre
zentanți ai sindicatelor din Argen
tina, U.R.S.S., R. P. Chihbză, Italia, 
R. D. Germană și din altê țări.

Luînd cuvîntul, tov. Constantin 
Drăgan, vicepreședinte al Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. Ro
mână, a arătat printre altele că 
programul de acțiune al celui de-al 
V-lea Congres mondial, aprobat în 
unanimitate, reprezintă expresia unui 
lârg schimb de păreri și experiență, 
rezultatul unei rodnice colaborări și 
munci colective, ceea ce face ca o- 
biectivele fixate în el să-și păstreze 
valabilitatea. Vorbitorul a apreciat 
numeroasele acțiuni ale F.S.M. care 
au contribuit la dezvoltarea legătu
rilor și contactele pe plan național 
și internațional cu organizații sin
dicale de diferite orientări și afilieri, 
fapt care a demonstrat că deosebi
rile de concepții, diferențele de pă
reri și opinii nu pot constitui un 
obstacol în calea colaborării, a or
ganizării de acțiuni pe un cerc mai 
restrîns sau mai larg de probleme 
de interes comun. Acționînd în co
mun în problemele de bază, dînd 
dovadă de înțelegere, răspundere și 
interes reciproc, de coeziune și lua
re în considerație a opiniei fiecărei 
organizații, F.S.M. își poate îndepli
ni rolul său ca factor principal în 
întărirea unității mișcării sindicale 
internaționale. Principala condiție a

MOSCOVA. Ahti Karjalainen, vice
președinte al Consiliului de Miniștri și 
ministrul afacerilor externe al Finlan
dei, care s-a aflat la odihnă în Uniu
nea Sovietică, a plecat spre Helsinki.

In timpul șederii sale în Uniunea 
Sovietică, Karjalainen a avut o con
vorbire cu Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
cu privire la relațiile sovieto-finlan- 
deze.

BONN. Luînd cuvîntul la Ham
burg, Lorenz Knorr, membru al Di
rectoratului partidului Uniunea ger
mană a păcii din R. F. Germană, s-a 
pronunțat pentru promovarea politi
cii de coexistență pașnică între Est și 
Vest, în favoarea dezarmării și pentru 
crearea de zone denuclearizate. El a 
condamnat planul de creare a forțe
lor nucleare multilaterale și a chemat 
la unitatea de acțiune a tuturor for
țelor în lupta împotriva adepților răz
boiului rece și a încercărilor acestora 
de a provoca o încordare a situației 
internaționale.

STUTTGART. Știrea despre înche
ierea iminentă a unui acord de colabo
rare între societățile constructoare de 
automobile „Mercedes-Benz“ și „Volks
wagen“ a provocat o puternică sen
zație în cercurile industriei de auto
mobile vest-germane. Acordul de re
grupare a celor două mari societăți 
vest-germane a fost determinat de pu
ternica concurență americană pe piața 
internă și în C.E.E., concurență exer
citată, îndeosebi, de societățile „Ford- 
Köln“ și „Opel“, filiale ale companii
lor americane „Ford“ și „General Mo
tors".

Funeraliile victimelor 

catastrofei aeriene de la Belgrad
MOSCOVA 23. — Corespondentul 

Agerpres, S. Podină, transmite : La 
23 octombrie a avut loc la Moscova 
înmormîntarea mareșalului Serghei 
Biriuzov și a celorlalți membri ai 
delegației militare sovietice care ur
ma să participe la sărbătorirea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
Belgradului de sub jugul fascist, 
victime ale catastrofei aeriene de 
lîngă Belgrad.

La Casa sindicatelor, în jurul urnei 
cu cenușa mareșalului Biriuzov, din 
garda de onoare au făcut parte Leo
nid Brejnev, Anastas Mikoian, Ale
xei Kosîghin și alți conducători ai 
P.C.U.S. și guvernului sovietic, mem
brii Comisiei guvernamentale pentru 
organizarea funeraliilor, în frunte cu 
mareșalul Rodion Malinovski, minis
trul apărării al U.R.S.S. Din garda 
de onoare au făcut, de asemenea, 
parte delegațiile sosite din Iugosla-

II. P. MONGOLE
sosire, delegația a fost întîmpinată 
de W. Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., și de alte persoane 
oficiale. Delegația mongolă va avea 
convorbiri cu conducătorii P.M.U.P. 
și ai guvernului R.P.P., va vizita o 
serie de orașe și întreprinderi indus
triale.

îndeplinirii acestui rol este respec
tarea strictă a principiilor democra
tice, muncitorești și a colaborării 
sindicale internaționale.

Vorbitorul a arătat că experiența 
ultimelor întîlniri internaționale a 
demonstrat necesitatea de a se ține 
mai mult seama de opiniile și expe
riența organizațiilor afiliate, de a 
evita punerea în discuții și în mate
riale a unor probleme în care se 
știe de la început că nu există uni
tate de vederi. Putem lăsa ca viața, 
practica socială să dovedhască ea 
însăși cine și în ce măsură a avut 
dreptate, iar organizațiile sindicale 
să acționeze în spiritul înțelegerii și 
respectului reciproc, pe baza proble
melor comune.

In legătură cu părerea exprimată 
în raport ca adoptarea de hotărîri să 
se facă prin metoda votului majori
tar, vorbitorul a spus : „Noi ne men
ținem pe poziția exprimată și în 
Comitetul executiv că în problemele 
de orientare, de bază ale activității 
F.S.M., votul majoritar nu corespun
de caracterului internațional al 
F.S.M. și deci nu poate duce la re
zultate pozitive, nu poate contribui 
efectiv la rezolvarea problemelor ce 
se ridică într-o etapă sau alta a 
dezvoltării ei“.

Vorbitorul s-a referit în continua
re la aportul adus de F.S.M. la lup
ta pentru apărarea păcii, la spriji
nirea luptei . de eliberare națională 
din țările coloniale. El a înfățișat 
succesele obținute de țara noastră 
pe drumul desăvârșirii construcției 
socialismului, subliniind creșterea 
rolului și contribuției sindicatelor 
din R. P. Română. Sindicatele noas
tre — a spus vorbitorul — întrețin 
relații de colaborare cu organizații 
sindicale din peste 90 de țări.

PHENIAN. In seara zilei de 22 oc
tombrie, în sala de festivități a Pala
tului studenților și tineretului din Phe
nian a avut loc o adunare a tinere
tului și studenților din capitala R.P.D. 
Coreene, în cinstea delegației Uniunii 
Tineretului Muncitor din Romînia, 
care face o vizită în R.P.D. Co
reeană.

ULAN-BATOR. La Ulan-Bator a 
fost semnat un protocol cu privire la 
schimbul de mărfuri și plăți între gu
vernele R. P. Mongole și R. D. Viet
nam pe 1965.

PHENIAN. La invitația lui Kim Ir 
Sen, președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, la 23 octom
brie, a sosit la Phenian într-o vizită 
de prietenie, Modibo Keita, președin
tele Republicii Mali.

LONDRA. Primul ministru al Gu- 
yanei Britanice, Cheddi Jagan, care se 
află într-o vizită oficială la Londra, 
a cerut noului guvern al Marii Brita
nii să suspende ținerea alegerilor gene
rale din Guyana Britanică, prevăzute 
pentru luna decembrie a.c. El a men
ționat că „pentru moment, ceea ce do
rim noi este restabilirea armoniei și 
păcii în Guyana Britanică“ și — pe 
această bază — obținerea independen
ței țării.

LONDRA. Ministerul Afacerilor Ex
terne al Marii Britanii'a confirmat vi
neri că Anglia va contribui la progra
mul N.A.T.O., privind ajutorul militar 
acordat Greciei.

PNOM PENH. La invitația lui 
Huot Sambath, ministrul afacerilor ex

via, Cehoslovacia, Bulgaria, Polonia, 
Ungaria, R. D. Germană. Din partea 
țării noastre, în garda de onoare s-a 
aflat general de armată Ion Tuto- 
veanu, adjunct al ministrului Forțe
lor Armate ale R. P. Romine.

în Piața Roșie a avut loc apoi un 
miting. Memoria mareșalului Biriu- 
zov a fost evocată de Rodion Mali- 
novski. Generalul-colonel Rade Ha- 
movici, șeful statului major al ar
matei iugoslave, a vorbit despre me
ritele lui Biriuzov în alungarea fas
ciștilor de pe pămîntul Iugoslaviei.

Urna cu cenușa mareșalului Biriu
zov a fost depusă în zidul Kremli
nului.

In aceeași zi a avut loc la cimiti
rul Novodevicie înhumarea celorlalți 
membri ai delegației militare sovie
tice și ai echipajului avionului căzut 
în apropierea Belgradului.

Convorbiri între delegația 
F. L. N. din Algeria 
și o delegație 
a P. C. Italian

ROMA 23. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmite •

Intre 13 și 21 octombrie a vizitat 
Italia, la invitația Partidului Co
munist Italian, o delegație a Fron
tului de eliberare națională din Al
geria, condusă de Ait El Hocine 
Mohand, membru al Biroului Politic 
al F.L.N. Delegația a avut convor
biri cu o delegație a Partidului Co
munist Italian, condusă de Luigi 
Longo.

La încheierea convorbirilor —- 
care s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială și prietenească — a 
fost dat publicității un comunicat 
comun în care se subliniază utilita
tea legăturilor stabilite între cele 
două partide, necesitatea ca aceăte 
legături să continue printr-un 
schimb de informații și documen
tări asupra experienței celor două 
partide și prin consultări în proble
mele de interes comun.

TENTATIVĂ DE ATENTAT 
ÎMPOTRIVA LOI HOMPHREY?

Agenția France Presse transmite 
din Boston : Potrivit relatărilor po
liției, mai multe focuri de revolver 
au fost trase joi seara în vecinăta
tea hotelului „Statler Hilton“, din 
Boston, unde se afla Hubert Hump
hrey, candidatul partidului demo
crat la vicepreședinția S.U.A. A- 
cesta tocmai vorbea la telefon în 
momentul cînd s-a produs inciden
tul. Focurile trase au alarmat per
soanele însărcinate cu paza lui 
Humphrey. Ziariștii ce se aflau de 
față și care au auzit șase foct îi tra
se unul după altul, n-au putut pre
ciza dacă ele au fost trase cu o ar
mă sau produse de explozia unor 
petarde.

După unele informații, canonada 
nu l-ar fi vizat pe senatorul demo
crat ; poliția a făcut cunoscut că a- 
genții urmăreau un hoț. Un com
plice al hoțului a fost arestat în 
hotel, în timp ce acesta, profitînd 
de confuzia creată a reușit să dis
pară.

terne al Cambodgiei, membrii Comi
siei internaționale de supraveghere și 
control, înalți ofițeri, atașații de presă 
ai corpului diplomatic, precum și nu
meroși corespondenți de presă, au vi
zitat la 22 octombrie satul de la fron
tiera cu Vietnamul de sud, bombar
dat recent de către avioanele sud-viet
nameze. Ei au constatat pagubele pro
vocate și victimele omenești ale noilor 
atacuri din 20 octombrie. Au fost uciși 
și răniți 16 locuitori, îndeosebi femei 
și copii.

MOSCOVA. La Moscova s-a anunțat 
că la 27 octombrie va sosi într-o vizită 
neoficială în capitala Uniunii Sovietice, 
Paul Hasluek, ministrul afacerilor ex
terne al Australiei.

LIMA. Prim-vicepreședintele Re
publicii Peru, Eduardo Seoane, a de
clarat că „una din cauzele care îm 
piedică dezvoltarea economică a țării 
constă în sistemul proprietății funcia
re, caracterizat prin existența latifun
diilor“. El a menționat în acest sens 
că 1,4 la sută din populația țării de
ține 63 la sută din suprafețele agri
cole. Prim-vicepreședintele peruvian a 
subliniat necesitatea de a pune capăt 
privilegiilor minorității.

CAIRO. Sîmbătă se întrunește la 
Cairo Comitetul arab al experților în 
domeniul petrolului, în scopul discu
tării unui proiect de creare a Institu
tului arab de cercetări în domeniul pe
trolului, afiliat la Liga arabă.

WASHINGTON., Fostul președinte 
al S.U.A., Dwight Eisenhower, a fost 
internat joi în spitalul Walter Reed 
din Washington, suferind de inflama- 
ția căilor respiratorii.
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