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de cereale, lapte, 
lină, carne valori
ficate pe bază de 
contracte cu sta
tul, veniturile bă
nești ale gospodă- 

de la 6 milioane leiriei au crescut 
în 1961 la peste 12 milioane lei anul 
acesta. Rezultate bune în consolida
rea economică a gospodăriilor 
lective au ( 
de partid din Sîntana, Grăniceri, 
Mădăras, _ ~ .
Vaida, Săcueni și multe altele.

De altfel, folosind cu pricepere 
ajutorul material acordat de stat și 
resursele proprii, cea mai mare par
te a gospodăriilor agricole colective 
din regiune au reușit să se dezvol
te multilateral. Prin valorificarea 
produselor vegetale și animale pe 
bază de contracte cu statul, gospo
dăriile colective din Crișana au

Dezvoltarea gos
podăriilor colec
tive depinde în 

' măsură hotărîtoa- 
re de întărirea 
continuă a organi
zațiilor de partid, de
lului muncii lor politice și organiza
torice, de capacitatea lor de mobili
zare a colectiviștilor la îndeplinirea 
sarcinilor de sporire a producției a- 
gricole vegetale și animale.

Călăuzindu-se de indicațiile Con
gresului al III-lea al P.M.R. și de 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.M.R. 
din aprilie 1962, Comitetul regional 
de partid Crișana a ajutat comite
tele raionale să se ocupe îndeaproa
pe de întărirea organizațiilor de 
partid de la sate prin primirea în 
rîndurile lor a celor mai buni colec
tiviști, ingineri, tehnicieni și a altor 
specialiști din agricultură care s-au 
remarcat în mod deosebit prin con- realizat în ultimii doi ani un venit 
tribuția lor la dezvoltarea agricul
turii socialiste. Din aprilie 1962 și 
pînă în prezent, organizațiile de 
partid din satele regiunii au primit 
peste 13 000 candidați de partid, 
ceea ce constituie o manifestare 
grăitoare a încrederii și dragostei 
țărănimii colectiviste față de partid.

Creșterea numerică și calitativă a 
rîndurilor partidului a făcut posibi
lă cuprinderea de către organizați
ile de partid a principalelor sectoa
re din gospodăriile agricole colec
tive. în același timp, s-a îmbună
tățit structura organizatorică prin 
constituirea comitetelor de partid 
în 148 gospodării colective, precum 
și prin crearea a 792 noi organiza
ții de bază în cadrul brigăzilor de 
producție. Aceasta a asigurat o mai 
temeinică orientare a comuniștilor 
spre problemele esențiale ale pro
ducției, precum și un sprijin califi
cat consiliilor de conducere ale gos
podăriilor colective. Trebuie men
ționat că, în activitatea lor, organi
zațiile de partid din gospodăriile 
colective se sprijină pe un larg ac
tiv fără de partid, alcătuit din a- 
proape 20 000 de tovarăși, care le 
ajută în înfăptuirea principalelor 
sarcini ce le revin.

Acum pe primul plan al preocu
părilor noastre se află, paralel cu 
întărirea organizațiilor de bază, 
munca educativă în rîndurile can- 
didaților și noilor membri de par
tid. Scopul acestei activități siste
matice și multilaterale constă în a-i 
ajuta să-și ridice nivelul politic și 
ideologic, să-și dezvolte calită
țile, astfel încît să poată aduce, 
la rîndul lor, o contribuție activă la 
ridicarea conștiinței socialiste a 
masei colectiviștilor. Numeroase 
comitete de partid și birouri ale 
organizațiilor 
care cele din gospodăriile agri
cole colective 
Olari, Gurba, Sîmbăta și altele 
nalizează periodic cum muncesc 
candidații de partid, le cer să pre
zinte informări în fața adunărilor 
generale despre felul cum își înde
plinesc sarcinile încredințate.

Comitetul regional a orientat co
mitetele raionale de partid să acor
de o atenție deosebită creșterii și 
promovării în posturile de conduce
re a celor mai buni și mai înaintați 
colectiviști, oameni harnici, capabili 
și cu o înaltă conduită morală.

Experiența arată că influența or
ganizațiilor de bază depinde, în pri
mul rînd, de aportul lor efectiv la 
întărirea economică a gospodăriilor. 
Exemplul G.A.C. din Simand este 
concludent în această privință. Aci, 
adunările generale ale organizațiilor 
de bază au dezbătut anul acesta 
stadiul însămînțărilor, calitatea lu
crărilor de întreținere a culturilor, 
felul cum se realizează construcțiile 
zootehnice și se asigură baza fura
jeră. Măsurile stabilite în urma 
acestor analize și controlul în
făptuirii lor au contribuit ca, în 
ciuda condițiilor climaterice nefa
vorabile, colectiviștii să obțină pe

Cartierul Balta Albă continuă să 
se extindă. Peste cîțiva ani va q- 
junge la 44 000 apartamente: cît un 
oraș de mărimea lașului. Cartierul 
se întinde pe o suprafață de peste 
600 ha între bulevardul Muncii, b-dul 
Ion Șulea și șoseaua Mihai Bravu.

Pînă acum au fost date în folosin
ță aproape 6 000 apartamente, 5 școli 
cu 120 săli de clasă, unități comer
ciale, unități de deservire a popu
lației. In prezent se află în diferite 
faze de construcție alte 2 400 de a- 
partamente care vor fi terminate 
pînă la sfîrșitul anului.

Se pregătesc spațiile în vederea 
deschiderii lucrărilor de construcție 
la un nou ansamblu de locuințe, în 
partea de sud a cartierului Balta 
Albă, denumit C I, microraionul 2. 
Noul ansamblu va fi alcătuit din 16 
blocuri cu parter și nouă sau zece 
etaje care vor însuma 3 274 aparta
mente. Din acestea, 1 400 apartamen-

în Capitală
fe vor fi construite prin metoda co- 
frajelor glisante. Aici va fi înălțat și 
unul din cele mai mari blocuri de 
garsoniere din Capitală : 946 apar
tamente de acest tip. In cadrul 
ansamblului se vor mai construi un 
complex comercial, o școală cu 24 
săli de clasă, se vor amenaja parca
je auto și un garaj subteran pentru 
50 de autovehicule amplasat sub 
centrul comercial.

In acest an vor începe și lucrările 
la un alt ansamblu nou de locuințe 
în zona Pantelimon-Obor-Foișor, la 
intersecția dintre bulevardul Dimi
trov și șoseaua Mihai Bravu. El cu
prinde 4 blocuri cu parter și 10 eta
je, totalizînd 1 052 apartamente, din 
care un bloc cu 542 garsoniere. An
samblul va fi racordat la rețeaua de 
termoficare a orașului. Proiectele ce
lor două ansambluri de locuințe au 
fost elaborate de colective de la In
stitutul „Proiect’-București.

de bază, printre

Abram, Săcueni,
a-

vorabile, colectiviștii să obțină 
cele 1 460 hectare însămînțate cu 
grîu o producție medie de 2 195 kg 
la hectar, iar de pe suprafața de 
1 749 hectare cultivată cu porumb, o 
producție medie de peste 3 000 kg 
boabe. în urma sporirii cantităților

de peste 892 milioane lei, ceea ce a 
dus la creșterea fondului de bază 
cu 242 milioane lei și la sporirea 
veniturilor bănești ale colectiviști
lor ; în 1963 colectiviștii au primit, 
pentru munca depusă, produse și 
bani a căror valoare a fost cu a- 
proape 70 milioane lei mai mare de- 
cît în anul precedent.

Cu toate progresele realizate, ele 
nu corespund încă posibilități
lor existente. In aprecierea ni
velului atins în dezvoltarea agri
culturii în fiecare raion nu ne 
putem limita la cifrele care indică 
media generală, ci cercetăm totodată 
cu cît este aceasta trasă înapoi din 
pricina unor gospodării colective 
care n-au reușit să pună în valoare 
rezervele lor de sporire a produc
ției agricole. Tocmai de aceea soco
tim că principala verigă de care 
depinde în momentul de față înflo
rirea agriculturii în regiunea noas
tră. constă în ridicarea gospodăriilor 
mai slab dezvoltate la nivelul, celor 
cu rezultate bune. Aceasta este a- 
cum principalul obiectiv al muncii de 
partid în satele regiunii Crișana.

La sfîrșitul anului trecut au fost 
constituite 
de partid 
preună cu 
și consiliile 
podăriilor mai slab dezvoltate, 
studiat la fața locului posibilitățile 
de dezvoltare a fiecărei unități și 
au întocmit planuri de măsuri pri
vind consolidarea lor economică. 
Membrii birourilor comitetelor ra
ionale de partid și alți activiști cu 
experiență au fost repartizați să a- 
jute efectiv pe teren organizațiile 
de partid și consiliile de conducere 
din aceste gospodării în organizarea 
și planificarea muncii, dezvoltarea 
ramurilor de producție pentru care 
există cele mai bune condiții. Con
siliile agricole raionale au acordat 
prioritate gospodăriilor colective 
mai slab dezvoltate în ce privește 
asigurarea cu semințe din soiurile 
cele mai productive, material sădi- 
tor, animale de rasă ; ele au primit 
peste 750 tone de îngrășăminte și 
1150 tone amendamente calcaroa- 
se.
a 
tă sistematic de organele locale 
de partid, a înlesnit realizarea de. 
progrese importante în consolidarea 
economică a numeroase gospodării 
tinere, printre care cele din Chier, 
Gurbediu, Burzuc, Pescari. La G.A.C. 
din Aștileu, producția de grîu a spo
rit anul acesta de două ori față de 
anul trecut, iar la gospodăriile colec
tive din Cetariu și Sîrbi ea depă
șește producția medie pe raion.

Gospodăria colectivă din Chier, 
raionul Ineu, a luat ființă abia în 
primăvara anului 1962. în mod fi
resc, ea a întîmpinat un șir de gre
utăți. Cum a fost ajutată să le în
vingă ? în primul rînd, comite
tul raional a acordat un sprijin sub
stanțial organizației de bază în 
întărirea rîndurilor sale și reparti
zarea comuniștilor la locurile prin
cipale de producție. Apoi, ținînd 
seama de vechea tradiție locală pri
vind-cultura plantelor tehnice, a vi
ței de vie, s-a recomandat consiliu-

colective de activiști 
și specialiști care, îm- 
organizațiile de partid 
de conducere ale gos- 

au

Acest ansamblu de măsuri, 
cărui aplicare este controla-

(Continuare în pag. Il-a)

Construcții zootehnice la gospodăria colectivă din comuna Cheșereu, 
raionul Marghita
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A început betonarea hidrocentralei 
Bacău I

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — Pe 
Bistrița, la porțile Bacăului, se con
struiesc două hidrocentrale. Ieri con
structorii întreprinderii hidroenergetice 
au început betonarea fundației la cen
trala Bacău I. O dată cu aceasta, a 
intrat în funcțiune și o fabrică de be- 
tonare. Noua fabrică, cu o capacitate 
zilnică de 500 mc, va livra beton pen-

tru hidrocentralele de la Bacău și Gîr- 
leni. Fiind dotată cu instalații moder
ne, toate operațiile de transport, sorta
re și preparare a betonului sînt meca
nizate și automatizate. Pînă la sfîrși- 
tul acestui an se vor turna la hidro
centralele de la Bacău peste 20 000 
mc beton.

Primirea de către »reședințele Consiliului de Stat 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Luni, 26 octombrie 1964, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, a primit în audiență- pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Italiei la București, Al-

a ambasadorului Italiei
berto Pa veri Fontana, în legătură cu 
plecarea sa definitivă din Republica 
Populară Romînă.

La primire a participat și Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat.

Luni dimineață, în sala Ateneului 
R. P. Romîne, a avut loc adunarea 
solemnă consacrată sărbătoririi 
Centenarului învățămîntului , supe
rior de artă. Pe fundalul scenei, în
cadrată de drapele de stat ale 
R. P. Romîne și de datele festive 
„1864—1964", se afla emblema Cen
tenarului.

In aplauzele îndelungi ale asisten
ței, în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Chivu Stoica, Alexandru 
Bîrlădeanu, Leonte Răutu, acad. Ște
fan Bălan, ministrul învățămîntului, 
acad. Ilie Murgulescu, președintele 
Academiei R. P. Romîne, Constanța 
Crăciun, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, Flo
rian Dănălache, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc București al 
P.M.R., Ion Cosma, președintele Sfa
tului popular al Capitalei, Ștefan 
Bîrlea, președintele U.A.S.R., condu
cători ai Uniunilor de creatori, rec
tori ai unor institute de învățămînt 
superior artistic, cadre didactice din 
învățămîntul artistic.

In sală se aflau reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de știință, artă și 
cultură, cadre didactice și studenți 
de la instituțiile de învățămînt su
perior din Capitală și din alte cen
tre universitare ale țării.

Adunarea a fost deschisă de prof. 
Victor Giuleanu, rectorul Conserva
torului „Ciprian Porumbescu“.

In numele celor trei institute de 
artă din Capitală a luat cuvîntul ar
tistul poporului Costache Antoniu. 
rectorul Institutului de artă teatrală 
și cinematografică ,.I. L. Caragiale“.

Au adus saluturi acad. Ștefan Bă
lan, ministrul învățămîntului, Con
stanța Crăciun, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, prof. Sigismund Toduță, recto
rul Conservatorului „Gheorghe 
Dima“ din Cluj — în numele insti
tutelor de învățămînt superior de 
artă'din țară, acad. Gh. Mihoc — în 
numele celorlalte instituții de învă- 
țămînt superior, studentul Nicolae 
Sava, de la Institutul de arte plas-

tice „Nicolae Grigorescu“ — în nu
mele studenților de la institutele da 
artă sărbătorite.

In aplauzele entuziaste ale asis
tenței, prof. Petre Dumitrescu, recto
rul Institutului de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu“, a dat apoi ci
tire scrisorii adresate Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc . 
Romîn, Consiliului de Stat și gu
vernului Republicii Populare Ro
mîne, de corpul profesoral și stu
denții Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu", Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Ca- 
ragiale“ și Institutului de arte plas
tice „Nicolae Grigorescu“ din Bucu
rești, cu prilejul aniversării Cen
tenarului învățămîntului superior da 
artă. (Textul scrisorii și cuvîntările 
rostite sînt publicate în pagina a 
Il-a a ziarului).

In încheiere a fost prezentat 'un 
concert susținut de corul studenților 
și orchestra de studio a Conserva
torului „Ciprian Porumbescu“.

(Agerpre'

TEL E G'R A MĂ
Excelenței Sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
Mesajul dv. la cea de-a 2-a Conferință a șefilor de stat sau guvern 

ai țărilor neangajate a fost obiect de prețuire și satisfacție.
Profit de această ocazie pentru a transmite Excelenței Voastre și 

nobilului dv. popor, în numele colegilor mei și al meu personal, sincerele 
noastre salutări, însoțite de urările noastre pentru progresul și prosperi
tatea țării dv. într-o lume unde să domnească pacea, securitatea și prie
tenia.

GAMAL ABDEL NASSER
Președintele celei de-a doua Conferințe 

a șefilor de stat sau guvern ai țărilor 
neangajate

CU PLANUL PE 10
BRAȘOV (coresp.„Scînteii“). — Prin

tre întreprinderile industriale din regiu
nea Brașov care au realizat înainte de 
termen planul pe 10 luni se numără și 
Uzinele „Independența“-Sibiu. De la 
începutul anului, harnicul colectiv si- 
bian a dat produse peste plan în valoa
re de aproape 24 000 000 lei. Pe trei tri
mestre, sarcina de creștere a productivi
tății muncii a fost realizată în proporție 
de 104,5 la sută și s-au economisit a- 
proape .200 tone de fontă și laminate și 
176 tone cocs metalurgic.

în cursul ultimelor zile, au mai reali
zat planul pe 10 luni, înainte de termen, 
colectivele Complexului de faianță și 
sticlă Sighișoara, al întreprinderilor „Co- 
Iorom“-Codlea, „Emailul roșu“-Mediaș, 
Uzinele chimice Rîșnov și altele. Pînă

INIȚIATIVĂ ȘI MĂIESTRIE
Uzina mecanică Cîmpina și Uzina 

de utilaj petrolier din Tîrgoviște, 
despre care vom vorbi mai jos, au 
acumulat o experiență valoroasă în 
organizarea muncii și a producției, 
în introducerea și extinderea tehnicii 
noi, a metodelor avansate de lucru. 
In fiecare dintre ele există g jă în 
vederea aplicării celor mai judicioa
se măsuri pentru creșterea producti
vității muncii și economisirea meta
lului.

Pe primele 9 luni din acest an, la 
Uzina mecanică Cîmpina, peste 75 la 
sută din sporul producției globale a 
fost obținut pe seama folosirii. mai 
bune a utilajelor și a suprafețelor de 
producție, prin creșterea productivi
tății muncii.

în uzină se manifestă un mare in
teres pentru promovarea și extinde
rea unor procedee tehnologice noi. 
Folosirea curenților de inducție la 
încălzirea pieselor în vederea trata
mentului termic s-a dovedit a fi de
osebit de eficace. Această metodă a 
sporit productivitatea muncii cu 40 
la sută, față de procedeul obișnuit. 
Prin extinderea forjării în matrițe 
— în primele 9 luni s-au realizat 
prin matrițare circa 1 400 tone piese 
diferite — s-a asigurat o creștere a 
productivității muncii de 10 la sută. 
Au fost extinse larg și călirea pie
selor prin C.I.F., turnarea de preci
zie și alte metode noi de lucru. în 
uzină se acordă o mare atenție mo
dernizării mașinilor-unelte.

— Vedeți — ne-a spus un mai
stru — aceasta a fost o veche ma
șină de frezat. Nu mai dădea randa
ment. Am transformat-o în mașină 
de găurit cu 12 burghie. Producti
vitatea muncii la găurirea inelelor 
de cuplaje a crescut de 3 ori. Pînă 
acum au fost modernizate multe a- 
semenea utilaje.

Metodele bune ale fruntașilor nu 
rămîn izolate. In ultima vreme, 
comitetele sindicale de secție au or
ganizat schimburi de experiență, de
monstrații practice, consfătuiri etc., 
pentru generalizarea experienței 
înaintate. Nu o singură dată forjorul 
Ion Gherghiceanu, frezorul Constan
tin Paraschivescu, turnătorul Ion 
Tudorache și alți evidențiați în în
trecere au fost invitați să expună 
teoretic și practic metodele folosite 
și experiența lor în producție.

Preocuparea pentru punerea în va-

loare a rezervelor de economisire a 
metalului începe la Uzina de utilaj 
petrolier din Tîrgoviște încă de la 
proiectare. Serviciile de concep
ție ale uzinei au căutat și au gă
sit o serie de soluții noi pentru per
fecționarea constructivă a produse
lor; s-a urmărit ca, paralel cu creș
terea parametrilor tehnico-funcțio- 
nali, să se reducă consumurile spe
cifice. Grupa de proiectanți condusă 
de inginerul Dumitru Stroe a re-

cele mai evidente în economisirea 
metalului au fost obținute însă prin 
aplicarea și extinderea procedeelor 
tehnologice moderne. Cu doi ani în 
urmă s-au realizat în uzină primele 
piese turnate în forme cu maselote 
avînd înveliș exoterm. Pînă acum a- 
cest procedeu s-a extins la 146 re
pere ; consumul de oțel lichid a 
fost redus cu 20—150 kg pe fiecare 
piesă turnată.

Colectivul uzinei nu se oprește la

LUNI ÎNDEPLINIT
ieri, un număr de 42 întreprinderi din 
regiunea Brașov și-au realizat planul pe 
10 luni.

★
BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). — 

Colectivele a două exploatări miniere 
din regiunea Maramureș — Săsar și 
Herja — au anunțat îndeplinirea îna
inte de termen a planului de producție 
pe primele 10 luni ale anului. Extinzînd 
larg metodele avansate în muncă, me- 
canizînd operațiile grele și cu un mare 
volum de lucru, aplicînd o serie de 
măsuri eficiente incluse în planul M.T.O. 
minerii de la Herja au consemnat în 
graficul întrecerii socialiste creșterea 
productivității muncii ou 8,7 la sută.

Tot înainte de termen și-au realizat 
sarcinile de plan pe 10 luni și unitățile 
aparținînd DREF Maramureș. Extinzînd 
tot mai larg mecanizarea procesului de 
producție la operațiile doborît-scos și 
apropiat, forestierii maramureșeni au 
obținut o creștere a productivității mun
cii de 2,8 la sută față de sarcinile de 
plan.

Cercetarea stării
de sănătate a elevilor

In toate școlile de cultură generală și 
profesionale din Capitală se desfășoară 
controlul medical al elevilor — antro- 
pometric și clinic — pe clase, după un 
program stabilit de directorii școlilor 
respective și medici. Prin acest examen, 
ce se încheie la 31 decembrie a.c., se 
urmărește atît culegerea de date privind 
dinamica dezvoltării fizice a copiilor, 
cît și dispensarizarea celor găsiți cu di
verse afecțiuni. Aceștia vor urma apoi 
tratamentele indicate pînă la finele a- 
nului școlar. Pentru o mai bună orien
tare a elevilor din clasele a 8-a și. a 
11-a spre școli profesionale, tehnice sau 
institute de învățămînt superior, acesto
ra li se vor face pînă la 1 martie 1965 
examene medicale clinice complexe. în 
acest scop în școli se deplasează medici 
specialiști de la policlinicile de copii 
(pentru clasele a 8-a) și de la policlini
cile de adulți (pentru clasele a 11-a).

a

'A s / ț '' '' Bill®® s ?? y ș

’< s > • </•. A: ç { \

’. <•

• 1

foraj "

Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște ; strungarii Dumitru Popescu,
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DIZOLVAREA GUVERNULUI
SUDANEZ

In urma tulburărilor care au avut 
loc în Sudan, agenția France Presse, 
citînd postul de radio Cairo, anunță 
că generalul Ibrahim Abboud, preșe
dintele Sudanului, a dizolvat luni gu
vernul, asumîndu-și toate puterile. 
(Amănunte în pag. a IV-a).

Acfiune provocatoare 
a rasiștilor 
sud-rhodesieni

Un incident diplomatic s-a pro
dus între Zambia (fosta Rhodesie 
de nord) și Rhodesia de sud. Un tren 
care transporta numeroși miniștri 
și șefi de state invitați de către gu
vernul Zambie! la sărbătorile prile
juite de proclamarea independenței 
a fost oprit la frontiera dintre cele 
două țări de către grănicerii albi 
sud-rhodesieni. Trenul transporta pe 
invitați spre cascada Victoria. Gră
nicerii au cerut pe un ton grosolan 
ca „toți negrii să părăsească trenul".
Astfel, delegațiile oficiale ale Gha- 
nei, Nigeriei, Kenyei și Sierrei Leone 
au fost obligate să coboare din va
gon.

proiectat geamblacurile pentru son
de, reușind să reducă greutatea aces
tora cu circa 4 la sută, iar consumul 
de metal cu 100 kg pe bucată. Prin 
reproiectarea unor tipuri de vane se 
economisesc 6—25 kg pe bucată.

însemnate economii de metal au 
realizat cei care lucrează în sectorul 
de debitare. Prin introducerea debi
tării pe foarfeca-ghilotină a tablelor 
s-a redus adausul de tăiere și prelu
crare pentru piesele unor, instalații 
cu sute de kilograme. Rezultatele

realizările de pînă acum. El privește 
în perspectivă; Măsuri de viitor ? 
Reducerea continuă a procentului de 
rebuturi, o grijă mai mare pentru 
folosirea deșeurilor recuperabile, ex
tinderea largă a procedeelor tehno
logice moderne, recondiționarea de 
SDV-uri. Prin măsurile luate se 
va asigura valorificarea din ce in ce 
mai bună a metalului.

Nicolae BIVOLU 
coresp. „Scînteii“

G. Walker 
la Washington

Ministrul englez al afacerilor ex
terne, Patrick Gordon Walker, care 
a sosit într-o vizită de 48 de ore la 
Washington, a avut luni o în
trevedere cu secretarul Departamen
tului de Stat, Dean Rusk. într-o 
declarație făcută presei el a sub
liniat că scopul acestei vizite 
este „de a trece în revistă și a 
coordona" politica actuală a celor 
două guverne, dar nu va încerca să 
ajungă la nici un fel de „acorduri 
sau hotărîri" în privința probleme
lor discutate.

CHILE

Frei proclamat președinte
Congresul chilian a proclamat 

duminică, într-o sesiune comună a 
Senatului și Camerei Reprezentanți
lor, pe Eduardo Frei, ca nou preșe
dinte al Republicii Chile, pe perioa
da 1964—1970. După cum s-a anun
țat anterior, Congresul chilian se în
trunise în același scop și sîmbătă, 
dar nu putuse să proclame pe noul 
președinte, deoarece la sesiune nu 
a fost prezent numărul legal de 
parlamentari.

TELEGRAMĂ
COM1TETULUI CENTRAL ■ 

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN SIRIA
Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a întemeierii Partidului Co

munist din Siria, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
va transmite un salut frățesc și sincere felicitări.

Uram Paitidului Comunist din Siria noi succese în activitatea sa 
pentru binele poporului sirian, pentru pace și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN



Paji. 2 S C I N T E I A
- 1 I ,ii.i— I mir...........I I.........................

Nr, 6122

Adunarea solemnă consacrată Centenarului 
învățămîntului superior de artă

ZILELE CULTURII SOVIETICE

Deschiderea Festivalului filmului

Corpul profesoral și studenții 
Conservatorului „Ciprian Porum
bescu", Institutului de artă tea
trală șl cinematografică „I. L. Ca
ragiale" și Institutului de arte 
plastice „Nicolae Grigorescu" din 
București, întruniți în ședința so
lemnă de sărbătorire a Centena
rului învățămîntului superior de 
artă, exprimă profunda lor recu
noștință Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn și 
guvernului patriei noastre pentru 
grija permanentă ce o poartă cul
turii și artei romînești, pentru pre
țuirea slujitorilor ei, muzicieni, ar
tiști plastici, oameni de teatru.

Expresia acestei griji își găsește 
confirmare și ■ în condițiile de în

CUVÎNTUL ARTISTULUI 
POPORULUI 

COSTACHE ANTONIU
In numele profesorilor și studen

ților din institutele de artă din 
București, artistul poporului Costa- 
che Antoniu a exprimat profunda 
recunoștință față de Partidul Munci
toresc Romîn și guvernul Republicii 
Populare Romine, datorită cărora, în 
uriașul proces de transformări so
ciale, învățămîntul superior artistic
— o dată cu întreaga artă și cultură 
socialistă — a fost ridicat la un 
înalt nivel științific.

Se împlinesc astăzi o sută de ani
— a subliniat vorbitorul — de cînd, 
în octombrie 1864, domnitorul Ale
xandru Ioan Cuza a semnat decrete
le de înființare a Conservatoarelor 
de Muzică și Declamație, și a Șco
lilor de Arte Frumoase din Bucu
rești și Iași. începuturile școlii na
ționale de artă teatrală și muzicală 
sînt însă anterioare acestui moment.

Evocînd tradițiile învățămîntului 
îrtistic romînesc, vorbitorul a arătat 
că acesta a contribuit continuu la 
dezvoltarea artei și culturii noastre 
naționale. Meritele înaintașilor sînt 
cu atît mai mari și mai demne de 
admirația noastră, cu cit activitatea 
lor plină de pasiune, de pricepere și 
de abnegație, născută din conștiința 
misiunii social-educative a artei și a 
slujitorilor ei, s-a izbit la tot pasul 
de numeroase dificultăți.

înfruntînd împrejurările vitrege, 
luînd poziție împotriva unor mani
festări decadente, școlile noastre 
superioare de artă au continuat să 
promoveze valorile spirituale auten
tice, tradițiile cultural-naționale, li
nia de gîndire progresistă și crea
ția artistică realistă.

îndrumarea permanentă, sprijinul 
moral și material, interesul și grija 
pe care le-am simțit cu toții din par
tea partidului și statului nostru în 
cei 20 de ani care au trecut de la 
eliberare, pentru dezvoltarea învăță
mîntului artistic, au permis realizări 
de asemenea nivel încît, pe drept 
cuvînt, trezesc admirație în țară, cu
cerind, totodată, aprecierea specia
liștilor din țări cu tradiții culturale 
și artistice foarte vechi. Azi, institu
tele noastre dispun de mijloace de 
studiu moderne, fiind dotate cu echi
pamentul didactic necesar dezvoltării 
unei adevărate munci de creație : 
săli de cursuri, laboratoare, ateliere, 
săli de lectură, biblioteci de specia
litate, săli de expoziții și studiouri 
experimentale utilate cu aparatură 
tehnică superioară. Viitorul artist 
primește în anii de studiu o concep
ție științifică asupra artei și creației, 
bazată pe tezaurul filozofiei marxist- 
leniniste și pe principiile esteticii 
Științifice. Studehții institutelor de 
artă își însușesc cunoștințele de spe
cialitate sub îndrumarea competentă 
a unui corp didactic bine pregătit.

Sprijinul material larg pe care 
statul nostru îl acordă formării noi
lor generații de artiști, creatori, in
terpret, profesori și teoreticieni de 
artă se resimte substanțial și în con
dițiile de viață create studenților. Pe 
lîngă faptul că învățămîntul artistic, 
ca de altfel întreg învățămîntul, a 
devenit gratuit, un alt aspect, aproa
pe necunoscut în trecut, îl reprezintă 
acordarea unui mare număr de bur
se. Peste 50 la sută din studenții

MUNCA DE PARTID PENTRU CONSOLIDAREA
ECONOMICA A GOSPODĂRIILOR COLECTIVE
(Urmare din pag. I-a)

lui de conducere să amenajeze pe o 
suprafață de 12 hectare o pepinieră 
destinată producerii de material să- 
ditor pentru cultura viței de vie. A- 
nul trecut, gospodăria a realizat din 
producția acestei pepiniere un ve
nit de peste 1 600 000 lei. Dezvoltînd 
și alte ramuri de producție, printre 
care creșterea animalelor, gospodăria 
din Chier a izbutit să-și sporească de 
4 ori fondul de bază și să ridice va
loarea zilei-muncă la aproape 25 lei.

Rezultatele obținute pe ansamblul 
regiunii ar fi fost însă desigur mult 
mai bune dacă comitetele raionale de 
partid Beiuș, Aleșd și Oradea ar fi 
controlat sistematic îndeplinirea a- 
cestor planuri de măsuri, iar consi
liile agricole raionale ar fi acordat 
consiliilor de conducere un ajutor 
mai eficient în organizarea muncii.

Dat fiind că gospodăriile colective 
din raioanele Gurahonț, Aleșd, 
Beiuș, Șimleu, Marghita și Ora

Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn

Consiliului de Stat și guvernului 
Republicii Populare Romine

vățătură și trai create de regimul 
democrat-popular tineretului stu
dios din institutele de artă, îndru
mătorilor acestuia, care se dă
ruiesc cu pasiune și devotament 
nobilei misiuni de făurire a artis- 
tului-cetățean, devotat trup și su
flet poporului Și slujirii cu abne
gație a artei sale bogate,

Valoroasele tradiții ale artei 
noastre naționale, durată cu trăini
cie prin truda vrednicilor ei îna
intați, sînt Continuate și ridicate 
pe noi culmi în anii luminoși ai 
socialismului de către actualele 
generații de creatori, pedagogi, in
terpret și teoreticieni.

Conștienți de menirea și rolul

noștri sînt bursieri ai statului, avînd 
la dispoziție cămine și cantine mo
derne, asistență medicală gratuită ; 
în timpul vacanțelor beneficiază de 
odihnă, la munte sau la mare, iar la 
terminarea studiilor li se asigură lo
cul de muncă corespunzător, posibi
lități depline pentru afirmarea lor 
profesională.

Azi, la sărbătorirea Centenarului 
— a încheiat artistul poporului Cos- 
tache Antoniu — cu firească emo
ție, cadrele didactice și studenții in
stitutelor de artă, artiștii de mîine ai 
țării, pășesc în cel de-al doilea veac 
al existenței învățămîntului superior 
de artă, hotărîți să se dăruiască cu 
și mai multă pasiune ridicării pe o 
treaptă mai înaltă a învățămîntului 
artistic și, prin aceasta, afirmării și 
mai strălucite a culturii patriei 
noastre.

SALUTUL ROSTIT 
DE ACAD.

ȘTEFAN BĂLAN
Prețuirea pe care partidul și gu

vernul o acorda învățămînttilui su
perior de artă — a spus acad. Ște
fan Bălan — reprezintă o recunoaș
tere a contribuției sale însemnate la 
dezvoltarea vieții culturale a patriei 
noastre, un omagiu adus trecutului 
său progresist, tradițiilor sale îna
intate.

Astăzi se poate vorbi despre în
vățămîntul artistic ca despre una 
din pîrghiile importante ale revolu
ției noastre culturale. Profesorii — 
elemente de valoare ale mișcării ar
tistice din țara noastră — promo- 
vînd ideile înaintate ale timpului 
nostru șl dezvoltînd tradițiile pro
gresiste din trecut, muncesc cu pa
siune pentru formarea viitorilor ar
tiști și dascăli-artiști. Tinerele ge
nerații sînt educate în spiritul socia
lismului, în spiritul prețuirii valo
rilor culturii umane, în spiritul pă
cii și al prieteniei între popoare. Ar
tiștii formați în aceste institute tre
buie să se .apropie de viață, să par
ticipe efectiv la ea și să-i exprime 
esența transpunînd-o partinic în 
înalte forme artistice. Poporul cere 
artiștilor lucrări cu un bogat conți
nut de idei și o strălucită formă de 
redare, cere opere care să emoțio
neze, să fie îndrăgite, să-i facă pe 
oameni să se cunoască mai bine, să-i 
ajute în viață, în muncă, în con
strucția socialistă, iar de la cei care 
se consacră activității didactice, cere 
să sădească în inimile copiilor și ti
nerilor dragostea -față de socialism 
și de patrie, dragostea pentru fru
mos, cere să-i învețe pe aceștia să 
iubească minunata artă populară și 
bogăția folclorului nostru, să-i facă 
să cunoască valorile de seamă ale 
artei universale.

— Pe drumul ascendent al revo
luției culturale din țara noastră — a 
încheiat acad. Ștefan Bălan — insti
tutele de învățămînt superior artis
tic au luminoase perspective de dez
voltare. Ne exprimăm convingerea 
că ele vor merge în continuare, con
secvent și entuziast, pe această cale. 
Le dorim să crească șl să înfloreas
că, să obțină succese tot mal impor
tante în formarea unor artiști, care, 
prin creațiile lor, să îmbogățească 
patrimoniul cultural și artistic al 
patriei noastre, al umanității.

dea posedă întinse terenuri în pan
tă, improprii culturilor cerealie
re, conferința regională de partid a 
cerut organizațiilor de bază să ini
țieze o largă acțiune în vederea fo
losirii cu cît mai mare eficiență eco-1 
nomică a acestor suprafețe, în func
ție de condițiile specifice ale fiecărei 
unități. Pe baza studiilor întreprinse 
de organizațiile de partid cu spriji
nul specialiștilor, anul trecut și în 
primăvara acestui an în gospodăriile 
colective din regiune au fost plan
tate cu culturi pomi-viticole aproa
pe 2 300 hectare pe terenurile în 
pantă.

Ameliorarea marilor suprafețe de 
terenuri sărăturoase și podzolice 
din raioanele Criș, Salonta, Ineu, 
Aleșd, Beiuș și Gurahonț prin apli
carea amendamentelor corespunză
toare este una din sarcinile cele mai 
importante pentru dezvoltarea agri
culturii în regiunea noastră.

Largi perspective pentru fertiliza
rea solurilor acide și slab productive

institutelor de artă în viața cUltu- 
ral-artistică a țării, profesorii și 
ucenicii lor se Vor dărui cu și mai 
multă dragoste și devotament îm
plinirii îndatoririlor de răspundere 
la nivelul exigențelor contempo
rane.

însuflețiți de marile realizări ale 
întregului nostru popor pe drumul 
dezvoltării economiei, învățămîntu
lui, științei și culturii, cadrele di
dactice și studenții institutelor de 
artă vor milita, sub conducerea 
clarvăzătoare a partidului, pentru 
înflorirea continuă a artei romî
nești pusă în slujba construcției 
socialiste, progresului și păcii în 
lume.

SALUTUL ROSTIT
DE TOVARĂȘA 

CONSTANTA CRĂCIUN
Această sărbătorire — a subliniat 

tovarășa Constanța Crăciun — re
prezintă încă o expresie a înaltei 
prețuiri pe care partidul nostru o a- 
cordă dezvoltării culturii, artei și 
slujitorilor ei, formării tinerei gene
rații de intelectuali care se pregă
tesc să aducă o nouă contribuție la 
îmbogățirea vieții spirituale a po
porului nostru.

Crearea învățămîntului superior 
artistic este legată de lupta poporu
lui nostru pentru libertate și drep
tate socială din perioada revoluției 
de la 1848 și a Unirii. Năzuințele ma
selor populare spre cultură și lumi
nă au fost îmbrățișate în acel timp 
de un șir întreg de intelectuali, de 
artiști animați de ideile progresiste 
ale epocii lor, determinînd' înființa
rea Școlii de Arte Frumoase și a Con
servatoarelor din București și Iași.

în anii puterii populare institu
țiile de artă au devenit o sursă bo
gată de cadre artistice valoroase. 
Arta și cultura sînt azi nu numai 
accesibile maselor largi de oameni 
ai muncii, dar ele fac parte inte
grantă din viața acestora, răspun- 
zînd setei lor de cunoaștere și dra
gostei lor de frumos.

Partidul și statul democrat-popu
lar au creat nu numai cele mai 
prielnice condiții materiale pentru 
învățămîntul de artă și pentru des
fășurarea vieții culturale-artistice, 
dar au creat și acel climat favora
bil în care arta și cultura pot în
flori pe deplin, în care oamenii de 
artă pot da viață unor opere bogate 
în idei care, exprimînd caracteris
ticile epocii noastre, să îmbogățeas
că în același timp, în mod creator, 
gama formelor și modalităților de 
exprimare artistică.

La aniversarea unui secol de în- 
vățămînt superior artistic urez 
corpului didactic și studenților in
stitutelor de artă ca, prin munca 
lor perseverentă, să continue cele' 
mai bune tradiții ale învățămîntu- 
lui nostru artistic, arătîndu-se la 
înălțimea încrederii acordate de 
partidul și guvernul nostru.

SALUTUL ROSTIT 
DE PROF.

SIGISMUND TODUfĂ
Institutele de artă al căror cen

tenar îl sărbătorim azi — a spus 
printre altele prof. Sigismund To- 
duță — își fundamentează, dintru 
început, activitatea pe tradițiile 
scumpe, legate de popor, de aspira
țiile și idealurile poporului.

După eliberarea țării noastre de 
sub jugul fascist, conservatoarele, 
institutele de teatru și cinematogra
fie și de arte plastice au dobîndit, 
prin conținutul științific și artistic 
nou, un și mai înalt prestigiu. Ge
nerațiile de artiști formați în ulti
mele două decenii, în spiritul dra
gostei și atașamentului față de po
por, s-au afirmat prin aptitudini și 
realizări remarcabile în înfăptuirea 
idealului artistic al școlii romînești.

Pășind cu însuflețire pe calea pro

din regiune se deschid prin intrarea 
în funcțiune la începutul anului vii
tor a Stației de măcinare a calcaru
lui de-la Aleșd, care va furniza mari 
cantități de amendamente necesare 
unităților agritole socialiste.

Toatë gospodăriile colective au 
încă mari rezerve de sporire a pro
ducției agricole. Tocmai de aceea o- 
rientăm organizațiile de partid și 
consiliile de conducere ale G.A.C.' să 
desfășoare o largă și multilaterală 
acțiune pentru folosirea intensivă a 
pămîntului, redarea de terenuri cir
cuitului agricol, extinderea culturilor 
irigate prin utilizarea pînzei de apă 
freatică și a apelor curgătoare. Este 
necesar ca gospodăriile din zona de 
deal 6ă fie orientate în primul rînd 
spre sporirea efectivelor de ovine și 
creșterea tineretului bovin, iar gos
podăriilor colecțive din zona de deal, 
îndeosebi cele din raioanele Aleșd, 
Beiuș, Gura Honț să li se asigure cu 
prioritate materialul săditor în ve

gresului economic șl social-cultural 
— a încheiat vorbitorul — institu
tele de artă din țară, alăturîndu-se 
institutelor de artă din București, 
vor fi și în viitor părtașele propă
șirii culturale neîncetate, spre cele 
mai înalte trepte ale artei, în folo
sul întregului popor.

SALUTUL ROSTIT
DE ACAD. GH. MIHOC

In numele instituțiilor de învăță
mînt superior din țara noastră, acad. 
Gh. Mihoc a transmis institutelor de 
artă din București, cu prilejul îm
plinirii a o sută de ani de existență, 
un fierbinte salut și urări de noi și 
prestigioase succese.

în atmosfera plină de elan patrio
tic care a urmat actului Unirii — a 
spus vorbitorul — crearea unor școli 
superioare de artă țintea spre îm
plinirea dezideratelor luminoase ale 
pașoptiștilor, îndreptate spre afirma
rea spiritului creator al poporului 
nostru. Se desăvîrșeau, astfel, nobi
lele eforturi ale unor mari persona
lități culturale, începute încă în 
pragul secolului al XIX-lea. Ceea 
ce a caracterizat dintotdeauna acti
vitatea acestor școli de arte frumoa
se a fost înțelegerea creației ca o 
oglindă fidelă a vieții poporului, a 
frămîntărilor, luptelor și năzuințelor 
lui spre mai bine. Putem să fim 
mîndri că în răstimpul unui secol 
strădaniile artiștilor patrioți au fost, 
chiar în condiții uneori vitrege, în
cununate cu succes, astăzi putîndu-se 
vorbi de existența unei școli speci
fice romînești.

Funcția și răspunderea socială a 
acestor institute au sporit imens în 
anii regimului democrat-popular, 
cînd aspirația spre frumos a tuturora 
devine o necesitate vitală.

SALUTUL ROSTIT 
DE STUDENTUL 
NICOLAE SAVA

Studentul Nicolae Sava a spus 
printre altele : Nöi, tînăra generație 
de studenți, avem marea fericire de 
a trăi și de a munci într-o patrie li
beră, socialistă, în câré ne este asi
gurată posibilitatea realizării visuri
lor cele mai îndrăznețe. Datorită 
grijii părintești a partidului și gu
vernului, datorită eforturilor tuturor 
oamenilor muncii ni s-au creat și ni 
se creează condiții tot mai bune de 
a ne dezvolta multilateral, de a ne 
valorifica întreaga capacitate de 
creație, de a ne bucura din plin de 
frumusețea anilor tinerețți. Sărbăto
rind împlinirea urnii secol de la în
temeierea școlii romînești de artă ne 
aducem prinosul nostru de dragoste 
și de venerație celor ce au înteme
iat-o, celor ce au onorat-o de-a Iun-, 
gul deceniilor cu lumina minții și 
căldura inimii, cu talentul și pu
terea lor de muncă, cu abnegație și 
patriotism.

Dorința noastră vie este aceea de 
a ne însuși într-un grad tot mai 
înalt cunoștințele de specialitate, de 
a ne dărui cu devotament artei în 
slujba poporului nostru, îmbogățind 
astfel paginile cărții de aur în care 
sînt înscrise numele acelora cu care 
se mîndrește școala romînească de 
arte.

*
Luni după-amiază, la Asociația 

oamenilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale din R. P. Romî- 
nă a avut loc o întîlnire între cadre
le didactice ale Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale“ și reprezentanți ai vieții 
teatrale din țară, care participă la 
festivitățile prilejuite de Centenarul 
învățămîntului superior de artă din 
Capitală.

Seara, în cinstea oaspeților, stu
denți ai Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu" au susținut un recital 
vocal-instrumental în sala Ateneu
lui R. P. Romîne, iar colectivul Tea
trului Național a prezentat specta
colul „O scrisoare pierdută“ de Ion 
Luca Caragiale.

în pauză, acad. Zaharia Stancu, 
directorul Teatrului Național „I. L. 
Caragiale“, evocînd tradițiile învăță
mîntului teatral din țara noastră, a 
vorbit despre formarea noii genera
ții de actori și regizori.

La spectacol au asistat acad. Ște
fan Bălan, ministrul învățămîntu
lui, reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, șefii 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la București.

(Agerpres)

derea extinderii plantării pomilor 
fructiferi șl a viței de vie.

Acestea sînt principalele direcții 
spre care Comitetul regional P.M.R. 
Crișana a hotărît să concentreze 
eforturile organizațiilor de bază și 
consiliilor de conducere ale G.A.C. 
după ce a analizat recent cum 
sînt aplicate sarcinile stabilite în 
planurile de măsuri privind dezvol
tarea gospodăriilor agricole colecti
ve. în centrul preocupărilor noastre 
se află în aceste zile încheierea în 
bune condiții a tuturor lucrărilor 
agricole șl pregătirile pentru înde
plinirea sarcinilor de producție pe 
anul 1965.

îndată după terminarea campaniei 
agricole de toamnă vor începe adu
nările pentru dare de seamă și ale
geri m organizațiile de partid de la 
sate. Comitetele raionale acordă de 
pe acum sprijin birourilor organiza
țiilor de bază în pregătirea adunări
lor de alegeri astfel că acestea să 
pună în dezbaterea comuniștilor 
principalele probleme din viața fie
cărei gospodării. Perfecționîndu-și 
continuu Stilul și metodele de mun
că, organizațiile de partid vor de
pune eforturi sporite pentru ca mun
ca lor politică și organizatorică să 
contribuie în tot mai mare măsură 
la întărirea economică a gospodării
lor colective.

In vitrinele librăriilor

în colecția „Liliput" la Editura 
pentru literatură a apărut o nouă 
casetă care cuprinde ediții bilingve 
— romînă și rusă — ale versurilor 
lui Pușkin, Lermontov, Esenin și 
Maiakovski.

• Editura pentru literatură a tipă
ri! volumul „Note din Grecia. Di
verse“ de Al Rosetti. Volumul cu
prinde note de călătorie, însemnări 
și portrete dedicate unor scriitori, 
oameni de știință și pictori romîni, 
articole despre scriitori clasici și con
temporani de peste hotare.

• A apărut un volum antologic din 
versurile poetului ieșean George 
Lesnea. Cuvîntul înainte este semnat 
de Demostene Șofez și posfiafa de 
Nicolae Manolescu.

O In Editura Tineretului au apărut 
două volume de nuvele : „Făgă
duielile“ de Lucia Demetrius și 
„Povestiri“ de Alecu Ivan Ghilia, 
Aceeași editură a tipărit un nou ro
man al lui Radu Tudoran intitulat 
„O lume întreagă".

• „Cum l-am cunoscut" se inti
tulează volumul de amintiri literare 
de I. Peltz tipărit la Editura pentru 
literatură.

• In Editura pentru literatură uni
versală a apărut volumul „Cînd sîn- 
tem împreună“ cuprinzind nuvele 
și povestjri de scriitori sovietici.

• „Oameni independenți", ro
manul cunoscutului scriitor islandez 
Halldor Laxness, a apărut recent în ro- 
mînește. Traducerea este semnată de 
Ion Vinea, studiul introductiv de 
Valeriu Rîpeanu șl notele de loan 
Comșa.

• Editura Muzicală a tipărit trei vo
lume de memorii ale unor reprezen
tanți de seamă ai artei romînești in
terpretative’. „Amintiri din cariera 
mea lirică“ se intitulează volumul 
marii cîntărefe Florica Cristoforeanu 
(édifia este îngrijită și prefațată de 
H. Barbu). „Am slujit cîntecul“, cu
prinde amintirile cîntărefei Elena 
Zamora. Cuvîntul înainte este sem
nat de Victor Eftimiu. Cel de-al 
treilea aparfine dirijorului Jean Bo- 
bescu, care își împărtășește aminti
rile sale „La pupitrul operei".

Universitatea tehnică 
la televiziune

La micul ecran telespectatorii vor 
urmări începînd cu săptămîna a- 
ceasta și pînă în iunie 1965, în fie
care marți prelegeri din ciclul „Pe
trochimie“ iar vineri din ciclul 
„Probleme de automatizare“ organi
zate în cadrul universității tehnice. 
Cele 61 de emisiuni vor fi susținute 
dé profesori și conferențiari univer
sitari, candidați în științe tehnice, 
cadre cu înaltă calificare însoțite de 
exemplificări adecvate. Ciclul „Pe
trochimie“ cuprinde expuneri de i- 
nițiere cu caractei’ general, prelegeri 
introductive asupra aparaturii și 
procedeelor tehnologice în industria 
petrochimică, precum și lecții pri
vind materii prime, intermediare și 
produse finite petrochimice. Progra
mul ciclului „Probleme de automa
tizare“ tratează pe lîngă noțiunile de 
bază în acest domeniu, unele pro
bleme legate de elementele de auto
matizare, de caracteristicile și per
formanțele obținute prin introduce
rea automatizării, probleme de te- 
lemecanică industrială precum și 
indicații privind întreținerea și ex
ploatarea instalațiilor de automati
zare etc.

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al 

R: P. Romîne : Trubadurul — (orele
19.30) . Teatrul de Stat de Operetă : 
Prințesa circului — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L< Caragiale" (sala Come
dia) : Moartea unul artist (spectacol pre
zentat de Teatrul maghiar de stat din 
Cluj — orele 19,30), (sala StUdio) : O fe
mele cu bani (orele 19,30). Teatrul de 
Comedie : Rinocerii (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu hr. 1) : Sfînta 
Ioana (orele 19,30), (sala Studio, str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : Dragă mincinosule 
(orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Hipnoza (orele 19,30). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. — Glulești : Gaițele 
(orele 19,30). Teatrul evreiesc de stat : 
Oiliul care a văzut moartea (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică* : Băiatul Șl vîntul 
(spectacol pentru copil — orele 16), Eu 
șl materia moartă (spectacol pentru 
adulțl — orele 20,30). Circul de stat : 
selecțiunl de circ (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Vii șl morțl — 
cinemascop (ambele serii) : Republica 
(9; 12,30; 16,30; 20,15). Umbrelele din
Cherbourg : patria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15), Festival (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Străinul — cinemascop (ambele Serii) : 
Luceafărul (10; 13,30; 17; 20.30), Ëxeelslor 
(10,30; 16; 20), Modern (9,30; 13; 16,30; 20). 
Hatarl (ambele serii) : București (0,30; 
12 ; 15,30; 19), Bucegl (9,30; 13; 16,30; 20), 
Miorița (9,30; 13; 16,30; 20). Comisarul
Maigret se înfurie : Capitol (9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21), Grivița (10; 12,15; 15,30; 
18; 20,30), Flacăra (10; 12,15; 14; 16,15; 18,30; 
21), Aurora (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21). 
Legenda din tren : Victoria (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Rezervat pentru moarte : 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Cocoșatul : Carpați (10; 12; 14; 16). 
Orainul Ana : Lumina (9,45; 11,45; 13,45;

In cadrul „Zilelor culturii sovie
tice“, la cinematograful „Republica“ 
din Capitală a avut loc luni seara 
un spectacol de gală organizat de 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă cu prilejul deschiderii Festiva
lului filmului sovietic.

La spectacol au participat Gh. 
Pele, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Marin Florea Ionescu, 
vicepreședinte al Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., Al. Buican, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., funcționari 
superiori din M.A.E., oameni de artă 
și cultură- un numeros public. A fost 
de față I. K. Jegalin, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
membri ai ambasadei și alți membri 
ai Corpului diplomatic.

A luat cuvîntul Virgil Florea, vi
cepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, care, după 
ce a vorbit despre succesele cinema
tografiei sovietice și despre filmele

O scenă din film

A

EDUARDAS MIEZELAITIS : UN CIN TEC
DESPRE MĂREȚIA OMULUI

în cartea lui Eduardas Miezelaitis, in
titulată Omul, distinsă în 1962 cu Pre
miul Lenin, fiecare poezie cîntă „lumea 
locuită și cucerită de către om, cu toate 
farmecele firii ei, pe om mai cu seamă, 
măsurat în greutatea și înălțimea obsta
colelor învinse, a suferindelor lăsate în 
urmă, a năzuințelor lui niciodată curmate", 
cum se spune în introducerea semnată de 
Șerban Cioculescu.

Cuvintele cu care se încheie unul din 
poemele lui Miezelaitis, Eu, omul, eu co
munistul I străbat în fond toate poeziile, 
sensul lor relevîndu-se în fiecare vers, 
firesc, fără ostentația clamării și a abu
zului de cuvinte mari. Aici stă de fapt, 
înainte de toate, noutatea acestei ple
doarii artistice pentru măreția omului 
eliberat de orice împilare materială sau 
morală, a omului creator, exponent al 
celor mai Îndrăznețe gînduri și al celor 
mai nobile sentimente : „Toate astea 
le-am scos din capul meu rotund, / Cu 
fotul asemenea globului pămîntesc. ) 
Capul meu, soare, / de unde iradiază 
lumina și fericirea, / însuflețind tot ce se 
află pe Pămînt, / semănînd, umplînd 
Pămîntul de oameni".

Întreaga alcătuire a fiinjei umane de
vine în această armonioasă construcție 
poetică simbol memorabil, încărcat de 
semnificații adînci. Mîinile sînt „tur- 
nate-n metal", sîngele e bobul de smeu- 
ră al soarelui, cîntec ce curge prin vine, 
ochii — „pîraie” în care se oglindește 
„minunea pămtntească", iar inima — 
„mărul roșu /, care creanga, frîngînd-o 
prea greu, cade pe pămîntul natal ne
mărginit".

Cuvîntul și pașii, gîndurile și glasul își 
află în poezia lui Miezelaitis echivalente 
metaforice subtile și expresive ca în a- 
ceste strofe din poemul intitulat „Gîn
durile": „Prin iarba deasă frec apoi ușure / 
Și-și spală ciocu-n apele din crîng, / Mici 
boabe roșii, fructe de pădure, / Le ciu
gulesc și-n versuri mi le string. / Prin 
ramuri se dau somnului de noapte, / Ca-n 
zori să se avînfe iar spre stele. / Și-n 
somnul plin de vise și de șoapte / Dorm 
gîndurile, păsările mele".

Un asemenea om, privit dintr-o largă

16; 18,15; 20,30). Brațul nedrept al legii : 
Union (16; 18,15; 20,30), Ferentari (15,30; 
18; 20,30). Program pentru copii ; Doina 
(orele 10). Accattone : Doina (11,30; 
13,45; 18,15; 20,30), Arta (16; 18,15; 20,30). 
Pagini de istorie, — Romînia orizont 64 : 
Timpuri Noi (10—21 în continuare). 
Rebelul magnific : Giulești (10; 12,15; 
15,30; 17,45; 20). Ghepardul — cinemascop 
(ambele serii) ; înfrățirea între popoare 
(10; 16,30; 20), Tomis (9,30; 13; 16,30; 20), 
Volga (10; 13,30; 17; 20,30). Ciociara : Cul
tural (15,30; 18; 20,30). Carl von Ossietzky: 
Melodia (10; 12; 15,30; 18; 20,30), Flamura 
(10; 12,15; 10; 18,15; 20,30). Al nouălea nu
me : Feroviar (10; 12,30; 15; 17,30; 20).
Șoferii iadului : Dacia (9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30). Falsificatorul : Buzești (14; 
16,15; 18,36; 20,45). Cascada diavolului :
Crîngașl (16; 18,15; 2o,30), Dragoste là
zero grade ! Unirea (16; 18,15; 20,30).
Moral 63 : vitan (15; 17; 19; 21). Colabo
ratorul Ceka : Munca (15,30; 18; 20,30). 
Drumul Sării (15,30; 18; .20,15). La strada : 
Popular (16; 18,15; 20,30). Banda de lași : 
Moșilor (15: 17; 19; 21). Ocoliil Pămîntului 
în 80 de zile — clhemascop (ambele se
rii) : Cosmos (16; 19,30). Dragoste neîmpli
nită : Viitorul (15,30; 18; 20,30). Cei trei 
mușchetari — cinemascop (ambele serii) : 
Colentina (13; 15,30; 20). Viața particula
ră : Floreasca (16; 18,15; 20,30). Bărbații : 
Rahova (15; 17; 19; 21). Cei șapte magni
fici — cinemascop Progresul (14; 16,30; 
19; 21,15). Comoara din Lacul de argint 
— cinemascop : Lira (14,15; 16,30; 18,45; 
21). Drama Ciocîrlici : Cotroceni (16; 
18,15; 20,30). Aripi negre — cinemascop : 
Pacea (15,45; 18; 20,15).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : Petrochi
mia șl importanța ei economică — de ing. 
Ion Marinescu, director tehnic în Minis
terul Industriei Petrolului și Chimiei. 

din cadrul festivalului, a prezentat 
publicului delegația de cineaști so
vietici sosită în țara noastră cu a- 
cest prilej.

In aplauzele călddroase ale publi
cului, cineaștilor Liudmila Ciursina, 
Igor Cekin și Leonid Kuravliov li 
s-au oferit flori.

A fost prezentat apoi filmul „Vii 
și morții“, distins cu Premiul special 
la Festivalul internațional al filmu
lui de la Karlovy Vary 1964.

★
După spectacol, Virgil Florea, vi

cepreședinte al C.S.C.A., a oferit o 
masă în cinstea delegației de ci
neaști sovietici.

La cinematografele din Constanța, 
Iași și Galați a început luni festiva
lul filmului sovietic. Cu acest pri
lej vor fi prezentate, printre altele, 
filmele „Vii și morții“, „Poveste de 
pe Don“, „Caietul albastru" și „Doi 
în stepă“.

(Agerpres)

perspectivă istorică, socială și filozofică 
este totodată, și mai ales, expresia unei 
mari bogăfii sufletești. Convenționalis
mul în sentimente, închistarea și preju
decățile îi sînt străine cu totul.

Romantismul poeziei lui Miezelaitis 
poartă amprenta nu numai a gindifil 
omului contemporan, ci și a sensibilității 
lui. Prin concretul adesea familiar al 
determinărilor, prin abundenta termeni
lor de Comparație luați din viafa cotidia
nă, acest clocot patetic nu scade, ci dim
potrivă sporește, capătă un mobil mai 
puternic, devenind totodată mai accesi
bil lectorului. Faptul e și mai evident a- 
tunci cînd poetul dă glas marilor teme 
cetățenești, răspunderii pe care o poartă 
omul comunist fată de istorie și omenire, 
pentru destinul umanității. Eroul liric, 
Omul, care aproape peste tot se con
fundă cu poetul, se simte răspunzător de 
tot ce se întîmplă pe Pămînt.

Meditajia filozofică asupra omului nu 
are la Miezelâifis nimic vag, aspafial și 
atemporal, ci pornește totdeauna de la 
realită)i istorice concrete, poetul vibrînd 
cu putere în fa|a pămîntului-mamă din 
care se simte o fărîmă, în fata hornurilor 
care fin soarele ca pe-o azimă, a ocea
nului închipuind mersul nezăgăzuit al re
voluției înnoitoare.

Entuziasmului pentru măreția fiinfei u- 
mane îi ia locul, în fafa masacrelor fas
ciste, a cenușii crematoriilor o durere 
adîncă, amară : „Îmi ridic spre cer pri
virea pierdută și grea, / N-o mai pot 
desprinde de pe bolta cerească — /II 
invoc pe om, din adine, din toată fiinfa 
mea, / Sfrîngînd în pumni cenușa ome
nească". Biruitoare este însă încrederea 
nemărginită în invincibilitatea rațiunii 
omului, a forjei sale creatoare. E senti
mentul predominant pe care îl transmit 
versurile lui Miezelaitis, mesajul lor qe- 
nerps.

Poezia lui Miezelaitis s-a bucurat de o 
exemplară tălmăcire datorată poetu.luj 
Geo Dumitrescu care a dat cititorului ro- 
mîn posibilitatea cunoașterii, într-o expre
sie artistică de mare suflu, a uneia din 
operele importante ale liricii sovietice 
contemporane.

Niculae STO1AN

19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 — 
Pentru copil : Năzdrăvăniile vulpii — 
Vulpea șl ursul dansator. 19,45 — Emi
siune de știință : Din tainele vieții pești
lor — de ing. Mlhal Lefterescu. 20,00 — 
Transmisiune de la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu" : „Căsătoria
secretă” de Cimarosa. In pauză : Șah. 
In încheiere : Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

Cum e vremea
ieri în țară : Vremea s-a menținut 

relativ călduroasă cu cerul niai mult 
noros. Ploi slabe izolate s-au semnalat 
în Banat iar în estul țării s-a produs 
ceață. Vîntul a suflat în general slab 
lntensificîndu-se după-amiaza. Tempera
tura aerului la orele 14 înregistra valori 
cuprinse între 26 grade la Rîmnicu 
Vîlcea și 9 grade la Rădăuți. In Bucu
rești : Vremea a fost relativ călduroasă 
cu cer variabil, mal mult noros. Vîntul 
a suflat în general slab, intensiflc!ndu-se 
după amiaza. Temperatura maximă a 
fost de 19 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 28, 29 
Și 30 octombrie a,C. In țară : Vremea 
Continuă Să se răcească ușor. Cerul va 
fi mal mult noros șl vor cădea ploi tem
porare în cea mal mare parte a țării, 
mai ales la începutul intervalului. In 
munți lapovlță șl ninsoare. Vînt potrivit 
din est. Temperatura în scădere; minime
le vor fl cuprinse între minus 2 grade și 
plus 8 grade, iar maximele între 7 și 17 
grade. In București : Vremea continuă 
să se răcească ușor. Cerul va fl mai mult 
noros și vor cădea ploi temporare. Vîntul 
va sufla potrivit cu intensificări de 
scurtă durată predominînd din est. Tem
peratura în scădere ușoară.
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Sosirea unei delegații bulgare
Duminică a sosit în Capitală o de

legație bulgara condusă de Apostol 
Pașev, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al R. P. Bulgaria.

Luni dimineața, delegația bulgară 
și delegația romînă, condusă de 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, au început discuțiile cu 
privire la colaborarea economică 
dintre cele două țări pentru peri
oada 1966—1970.

Cu această ocazie, Gheorghe Gas
ton Marin a oferit un prînz în cin
stea delegației bulgare, la care au 
luat parte Mihail Florescu, ministrul 
industriei petrolului și chimiei, Bu
jor Almășan, ministrul minelor și 
energiei electrice, Ion Marinescu, 
ministrul industriei metalurgice, 
precum și membrii celor două dele
gații.

A participat, de asemenea, Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul R. P. Bul
garia în R. P. Romînă.

Conferința internațională asupra tehnicilor 
experimentale la reactorii nucleari
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INFOR
VIZITELE DELEGAȚIEI 
MILITARE SOVIETICE

Delegația militară sovietică, con
dusă de A. A. Greciko, mareșal al 
Uniunii Sovietice, prim-locțiitor al 
ministrului Apărării al U.R.S.S., a 
plecat într-0 vizită prin țară.

Luni, membrii delegației au fost 
oaspeții Oneștiului, unde au vi
zitat Combinatul de cauciuc sinte
tic, Combinatul chimic Borzești și 
orașul. în aceeași zi, oaspeții sovie
tici au sosit la Bacău, unde au fă
cut o vizită la sediul Sfatului popu
lar regional. Aici ei au fost primiți 
de președintele Sfatului popular, 
Ștefan Boboș, și de alți membri ai 
Comitetului executiv. Seara, în cin
stea delegației militare sovietice a 
fost oferită o masă. în timpul Vizite
lor delegația a fost însoțită de ge
neralul maior Vasile Ionel, adjunct 
al ministrului forțelor armate ale 
R. P. Romine.

COCTEIL OFERIT DE 
AMBASADORUL ITALIEI

Cu prilejul plecării sale definitive 
din țara noastră, Alberto Paveri 
Fontana, ambasadorul. Italiei la 
București, a oferit luni seara un coc
teil. Au participat Mihail Levente,

M A T I I•

ministrul comerțului interior, Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Mihail Petri, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, Ion Pas, președintele Comite
tului de radiodifuziune și televiziune, 
conducători ai altor instituții centra
le, oameni de cultură. Au luat parte 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați în R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

SEARĂ CULTURALĂ AUSTRIACĂ

Institutul romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organi
zat luni după-amiază la Casa uni
versitarilor din Capitală o seară cul
turală austriacă. Au participat re
prezentanți ai Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, oameni de artă și cultură, 
ziariști, precum și Paul Wetzler, 
ambasadorul Austriei la București, 
și membri ai ambasadei. Constantin 
Amariței, redactor șef adjunct al 
ziarului „Romînia Liberă“, a împăr
tășit impresii din călătoria pe care 
a făcut-o în Austria. în continuare a 
fost prezentat un program de filme 
documentare austriece.

(Agerpres)

de cercetare
Luni dimineața a început în sala 

mică a Palatului R. P. Romîne Con
ferința internațională asupra tehni
cilor experimentale la reactorii nu
cleari de cercetare. Conferința este 
organizată de Comitetul pentru 
energie nucleară de pe lîngă Consi
liul dé Miniștri al R. P. Romîne în 
colaborare cu Agenția internațională 
pentru energia atomică (A.I.E.A.).

La lucrările conferinței iau parte 
peste 120 de savanți și specialiști în 
fizica și tehnica reactorilor nucleari, 
dintre care circa jumătate sînt 
oaspeți străini din aproape 20 de 
țări.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Horia Hulubei, direc
torul Institutului de fizică atomică 
din R. P. Romînă, carê a salutat pe 
participant în numele Comitetului 
pentru energie nucleară de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al R. P. Ro
mîne. A luat apoi cuvîntul F. T. Mi
les, directorul diviziei de reactori și 
energie nucleară a Agenției interna
ționale pentru energia atomică.

S-a trecut apoi la prezentarea

lucrărilor privind tehnicile fizicii 
reactorilor. Reuniunea va dezbate 
problemele cele mai actuale ale teh
nicilor expérimentale folosite sau 
propuse a fi utilizate în studiile de 
fizica și cinetica reactoarelor, în 
cercetarea acțiunii fizico-chimice a 
radiațiilor asupra substanței în di
versele ei stări de agregare, în spec
troscopia radiațiilor, în studiul reac
țiilor de captură neutronică, în stu
diile de iradiere la temperaturi joa
se și înalte la reactoarele atomice, 
în fizica neutronilor etc.

★
Luni seara, acad. Horia Hulubei, 

directorul Institutului de fizică ato
mică. a oferit un cocteil în cinstea 
participanților la Conferința interna
țională asupra tehnicilor experimen
tale la reactorii nucleari ele cerce
tare.

Au participat Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor' exter
ne, reprezentanți ai altor ministere și 
institute de cercetări științifice, aca
demicieni, cadre didactice din învă- 
țămîntul superior. (Agerpres)

In sala Conferinței

TELEGRAME
Cu prilejul Zilei Forțelor Armate 

ale Republicii Populare Romîne, ge
neralul de armată Leontin Sălăjan, 
ministrul Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne, a primit telegrame de 
felicitare din partea tovarășilor : 
general-colonel Bekir Balluku, prim- 
vicepreședinte șl Consiliului de Mi
niștri și ministru al Apărării Popu
lare a R. P. Albania ; general de ar
mată Dobri Djurov, ministrul Apă
rării Populare a R. P. Bulgaria ; 
general de armată Bohumir Lomski, 
ministrul Apărării Naționale a R. S. 
Cehoslovace ; mareșal al R. P. Chi
neze, Lin Biao, vicepremier al Consi
liului de Stat și ministru al Apărării 
Naționale a R. P. Chineze ; general 
de armată Kim Cian Bon, ministrul 
Apărării Naționale a R. P. D. Co-

reene ; general de armată Heinz 
Hoffmann, ministrul Apărării Na
ționale a IR. D. Germane ; general de 
armată Ivan Gosnjak, adjunct al co
mandantului suprem al Forțelor 
Armate și secretar de stat pentru 
Apărarea Națională a R. S. F. Iu
goslavia ; mareșal al Poloniei, Ma
rian Spychalski, ministrul Apărării 
Naționale a R. P. Polone ; general 
colonel Czinege Lajos, ministrul 
Apărării al R. P. Ungare ; mareșal 
al Uniunii Sovietive, R. I. Malinov- 
ski, ministrul Apărării al U.R.S.S. ; 
general de armată Vo Nguyen Giap, 
ministrul Apărării Naționale a R. D. 
Vietnam.

în telegrame sînt exprimate urări 
de noi succese în continua întărire 
a Armatei Populare Romîne.

Sesiune
în amfiteatrul Institutului de isto

rie al Academiei R. P. Romîne, au 
început luni lucrările celéi de-a Il-a 
sesiuni științifice a Direcției monu
mentelor istorice din Comitetul de 
Stat pentru Construcții, Arhitectură 
și Sistematizare. Cuvîntul de deschi
dere a fost rostit de Marcel Locar, 
membru al C.S.C.A.S. în numele in
stitutelor de istorie ale Academiei 
R. P. Romîne participanții au fost 
salutați de prof. univ. M. Berza, 
membru corespondent al Academiei, 
în referatul prezentat de prof. arh. 
Grigore Ionescu, directorul Direcției 
monumentelor istorice, s-a arătat 
complexitatea și volumul mare al 
lucrărilor ce se desfășoară astăzi în 
domeniul restaurării monumentelor

științifică
istorice. în ultimii ani âu fost re
staurate și consolidate peste 80 de 
clădiri și ansambluri arhitecturale, 
printre care Ateneul R, P. Romîne, 
Așezămintele Brîncdvenești de là 
Hurez, ansamblul Curții domnești 
din Tîrgoviște, Castelul Corvinești- 
lor din Hunedoara, Casa negustorilor 
din Brașov, cetățile Făgăraș și 
Prejmer și altele.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

UN CAL TROIAN
In țările pieței comune

Cunoscutul publicist francez Bernard 
Lavergne, profesor onorific al Facultății 
de drept din Paris, intr-un arti
col apărut in „LA TRIBUNE DES NA
TIONS", arată că Piața comună nu oferă 
o proteefie sigură împotriva concurentei 
americane și • se pronunță pentru dreptul 
statului francez de a-și promova o poli
tică vamală proprie.

„Mulfi oameni de bună credinfă, acor- 
dînd încredere protagoniștilor Pieței 
comune, au așteptat ca aceasta să aducă 
o ieftinire a vieții. Cum au răspuns fap
tele acestor iluzh ? Din 1958, prețul de 
vînzare în Franja a crescut cu peste 30 la 
sută, (bineînfeles, statisticile oficiale mas
chează urcarea reală a preturilor).

Ni se spune că realizarea pe plan eco
nomic a „Micii Europe” va împiedica 
dominarea țării noastre de către firmele 
americane.

Să începem prin a constata : în ziua 
cînd prevederile din cadrul Piefei co
mune se vor aplica în întregime, adică 
atunci cînd vor fi suprimate total taxele 
vamale între „cei șase”, produse din ce în 
ce mai numeroase ale firmelor ame
ricane — implantate în Germania 
Federală, în Olanda, în Belgia sau 
Italia — vor intra la noi scutite 
de orice taxe. Franfa nu va avea nici 
un mijloc de a rezista acestei inva
zii, cel puțin dacă nu va ieși din Pia
ța comună. Deci, primul efect imediat 
al Pie)ei comune este acela de a fi adus

lupul — firmele americane — la turmă, 
pe teritoriul francez. Șomajul, care deja 
se manifestă, va crește mult în viitor... In 
felul acesta, Piața comună este tocmai 
calul troian împins de S.U.A. în direcția 
Franfei.

Scăderea cu 60 la sută a taxelor va
male, la produsele industriale, în raport 
cu nivelul lor din 1958, a avut ca ur
mare o creștere a deficitului balanței 
noastre comerciale. In unele luni, expor
turile nu acoperă decîf 85—90 la sută 
din importurile din străinătate. In ce 
privește balanța noastră comercială față 
de S.U.A., ea va avea pe anul 1964 un 
deficit de 400—450 milioane de dolari. 
Toate acestea sînt atît de neliniștitoare, 
îneît C.N.P.F. (Centrul național al patro
natului francez) a scos un strigăt de a- 
larmă.

Ni se spune adesea : să formăm socie
tăți europene, adică franco-italo-(vest)- 
germane ; ele ar putea lupta împotriva 
concurenței S.U.A. pe propria noastră 
piață ca și pe piața externă, lată o glumă 
bună. Piața comună a provocat mari 
concentrări de întreprinderi nu numai în 
Franța, ci și între cele șase țări. Side
rurgia franceză mai luptă încă (cel puțin 
așa se crede), împotriva siderurgiei (vest)- 
germane, situația nu diferă nici în indus
tria chimică și în multe alte sectoare in
dustriale. Pe scurt, publicul, în Franța sau 
în Germania Federală, se află de pe a- 
cum lăsat fără apărare, în fața rapacită
ții firmelor franco-(vèst) germane care au 
obținut, asociindu-se, o situație de mo
nopol.

Vor putea oare aceste întreprinderi 
franco-(vest) germane să țină piept fir
melor americane ? Desigur că nu. Su
perioritatea industriei americane este

zdrobitoare. „General Motors" reali
zează anual o cifră de afaceri aproape 
cît bugetul Franței. Dacă am clasa firmele 
după importanța vînzărilor realizate de 
ele, cea mai importantă societate (vest) 
germană vine pe locul 27, iar dintre cele 
franceze, cea mai importantă ocupă lo
cul 57. Semnalăm că giganticele firme 
americane nu vor avea nci o dificultate 
să facă dumping, mai bine zis să-și 
vîndă produsele în Europa în mod siste
matic cu pierderi, pînă cînd vor aduce 
la faliment concurenți europeni.

De pe acum, numeroase firme ameri
cane s-au stabilit la noi. Această miș
care nu va putea decîf să se accelereze. 
Protecția pe care „cei șase” au stabilit-o 
în jurul frontierelor lor, față de terțe țări, 
reprezintă adesea patru pînă la opt la 
sută din valoarea produselor, în timp ce, 
cu toată superioritatea lor economică. 
Statele Unite au taxe vamale la import 
de 50—60 la sută din valoarea produsu
lui. Protejarea exterioară a țărilor Pieței 
comune va scădea în viitor și mai mult ; 
aceasta o cer Germania Federală, țările 
Deneluxului. Toate condițiile sînt deci 
reunite pentru ca Franța, unde prețul de 
cost este destul de ridicat, să nu poată 
lupta împotriva giganticei concurențe a 
firmelor-colos din S.U.A.

Dar, va spune cititorul, ce se poate 
face pentru a scăpa din această situație? 
Este necesar ca statele Pieței comune 
să-și păstreze dreptul de a decide în ce 
privește propriile lor taxe vamale. Dacă 
noi vom stabili taxe vamale aproximativ 
la jumătatea celor americane, ne vom 
păstra în măsură suficientă piața naționa
lă. Pe piața mondială, vom putea face să 
se scurgă articolele noastre cu condiția 
de a specializa cît mai bine industria de 
export la o serie de produse.

Piața comună ne transformă în supuși 
ai Statelor Unite și în mod accesoriu și ai 
Germaniei Federale, str-îns asociată cu 
S.U.A. O dată libertatea regăsită, ne-am 
asigura libertatea economică, un nivel 
de trai onorabil".

NOI F0B1ULE ÄLE „PATERNAUSMULUI“

270 DE LUCRĂRI
LA CONCURSUL DE AFIȘE C.E.C.

Zilele trecute s-a încheiat con
cursul de afișe organizat de către 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
a Republicii Populare Romîne în 
colaborare cu Uniunea Artiștilor 
Plastici. Au fost prezentate peste 
270 de lucrări, realizate de graficieni 
din Capitală și din numeroase alte 
orașe din țară. Afișele prezentate la 
concurs vor fi apreciate de un ju
riu care va alege cele mai bune lu
crări pentru expoziția ce se vă des
chide cu prilejul sărbătoririi Cente
narului C.E.C.

Noul orar al curselor TAROM
De la 1 noiembrie 1964 și pînă la 

31 martie 1965 este în vigoare noul 
orar al curselor regulate interne 
TAROM. Printre altele, el prevede 
în zilele de luni, miercuri și vineri 
curse pe distanțele : București-Sibiu- 
Cluj, București-Bacău-Iași, Bucu- 
rești-Cluj-Baia Mare (dimineața), 
București-Deva (după-amiaza). în 
zilele de marți, joi și sîmbătă se pre
văd cursele : București-Deva, Bucu- 
rești-Bacău-Suceava, București-Cluj- 
Satu Mare (dimineața), București- 
Tulcea (după-amiază). Curse zilnice

(exceptînd duminica) au loc pe dis
tanțele : București-Timișoara-Arad, 
București-Constanța (dimineața), 
București-Sibiu (după-amiază). Curse 
zilnice, inclusiv duminica : Bucu- 
rești-Tg. Mureș-Cluj ; București- 
Oradea ; București-Craiova-Timi- 
șoara ; București—Timișoara—Arad 
(cu plecarea după-amiaza și întoar
cerea avioanelor în dimineața zilei 
următoare).

Plecările în cursă au loc diminea
ța între orele 7,40 și 9,05, iar cele 
de după-amiază între 13,25 și 15,30.

„Ștafeta nevăzută“ 
in interpretarea 
Teatrului maghiar 
din Cluj

Colectivul Teatrului maghiar de 
stat din Cluj și-a început luni seara 
turneul în Capitală. Artiștii oaspeți 
au prezentat pe scena Teatrului „Lu
cia Sturdza-Biilandra" piesa „Ștafeta 
nevăzută“ de Paul Evërac. în conti
nuarea turneului, Teatrul maghiar 
de stat din Cluj va da în ziua de 27 
octombrie un spectacol în sala Co
media a Teatrului Național „I. L. 
Caragiale" cu piésa „Moartea unui 
artist“ de Horia Lovinescu, iar în 
ziua de 28 octombrie un alt specta
col pe scena Teatrului „Lucia Sturd- 
za-Bulandra" cu piesa „Opera de trei 
parale“ dé Bertolt Brecht.

(Agerpres)

Mereu și mereu, in presa țărilor capitaliste se pot întîlni articole 
și discuții privind noi „teorii“ sau planuri, care nu fac decit să reedi
teze în alte variante vechile formule — „paternalism", „capitalism 
popular“, „asociația dintre muncă și capital"' etc. — a căror esență 
constă în a-i face pe muncitori să renunțe la lupta de clasă și la orice 
acțiuni revendicative care ar amenința profiturile capitaliștilor.

Astfel, în presa din R.F.G. se duc de mai mult timp discuții în jurul 
unui așa-numit „plan Leber“, după numele președintelui sindicatului 
muncitorilor din construcții. Despre conținutul reformist al acestui plan 
se poate judeca chiar din caracterizarea pe care i-o face un ziar ca 
„Die Welt“, reflectînd opiniile cercurilor de afaceri. Ziarul scrie că 
„mulți patroni văd în Leber pe funcționarul sindical care vrea să în
locuiască lupta de clasă cu situația de asociat“. O analiză a „planului 
Leber“ se face în articolul apărut într-un ziar sindical din R.F.G,, 
„DIE ANDERE ZEITUNG“, sub semnătura lui Hans Günter, pe care 
îl reproducem mai jos.

Publicăm, de asemenea, un extras din articolul „Participarea 
muncitorilor la beneficii, necazurile unul „nobil experiment“, apărut 
în revista cercurilor de afaceri americane „U. S. NEWS AND WORLD 
REPORT“, articol care ilustrează eșecul aplicării unui asemenea plan 
la firma „American Motors Corporation".

„PLANUL LEBER"

•s

Actualitatea rugbistică
• Zilele acestea specialiștii Fede

rației romîne de rugbi au stabilit 
lotul .jucătorilor Susceptibili de a fi 
selecționați în echipa reprezentativă. 
După cum s-a mai anunțat rugbiștii 
noștri fruntași urmează să susțină 
luna viitoare, la București, două im
portante partide internaționale : 
prima, la 15 noiembrie, cu selecțio
nata R. F. Germane, și a doüa, la 
29 noiembrie, cu naționala Franței. 
Acest al doilea meci face parte 
din tradiționalele confruntări anuale 
ale rugbiului din Romînia și Franța, 
fiind așteptat cu un deosebit interes 
de toți iubitorii rugbiului din țările 
respective.

O Lotul, alcătuit din 24 de jucă
tori, cuprinde, printre a'lții, pe Chi- 
riac, Penciu, Moraru, Ciobănel, De
mian, Wusek' Țuțuianu, Șerban, 
Stoica, Baciu, Iliescu, Giurgiuc, Dra- 
gomirescu etc. Antrenori : Nicolae 
Pădureanu și Aurel Barbu.

• Intr-o știre transmisă ieri după- 
amiază. agenția „France Presse“ a 
anunțat că forul francez de speciali
tate a format următorul XV de bază 
pentru partida de la 29 noiembrie, de 
la București : Dedieu (Beziers), 
Darrouy (Mont-de-Marsan), Pique 
(P.A.U.), Capdouze (P.A.U.), Gacahs- 
sin (Lourdes), Guy Camberabero (La 
Voulte), Lilian Camberabero (La 
Voulte), Crauste (Lourdes), Herrero 
(Toulon), Lira (La Voulte), Dauga 
(Mont-de-Marsan), Spangherro (Nar
bonne), Graurin (Toulon), Menthilier 
(Romans), Berejnoi (Tulle). Rezerve : 
Lacaze, Aranaudet, Puget, Cabanie, 
Sitjar.

• Conducerea celor două partide 
internaționale a fost încredințată 
unor arbitri de peste hotare. întîl- 
nirea Romînia—R. F. Germană va fi 
arbitrată dè francezül Marié Ber
nard, iar meciul Romîniă—Franța de 

Kevin Dominik (Irlanda).

Din sportul internațional
în meci retur pentru preliminariile 

campionatului mondial de fotbal, du
minică la Tirana, echipa Olandei a în
vins cu scorul de 2—0 (1—0) echipa 
R. P. Albania. în primul joc, desfășu
rat la Amsterdam, echipa olandeză cîș- 
tigase cu același scor.

A luat sfîrșit campionatul mondial 
de automobilism. Titlul de campion al 
lumii a revenit englezului John Sur
tees, care în decursul celor 10 con
cursuri desfășurate anul acesta a acu
mulat 40 de puncte. L-au urmat Gra
ham Hill (S.U.A.) — 39 puncte — și 
fostul campion mondial, englezul Jim 
Clark, — 38 puncte. în ultimul con
curs, desfășurat duminică la Mexico 
City, Clark a condus cu un avans a- 
preciabil, care i-ar fi putut permite 
păstrarea titlului. în ultimul tur, însă, 
el a abandonat din cauza unei defec
țiuni tehnice. Proba de la Mexico City

a fost cîștigată de Dan Gurney (S.U.A.), 
cu timpul de 2h 09’53’- pe o distanță 
de 325 km. (medie orară 150,185 km). 
Circuitul a fost împărțit în 65 de ture. 
Cel mai bun timp pe un tür a fost re
alizat de Jim Clark cu l’58”37/100.

La Pekin s-au disputat mai multe 
întîlniri amicale de tenis de masă în
tre reprezentativele R. P. Chineze și 
Japoniei (senioare, seniori și juniori). 
Iată citeva din rezultatele înregistra
te : feminin : Lien Li-cen (R.P.C.)— 
Masako Seki (J.) 15—21 ; 21—15 ; 21—16; 
Li Ho-nen (R.P.C.)—Noriko Yamanaka 
(J.) 21—10 ; 21—13 ; Fakazu (J.)—Lin 
Hul-cin (R.P.C.) 21—14 ; 21—16, mascu
lin : Kimura (J.)—Hu Teo-pan (R.P.C.) 
21—15 ; 21—17 ; Tin Cian-hua (R.P.C.)— 
Nakayama (J.) 15—21 ; 21—17 ; 21—14 ; 
Nakayama (J.)—Lin Hal-men (R.P.C.) 
21—18 ; 22—20.

CASA DE ECONOMII ȘI CONSEMNAȚIUNI

Lista de cîștiguri în autoturisme
Tragerea pe trimestrul III 1964

Nr. crt.
Nr. de par
ticipare la 
tragere

Numărul 
libretului

cîștigător
Cite un autoturism :

FIAT 1 300

1
2
3

89.902
82.722
31.722

736-1-1451
750-1-1618
731-106-1955

Cite un autoturism : 
FIAT 1100 D

4
5
6
7
8

93.280
64.852
42.148
17.955
31.092

736-211-98
758-1-70 
760-201-794 
724-104-837 
731-106-1168

Cite un autoturism : 
MOSKVICI-403

9
10
11
12
13

5.684
28.769
33.513
49.373
75.150

740-18-60
731-103-4 
761-205-44 
764-202-208 
719-203-403

Cite un autoturism : 
WARTBÜRG LUX

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

5.908
15.908
25.908
35.908
45.908
55.908
65.908
75.908
85.908
71.959

703- 809-50 
709-1-3045 
762-201-767 
761-208-1797 
759-1-3763 
711-255-1 
706-141-47
704- 1-246 
717-14-13 
701-1-114

Cite un autoturism :
WARTBURG STANDARD cu radio

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

2.296
12.296
22.296
32.296
42.296
52.296
62.296
72.296
82.296
92.296

735- 1-1219 
752-1-1904 
743-1-1684 
731-111-387 
760-202-72 
766-201-58 
715-1-4405 
715-257-5 
750-1-889
736- 212-785

Nr crt.
Nr. de parti

cipare la 
tragere

Numărul 
libretului

cîstiffătnr

Cite un autoturism :
FIAT 600 D

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

4.913
14.913
24.913
34.913
44.913
54.913
64.913
74.913
84.913
94.913

5.116
15.116
25.116
35.116
45.116
55.116
65.116
75.116
85.116 
16.038

734-1-419 
709-1-1864
762- 1-710
761- 208-340 
759-1-2384
763- 1-416
758- 206-13 
719-203-39 
717-1-352 
712-205-128 
734-1-649 
709-1-2122
762- 1-962 
761-208-737
759- 1-2677
763- 1-676 
706-851-22 
719-203-355 
717-1-671 
709-1-3179

Cite un autoturism :
TRABANT COMBI

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

4.174
14.174
24.174
34.174
44.174
54.174
64.174
74.174
84.174
94.174

8.577
18.577
28.577
38.577
48.577
58.577
68.577
78.577
88.577

7.186

734-71-15
709- 1-708 
724-153-59 
761-205-1102
759- 1-1137 
734-103-2157 
754-1-288 
719-222-59 
718-601-7 
722-250-5 
728-201-92 
721-1-243 
764-206-300
760- 1-1754 
759-1-6964
710- 119-79 
716-1-1183 
741-201-849 
736-208-284 
702-1-950

„Muhciforii devin mici capitaliști, pa
tronii rămîn mari capitaliști și astfel se 
rezolvă de la sine problemele sociale 
ale Republicii Federale — iată miezul tu
turor raționamentelor privitoare la 
«acumularea de avere în rîndul salaria- 
jilor» — scrie cu ironie „DIE ANDERE 
ZEITUNG".

Există o serie de planuri ce urmăresc, 
în fond, același obiectiv; printre ele, 
o atenfie deosebită a atras propunerea 
lui Georg Leber, președintele Sindicatu
lui muncitorilor din construcfii, industria 
de extragere și prelucrare a pietrei și 
muncitorilor ocupaji în lucrări de terasa- 
ment. Pe scurt, planul său prevede : se 
va crea un fond la care întreprinderile 
de construcfii vor vărsa, anual, 1,5 la 
sută din totalul salariilor. După 40 de 
ani de muncă, muncitorul constructor — 
admifînd că a avut un venit anual mediu 
de 10 000 mărci — primește din acest 
fond o «avere» de 19 000 mărci. Dacă, în 
acest interval de timp, salariul muncito
rilor crește anual cu circa 5 la sută, după 
40 de ani, împreună cu dobînda și do- 
bînda la dobîndă, această «avere» ar 
putea să ajungă pînă la 42 000 de mărci. 
Concomitent, patronii sînt liberi să facă 
împrumuturi pe seama acestui fond, îm
prumuturi care rămîn în întreprindere cu

titlu de capital străin ; totodată ei au po
sibilitate să acopere cotizațiile lor, fie sub 
formă de acțiuni, fie în numerar.

Conducerea Uniunii sindicatelor vest- 
germane ar fi sugerat „planului Leber’ 
unele amendamente. Intre altele, ca sa- 
lariafii să nu aștepte pînă la vîrsta de 
pensionare pentru a intra în posesia 
«averii».

Fără îndoială — se spune mai departe 
în articol — în jurul acestor planuri 
se vor purta multe discuții, vor apărea 
noi variante. Dar, de pe acum se poate 
afirma că ele nu schimbă modul de re
partiție al uriașelor averi acumulate și 
nu influenfează asupra viitoarelor profi
turi ale patronilor, astfel ca să rezulte 
o creștere a veniturilor salariafilor. După 
cum reiese în mod clar, respectivele pla
nuri urmăresc fățiș să împiedice o redis
tribuire și o nouă repartiție a averilor 
existente și a viitoarelor profituri.

Aceste planuri au izvorît din constata
rea că, în rîndurile populației munci
toare, crește nemulțumirea datorită fap
tului că averi fantastice s-au acumulat 
în mîinile cîtorva, că aceste averi se 
concentrează mereu și cu o viteză tot 
mai mare în mîinile unui număr resirîns 
de persoane sau societăți, care și-au 
transformat de mult uriașa lor putere 
economică în putere politică și că a- 
ceastă dezvoltare înrăutățește continuu 
situafia economică și socială a salariafi
lor, generînd primejdii pentru drepturile 
oamenilor muncii.

Diferitele planuri cu privire la 
«acumularea de avere» nu înlătură însă 
aceste primejdii. Ele aproape că nu

îmbunătățesc standardul social al salaria
filor ; ele nu îngrădesc în nici un fel 
puterea economică și politică a marilor 
concerne, nu lărgesc cu nimic drepturile 
oamenilor muncii.

De fapt, Georg Leber preconizează 
măsuri care ar înrăutăți nivelul de trai 
actual al muncitorilor constructori, în 
schimbul promisiunii că atunci cînd vor 
fi pensionari sau invalizi, ei vor fi 
«avufi». El de pe acum consimte la o 
renunțare sau amînare a punerii în apli
care a reducerii timpului de muncă, 
așa cum este stipulat chiar în contrac
tul de muncă ; nu poate exista, din 
păcate, nici cea mai mică îndoială că 
drumul muncitorilor constructori spre 
«avere» va fi, timp de decenii, pavat cu 
asemenea concesii. La aceasta, se mai 
adaugă și faptul că nu există nici o ga
rantie că, după 40 de ani. cele 20 000 
sau chiar cele 42 000 de mărci vor avea 
valoarea lor de azi.

în plus, prin participarea sa la 
acest fond, muncitorul nu are în nici 
un fel posibilitatea de a influenta dez
voltarea economică. Influenta sa este 
chiar mai mică decît a unui mărunt ac
ționar, ale cărui posibilități formale de 
influenfare sînt anulate de marile bănci 
sau ale cărui interese, datorită puterii 
sale economice minore, nu sînt respec
tate.

...Șl VARIANTĂ
DE LA „AMERICAN MOTORS"

Cînd acum trei ani „American Motors 
Corporation” a încheiat un contract de 
participare a salariafilor la beneficii, s-au 
făcut aprecieri că aceasta ar reprezenta o 
nouă tendinfä în relațiile de muncă. 
Participarea la beneficii a fost elogiată 
ca o idee ce i-ar face pe muncitori să se 
identifice mai strîns cu interesele com
paniilor respective și ar micșora în ace
lași timp interesul lor pentru greve.

A reieșit, curînd, că această idee 
nu constituie un model pentru vii
tor, așa cum se prezisese. In gene
re, industria a dat dovadă de pufin inte
res în a urma inițiativa luată de „Ameri
can Motors” și de sindicatul unit al mun
citorilor din industria automobilelor 
(U.A.W.). Acum, cînd contractul de la 
„American Motors" privind participarea 
la beneficii a trebuit să fie reînnoit, 
clauza respectivă abia s-a putut strecura. 
Pînă în ultimul minut s-a vorbit despre 
abolirea ei. Apoi, la 16 octombrie, com

pania și sindicatul au ajuns la Un acord 
de a continua participarea la beneficii, 
dar numai după o dispută care a dus a- 
proape la anularea acestui plan. Pro
blemele s-au dovedit atît de complicate, 
incit la mai multe uzine membrii sindi
catului au fost nevoifi să facă grevă 
pentru a impune solutionarea lor.

Cu începere d'n 1961, salariafii de la 
„American Motors Corporation” au primit 
în medie 7,3 aefiuni — în 1962 — și 4,9 
hefiuni anul trecut. Recent, aceste aefiuni 
s-au vîndut la bursa din New York cu a- 
proximativ 17 dolari bucata. Cota din 
1964 va fi. după toate aprecierile, cu mult 
mai mică decît cele din 1962 sau 1963.

Unii dintre muncitori n-au fost niciodată 
multumifi de planul lui „American Motors 
Corporation". In 1961, organizația locală 
U.A.W. de la Uzinele lui „American Mo
tors Corporation" din Kenosha, statul 
Wisconsin, au votat pentru anularea lui, 
dar sub presiunile exercitate de conducă
torii U.A.W. atitudinea s-a schimbat. După 
intrarea în funcfiune a planului, plîngerile 
au continuat. Una dintre acestea constă 
în aceea că, pînă în prezent, în buzuna
rele muncitorilor n-au intrat nici un fel 
de bani. Acfiunile definute de muncitori 
nu pot fi vîndufe de aceștia imediat. 
Deocamdată, «nobilul experiment» al 
participării la beneficii nu a funcționat 
așa cum se prevedea în 1961.

PREȘEDINTELE FRANȚEI, DE 
GAULLE : Revizuirea serioasă a 
Pactului Atlantic sau ieșirea 
Franței din el.

„Generalul de Gaulle ar avea 
intenția să facă noi propuneri mi
litare guvernului american ime
diat după alegerile prezidențiale 
la Washington. Obiectivul: a obți
ne, în fine, o serioasă revizuire a 
Pactului atlantic. In caz de refuz, 
Franța și-ar face imediat cunos
cută intenția de părăsi, în 1969, 
Pactul nord-atlantic". („L'EX- 
PRESS“).

ACAD. SISSAKIAN: Optimism 
în ce privește destinul omului.

„Descoperirea energiei atomice, 
folosirea la maximum a progre
sului tehnic în toate domeniile, 
aprofundarea științelor naturii, 
perspectivele pe care le va des
chide demineralizarea apei de 
mare, recurgerea la oceane și 
mări pentru a face să crească re
sursele alimentare — toate aces
tea au un temei justificat pentru 
optimism în ce privește destinul 
omului“ — a declarat în cuvînta- 
rea rostită, la conferința generală 
a U.N.E.S.C.O., prof. N. M. Sissa
kian, de la Academia de Științe a 
U.R.S.S., ales președinte al con
ferinței („LE MONDE").

BERTRAND RUSSELL : Supri
marea bazelor militare străine de 
pe teritoriul Turciei ar corespun
de intereselor acestei țări.

într-un interviu acordat cotidi
anului turc „Djumhuryet", Ber
trand Russell pledează în favoa
rea retragerii Turciei din alianțe
le occidentale, ca o etapă necesa
ră unei «neutralizări» mai largi în 
Orientul Mijlociu. Un asemenea 
proiect — subliniază cunoscutul 
filozof și activist pe tărîm social 
— răspunde intereselor naționale 
turcești, deoarece s-ar pune capăt 
«izolării» actuale a Turciei de 
«marele curent mondial» al nean- 
gajării care însuflețește statele 
afro-asiatice și din America La
tină. Departe de a-i dăuna, supri
marea bazelor militare pe păniîn- 
tul său i-ar aduce numeroase 
prietenii în toată lumea și ar în
tări securitatea el internațională. 
Declarațiile lui B. Russell au a- 
vut un larg ecou în Turcia, 
unde în cercuri largi ale opiniei 
publice — universitari, tineret, 
studenți etc — se manifestă o 
tendință crescîndă pentru o po
litică de neaderare la blocurile 
militare („DJUMHURYET").
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Conferința generală
U. N.E.S.C.O.

Cuvîntarea conducătorului delegației
R, P. Romîne acad. At h anase Joja

fo ocazia Zilei CORESPONDENȚII

ȘOSEAUA KYRENIA NICOSIA
A FOST REDATĂ TRAFICULUI CIVIL

Forțelor Armate
ale R. P. Romîne

DIN STRÀINÀTATE TRANSMIT:

BERLIN „Test electoral"
O treime din contingentul turc a fost înlocuită

PARIS 26 Agerpres.— în ședința 
plenară de luni 26 octombrie a celei 
de-a 13-a conferințe generale 
U.N.E.S.C.O., care se desfășoară la 
Paris, au luat cuvîntul reprezentanții 
iugoslaviei, Mexicului, Turciei, Gre
ciei, R.F. Germane, Japoniei, Fran
ței, precum și conducătorul delega
ției R P. Romîne, acad. Athanase 
Joja.

. După ce a felicitat pe pre
ședintele conferinței și a mulțu
mit directorului general U.N.E.S.C.O. 
și colaboratorilor acestuia pentru 
excelenta organizare, aducînd și 
un omagiu tradiționalei ospitali
tăți a autorităților franceze, acad. 
Athanase Joja a abordat una din
tre problemele esențiale,, ce revin 
U.N.E.S.C.O. și anume programul 
mondial de alfabetizare. „Trebuie, 
după părerea noastră, ca neapărat 
U.N.E.S.C.O. să înscrie în programul 
său cu litere de foc această sarcină 
anevoioasă și măreață și să contri
buie, astfel, în a face omenirea mai 
bună prin cunoaștere și demnitate. 
Romînia va da bucuroasă concursul 
șău la programul experimental în 
măsura în care experiența noastră 
va fi profitabilă pentru a face să 
progreseze acest vast proiect.

Dar pentru că vorbim de educație, 
mai există încă un domeniu care ne 
este deosebit de scump : este acela al 
educării tinerilor. Acum patru ani, 
de la aceeași tribună, delegația ro- 
mină lansa ideea unei conferințe in
ternaționale asupra problemelor ti-r 
çéretului. Lucrul acesta s-a îndepli
nit. Conferința de la Grenoble a 
putut, în vara aceasta, să facă cu
noscută poziția sa într-un domeniu 
atît de vast și actual ca educația 
extrașcolai'ă a tinerilor. Ea a formu
lat,, după părerea noastră, recoman
dări de cel mai. mare interes, atît 
pentru programele U.N.E.S.C.O. pri
vind tineretul, cît și pentru acțiunea 
Națiunilor Unite în favoarea promo
vării în rîndul tinerilor a ideilor de 
pace, de respect mutual și de înțele
gere între popoare. Importanța unei 
declarații solemne în acest domeniu 
ea document unic, investit cu autori
tatea Națiunilor Unite, în ceea ce 
privește tineretul a obținut la Gre
noble o aprobare unanimi*. Am dori, 
să constatăm în lucrările noastre 
același spirit de înțelepciune și de 
cooperare în ceea ce privește una 
dintre, problemele etice cele mai im
portante ale timpului nostru“.

•Constatînd apoi că proiectul major 
Orient-Occident (apreciere reciprocă 
a valorilor culturale ale Orientu
lui și Occidentului), adoptat la a 
IX-a sesiune a Conferinței gene
rale, va lua sfîrșit în 1966, vor
bitorul a arătat că numeroase 
dintre activitățile acestuia vor tre
bui să fie continuate. în legă
tură cu activitatea din regiunea 
Balcanilor, acad. Joja a spus : „Se 
știe cîtă importanță acordă Romînia 
punerii în practică a proiectelor le
gate de cooperarea culturală și știin
țifică în regiunea Balcanilor și se 
cunosc, de asemenea, rezultatele po
zitive înregistrate pînă în prezent în

acest domeniu : colocviul internațio
nal asupra civilizațiilor balcanice pe 
care l-am organizat la Sinaia în 
1962, crearea în 1963 a Asociației in
ternaționale de studii asupra sud- 
estului european, prima consultare a 
comisiilor naționale a țărilor balca
nice (București 1964). Pentru ajuto
rul pe care U.N.E.S.C.O. ni l-a acor
dat în toate aceste proiecte, noi îi 
mulțumim aici cu căldură.

A luat naștere din aceste întîlniri 
și consultări un program destinat 
să favorizeze, sub egida și cu aju
torul U.N.E.S.C.O., înțelegerea și 
cooperarea regională. Sînt convins 
că în următorii doi ani aceasta va 
duce la concretizarea, grație efortu
rilor unite ale comisiilor naționale 
U.N.E.S.C.O. din țările balcanice, ca 
și a organizațiilor naționale compe
tente, unei politici culturale desti
nate să promoveze cercetarea civi
lizațiilor balcanice și implicit dia
logul Orient-Occident, prin și gra
ție istoriei popoarelor balcanice“.

Apoi, vorbitorul a abordat o altă 
problemă esențială privind elabo
rarea și adoptarea principiilor di
rectoare în domeniul cooperării 
culturale internaționale, aceea a co
existenței pașnice, problemă de o 
deosebită importanță, după părerea 
delegației romîne. El a reamintit 
declarația făcută de președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, Ion Gheorghe Maurer cu pri
lejul recentei vizite făcute în Fran
ța, în ceea ce privește principiile 
coexistenței pașnice, care caracteri
zează politica externă a Romîniei : 
„Coexistenta pașnică nu este, după 
părerea noastră, o toleranță reci
procă, o juxtapunere indiferentă și 
pasivă. Noi dăm acestei noțiuni un 
sens eminamente activ. După pă
rerea noastră, coexistența pașnică 
are un conținut infinit mai bogat 
decît încetarea războiului rece sau 
cald. Acest conținut viu implică fo
losirea tuturor resurselor, a tuturor 
posibilităților pe care le au statele 
de a se înțelege și de a colabora. 
El implică o circulație neîncetată a 
valorilor materiale și spirituale, în 
care fiecare țară, pornind de la fi
zionomia sa proprie, poate avea de 
dat și de primit“.

Evocînd, în sfîrșit, problema po
liticii generale a U.N.E.S.C.O., a 
„raportului între acțiunea operațio
nală și acțiunea etică a organiza
ției“, conducătorul delegației ro
mîne a spus : U.N.E.S.C.O. a fost 
creat pentru a acționa în istorie — 
și reiau aici bucuros o formulă a 
directorului general. Este imperios 
necesar pentru organizație de a 
participa din ce în ce mai activ la 
marea dezbatere ideologică a lumii 
contemporane. Noi nu sîntem din
tre aceia care consideră că educa
ția, știința și cultura sînt în afara 
vieții politice și publice. U.N.E.S.C.O. 
are această misiune constituțională 
de a proclama și de a răspîndi prin 
toate mijloacele de care dispune cul
tul păcii și respectul drepturilor o- 
mului. Cuvîntarea a fost îndelung 
aplaudată.

NICOSIA 26 (Agerpres). — Re
prezentantul special al secretarului 
general al O.N.U., U Thant, în Cipru, 
Carlos Bernardes, și generalul Thi- 
maya, comandantul forțelor O.N.U. 
din Cipru, au anunțat că ieri a fost 
redată traficului civil șoseaua de 
importanță strategică Kyrenia-Nico- 
sia, sub controlul forțelor Națiunilor 
Unite. Agenția France Presse infor
mează totodată că din portul Iskan-

în Bolivia 
calmul restabilit 
este doar aparent

Pentru a treia oară, în răstimp de 
o lună, în Bolivia a reînceput o sta
re de tensiune, în urma incidentelor 
petrecute joi la Cochabamba, al doi
lea oraș al țării. Potrivit relatărilor 
presei, circa trei sute de studenți au 
organizat o manifestație de protest 
împotriva arestării unor lideri ai lor, 
aruncînd cu pietre în polițiști. Deta
șamentele poliției au folosit împotri
va lor gloanțe și grenade cu gaze 
lacrimogene. In ce privește victi
mele ciocnirilor, versiunile diferă. 
In timp ce ministrul bolivian Ciro 
Humboldt Barrero afirma că au fost 
rănite 13 persoane, din care una se 
află în stare de agonie, ziarul „La 
Prensa Libre" din Cochabamba 
scrie că „represiunile polițienești 
s-au soldat cu peste 30 de răniți, 
mulți în stare gravă".

La Cochabamba își are una din 
reședințe generalul Rene Barrientos, 
actualul vicepreședinte al țării și 
fost șef al forțelor aeriene, aflat în 
conflict cu președintele Paz Estens- 
soro. Așa după cum am mai anun
țat, disensiunile dintre cei doi s-au 
accentuat cu prilejul discuțiilor în 
problema presei. Barrientos a cerut 
președintelui suspendarea cenzurii 
impuse presei, inițiind o întreagă 
polemică în jurul acestei probleme. 
Punctul de vedere al lui Barrientos 
a învins. Ieri s-a anunțat că guver
nul bolivian a ridicat cenzura asu
pra presei impusă în urmă cu o 
lună. Dar sursa disensiunilor nu a 
fost lichidată. Barrientos s-a opus,' 
după cum scriu ziarele, folosirii 
armatei împotriva mișcărilor de par
tizani, declarînd că ele sînt „o ex
presie a unor sentimente care pot 

perfect înțelese... și că înainte de 
combate mișcările de partizani 
necesar să se înlăture cauzele lor”. 
După ultimele informații, la Co

chabamba s-a instaurat un „calm a- 
parent". Totuși, poliția a încercuit 
universitatea și circulația a fost în
treruptă în întregul oraș.

V. OROS
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Rio de Janeiro

Japonia INCIDENTELE

derun au plecat spre Famagusta (Ci
pru), pe bordul unui vas, 244 de sol
dați, 44 de subofițeri și 47 de ofi
țeri turci spre a înlocui o treime din 
contingentul turc aflat în insulă. So
luționarea aproape simultană a aces
tor două probleme, care au tăcut 
obiectul unor negocieri dificile în ul
timele luni, constituie un prim pas 
spre reglementarea situației din 
Cipru.

în cercurile diplomatice se menține, 
după cum relatează agenția France 
Presse, o atmosferă de optimism, se 
consideră că prin realizarea colabo
rării dintre cele două comunități — 
greacă și turcă — noi 
vor putea înregistra în 
problemei cipriote.

Primul convoi civil

progrese se 
soluționarea

de ciprioți 
greci, cuprinzînd 15 automobile, a 
trecut luni dimineața pe șoseaua Ni- 
cosia-Kyrenia, controlată pînă în 
prezent de ciprioții turci.

PEKIN 26: — Corespondentul A- 
gerpres, Emil Soran, transmite: Toa
te ziarele centrale din Pekin au pu
blicat știri despre manifestările care 
au avut loc la Pekin cu prilejul Zi
lei Forțelor Armate ale Republicii 
Populare Romîne. Ziarul armatei 
„Țzefantziunbao“ a publicat o dare 
de seamă despre manifestările din 
24 octombrie cu prilejul Zilei For
țelor Armate ale R.P.R. Același ziar 
consacră un articol redacțional săr
bătoririi și publică articolul semnat 
de general-colonel Mihai Burcă, ad
junct al ministrului forțelor armate 
— „Ziua Forțelor Armate ale R.P.R.“.

★

Cu același prilej, ambasadorul R.P. 
Romîne la Phenian, Manole Bodnă- 
raș, și însărcinatul cu afaceri a.i. al 
R. P. Romîne la Havana, Alexandru 
Petrescu, au oferit recepții.

în defavoarea U. C. D.
In trei landuri vesf-germane — Hessen, 

Renania-Palatinaf și Saar — au avut loc 
duminică alegeri comunale, la care au 
participat aproximativ 6,5 milioane de 
alegători. Observatorii politici din R.F.G. 
acordă acestor consultări electorale o 
semnificație specială, deoarece ele sînt 
ultimele care au loc înaintea alegerilor 
parlamentare, din toamna anului 1965. O 
serie de comentatori le consideră un fel 
de „test” asupra stării de spirit a corpu
lui electoral, mai ales în ce privește 
Uniunea creștin-democrată.

După cum se știe, la 27 septembrie, 
cînd au avut loc alegeri în landurile Re- 
nania de nord-Westfalia și Saxonia infe
rioară U.C.D. a suferit pierderi conside
rabile. Nici rezultatele alegerilor de du
minică nu
partidul de guvernămînf.

Astfel, în landul Hessen, Partidul social
democrat a obținut 54,4 la sută din vo
turi, ceea ce înseamnă o majoritate ab
solută în parlamentul landului. Uniunea 
creștin-democrată a întrunit 27,2 la sută 
(față de 27,1 la sută în 1960), iar Partidul 
liber-democrat — 12 la sută (față de 10,5 
la sută în 1960). La fel ca și în landurile 
unde s-a votat la 27 septembrie sporurile 
s-au înregistrat pe seama partidelor de 
dreapta.

In landul Renania-Palatinat U.C.D. a 
obținut 43,7 la sută (față de 43,5 la sută 
în 1960). Și aici P.S.D.G. a înregistrat un

sini mai favorabila pentru

Corespondentă din Paris

Azi, în parlamentul francez.

Cine va fi succesorul 
lui Ikeda?

După cum s-a mai anunțat. Hayato 
Ikeda a demisionat în cursul zilei de 
duminică, din postul de prim-minis- 
tru al* Japoniei și dc șef al partidu
lui de guvernămînt, liberal-demo
crat, ca urmare a bolii de care su
feră (tumoare la laringe). Ieri dimi
neață, demisia a fost aprobată de 
conducerea partidului, care urmează 
sjj.'desemneze un nou președinte al 
partidului. Acesta va deveni și prim- 
ministru al Japoniei, după ce va fi 
aprobat de Dietă.

în aceste condiții, problema succe
siunii lui Ikeda e foarte mult discu
tată în presă.

La ora actuală, în cercurile politi
ce japoneze circulă numele a patru 
cunoscuți lideri ai partidului, ca 
viitori succesori ai lui Ikeda : Eisaku 
Sato, fost ministru de stat și fost 
candidat la funcția de președinte al 
partidului, Ikero Kono, ministru de 
stat, Aiichiro Fuj iama, fost ministru 
de externe, și Shojiro Kawashima,

După părerea corespondenților de 
presă, disputa dintre acești patru li
deri, „ar putea pune capăt perioadei 
de stabilitate politică și ar putea 
provoca o intensă luptă pentru pu
tere în cadrul partidului de guver
nămînt". Așa cum se obișnuieș
te în Japonia, viitorul președin
te al partidului de guvernămînt 
va fi desemnat „în cadrul unor 
tratative de culise între liderii diver
selor fracțiuni“. După cum relatează 
agenția „Associated Press“ contează 
mult și părerea lui Ikeda. Acesta 
l-ar prefera pe Ikero Kono. Obser
vatorii politici, citați de o altă a- 
genție (Reuter) au afirmat că cel 
mai probabil succesor al lui Ikeda 
este Eisaku Sato.

Potrivit unor știri mai recente, 
transmise de agențiile de presă, Par
tidul Socialist din Japonia a hotărîț 
să ceară guvernului și partidului 
liberal-democrat de guvernămînt 
convocarea, la 1 noiembrie, a sesiu
nii extraordinare a Parlamentului 

* Succesiunea lui Ikeda preocupă și 
cercurile politice internationale. O- 
ficialitățile americane, scrie agenția 
■„Associated Perss“, privesc „cu a- 
dînc regret demisia lui Ikeda“.

DE LA KHARTUM
• Care de luptă pe stră- 
zile capitalei Sudanului
• Revendicările „sudiș
tilor" • Guvernul a fost 
dizolvat

„De patru zile, Consiliul suprem al 
forțelor armate, care deține puterea 
în Sudan, face față unei adevărate 
răscoale" — transmitea ieri seară 
agenția France Presse. Pe străzile 
capitalei sudaneze, Khartum, patru
lează poliția și armata, în timp ce 
la principalele intersecții sînt pos
tate care de luptă. Au fost operate 
sute de arestări. Există morți și nu
meroși răniți din ambele părți.

Ce s-a întîmplat de fapt ? Joi sea
ra un mare grup de studenți au 
convocat o întrunire pentru discu
tarea „problemei provinciilor din 
sud". Poliția a intervenit pentru îm- 
prăștierea ei. în cursul incidentelor 
a fost ucis un student. Ca urmare, 
au fost declanșate mari manifestații 
care au degenerat în ciocniri vio
lente între populație și armată. 
A.F.P. sublinia că după cît se pare 
cei car® au provocat manifestațiile 
nu sînt studenți proveniți din pro
vinciile din sud, ci ei sprijină reven
dicările populației din sud. Con
flictul decurge din faptul că multă 
vreme vechii stăpînitori, aplicînd 
principiul cunoscut „divide et im- 
pera" (dezbină și stăpînește), au 
întreținut condiții social-politice 
pentru învrăjbirea populației din 
Sudan. In nord, populația este for
mală din arabi sau africani islami- 
zați ; în sud ea este formată mai 
ales din negri de origine sudaneză. 
In această din urmă parte a țării 
activează o organizație secesionistă 
denumită Uniunea națională afri
cană, care revendică autonomia 
pentru provinciile din sud.

Unul din liderii sectei politico-reli- 
gioase amintite mai sus, a declarat 
că „singura cale de rezolvare a cri
zei este revenirea la forme democra
tice de conducere". El acuză de „dic
tatură’ actualul guvern, venit la pu
tere în urma unei lovituri militare de 
stat care a avut loc acum șase 
ani.

Agenția France Presse, citînd pos
tul de radio Cairo, a anunțat că ge
neralul Ibrahim Abbud, președintele 
Sudanului, a dizolvat luni guvernul, 
asumîndu-și toate puterile.

Augustin BUMBAC
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Discutarea moțiunii de cenzurăJ
Pe biroul Adunării. Naționale Franceze 

a fost depusă vineri o. moțiune de cen
zură asupra politicii agricole a guvernu
lui. Președintele de ședință, Jean Mon- 
talat a anunțat că aceasta este semnală 
de 51 de deputați aparținînd partidelor 
radical, centru-stinga și S.F.I.O. (socia
liști). In moțiune se arată : „Adunarea 
Națională, considerînd că guvernul nu 
aplică dispozițiile votate de către parla
ment... referitoare la organizarea structu
rilor și a fixării prețului, de pildă, cel al 
laptelui, deplorind că se găsește astfel 
comoromisă dezvoltarea regiunilor cu 
Dredominanță agricolă, cenzurează gu
vernul".

Marți 27 octombrie vor începe dezba
teri privind această moțiune de cenzură, 
prima in actuala legislatură. Ea este fruc
tul a numeroase acțiuni ale producători
lor agricoli din ultimul timp, dintre care 
recenta grevă a laptelui a fost cea mai 
însemnată.

Nu trebuie uitat că ea intervine tocmai 
in momentul în care Franța înfîmpină 
mari dificultăți în ce privește organizarea 
Pieței comune agricole, 
minat-o să anunțe că 
părăsească C.E.E. dacă 
se va ajunge pînă la 
stabilirea prețului unic

Sîmbătă și 
avut loc manifestații țărănești cu o parti
cipare — după „Combat" — de cel pu
țin 150 000 de persoane, manifestații or
ganizate tocmai pentru a arăta că agri
cultorii sprijină „moțiunea de cenzură" 
care, de altfel, a fost propusă de depu
tați la insistențele conducătorilor Fede
rației naționale a sindicatelor de producă
tori agricoli. Aceștia relevă în perma
nență existența unui „decalaj" între veni
turile agricultorilor și ale altor categorii 
de francezi. Soluțiile preconizate ai 
fi : „ActuaHzarea prețurilor agricole, lan
sarea unui împrumut național pe termen 
lung pentru sprijinirea regiunilor rurale 
cele mai defavorizate, îmbunătățirea ime
diată a pensiilor muncitorilor agricoli”. 
In legătură cu aceasta se reamintește că 
la 9 octombrie Edgar Pisani a luat .cu
vîntul la tribuna Adunării Naționale pen
tru a explica linia oficială în domeniul 
agriculfurii, dar conducătorii organizații-

lor agricole au declarai că așteptau din 
partea acestuia o mai mare înțelegere.z 
Nevenind, marțea trecută, într-un re
staurant parizian s-ar fi stabilit ordinea 
de bătaie, care a dus la coordonarea ac
țiunilor liderilor sindicatelor agricole cu 
deputați din opoziție. Era tocmai ziua în 
care la Bruxelles același Pisani nu reușea 
să se facă înțeles de colegii săi din ce
lelalte țări ale Pieței comune.

Azi, in Adunarea Națională, urmează să 
ia cuvîntul primul ministru Georges Pom
pidou și ministrul agriculturii, Pisani. 
Ziarele apreciază că, dată fiind majori
tatea pe care o deține, stabilitatea gu
vernului nu poate fi afectată de votul 
moțiunii de cenzură, dar se subliniază că 
agricultorii vor „urmări" voiul și vor tra
ge concluzii, deoarece — așa cum au de- 
claraf-o participant la mitingurile din 
Lorena — „trebuie ales între solidaritatea 
guvernamentală și solidaritatea cu ță
ranii".

spor însemnat de voturi, întrunind 42,9 la 
sută față de 37,7 la sută în 1960. P.L.D. a 
obținut 10,2 la sută, cu 2,3 la sută mai 
puțin ca în alegerile anterioare. U.C.D. 
care pierduse încă la precedentele ale
geri majoritatea absolută în parlamentul 
acestui land, a sperat să-și reciștige pozi
țiile ; dar nu s-a înfîmplat așa.

In landul Saar, rezultatele sînt urmă
toarele : P.S.D.G. 40,3 la sută (față de 
31,5 la sută în 1960) ; U.C.D, — 40,1 la 
sută (față de 38,3) ; P.L.D. 7,8 la sută 
(față de 11,5 la sută în 1960).

Imediat după ce au devenit cunoscute 
rezultatele alegerilor, Willy Brandt, pre
ședintele P.S.D.G. a făcut o declarație 
în care a arătat : „Atît în alegerile din 
27 septembrie, cit și în cele din 25 oc
tombrie învingătorii sînt social-democra- 
ții... Datele alegerilor din aceste trei 
landuri au arătat că activitatea și rezul
tatele obținute de social-democrați în 
comune și orașe cîștigă, în măsură fot mai 
mare, încrederea alegătorilor...'.

Și Josef-Hermann Dufhues, președintele 
administrativ al Uniunii creșfin-democra- 
te, a luat poziție față de rezultatele ale
gerilor. Recunoscînd înfrîngerea parti
dului U.C.D. și în aceste trei landuri, el a 
remarcat, după cum transmite agenția 
Reuter, că „victoriile socialiștilor vor sili 
partidul său să facă cele mai mari efor
turi politice".

Manfred KLEIN

lucru ce a defer- 
este hotărîfă 
între „cei 6” 
sfîrșiful anului 
la cereale, 

duminică, în Franța

Tudor VORNICU

Ingrată situație...
Ministrul francez al agriculturii 

. Edgar Pisani este confruntat de 
nemulțumirile producătorilor agri
coli — în interior, de refuzul vest- 
german — la Bruxelles.

A

In Vietnamul de sud

Alegerile pentru parlamentele provin
ciale (dietele) landurilor Viena și Aus
tria Inferioară care au avut loc duminică 
au adus în fala urnelor mai mult de ju
mătate din totalul alegătorilor acestei 
țări. Alegerile s-au încheiat cu puține 
schimbări în pozițiile pe care le dețineau 
și pînă acum diferitele partide politice.

Astfel, la Viena partidul socialist, mem
bru al coaliției guvernamentale, a obți
nut 562 476 voturi (54,66 la sută) repar- 
tizîndu-i-se, ca și la alegerile din 1959, 
60 de mandate. Populiștilor, partenerii lor 
de coaliție, le-au revenit 33,86 la sută 
din voturi și 35 de mandate (față de 33 
mandate în 1959). Partidul liberal (de 
dreapta) a primit 5,69 la sută din voturi 
și 3 mandate, pierzînd un mandat. Un alt 
partid de dreapta, partidul federalist 
european, care a prezentat pentru prima 
oară candidați, a obținut doar 0,75 la sută 
din voturi și nici

a prezentat 
socialiștii de 

sută din voturi

Dieta landului

un mandat,

Partidul comunist, care 
candidafi împreună cu 
stingă, a obținut 5,03 la 
și 2 mandate.

Și în alegerile pentru
Austria Inferioară cele două partide gu
vernamentale. populist și socialist, și-au 
menfinut pozițiile. Populiștii păstrează, 
cu 31 de mandate, majoritatea absolută, 
pe care o dețin de ani de zile. Socia
liștii au obținut 25 de mandate.

Tot duminică au avut loc alegeri mu
nicipale parțiale în landul Salzburg, Aci 
populiștii, înregistrînd un regres, au obți
nut 969 mandate față de 989 mandate 
in 1959. Socialiștilor le-au revenit 610 
mandate, față de 550 în 1959. Liberalii 
au obținut 161 de mandate, iar comu
niștii 3 mandate,

Ștefan DEJU

încheierea sesiunii 
Consiliului F. 0.1. F.

SOFIA 26 (Agerpres). — La Sofia 
s-au încheiat lucrările sesiunii Con
siliului F.D.I.F. In cadrul sesiunii a 
fost completat Birou] și s-a ales Se
cretariatul F.D.I.F. In cuvîntul rostit 
la închiderea lucrărilor, Eugenie 
Cotton, președinta F.D.I.F., a adre
sat un apel organizațiilor naționale 
pentru unitatea femeilor din lumea 
întreagă în lupta pentru drepturi, 
libertate, independență națională 
progres social, pentru pace.

ROMA

Confruntări
de poziții

Și

Guvernul „civililor“ la discreția „militarilor
• Suu declară că nu va rămîne mult timp in funcția de șef al statului

Ï!

SAIGON 26 (Agerpres). — Numirea lui Phan Khac Suu în funcția 
de șef al statului in Vietnamul de sud marchează a cincea schimbare 
in conducerea Vietnamului de sud in curs de un an.

Sîmbătă seara, generalul Khanh a 
declarat la recepția oferită cu prile
jul „demisiei" sale din funcția de 
prim-ministru că nu se îndoiește că 
„va colabora pe viitor cu guvernul“. 
Agențiile de presă relevă în unani
mitate că noul șef de stat, care este
civil, nu va constitui o piedică în ca
lea militarilor, deoarece orice încer
care de împotrivire față de hotărîrile 
militarilor ar constitui un pericol 
iminent de lovitură de stat. Numirea

SCU RTE < ȘTIRI
MOSCOVA. La invitația Sovietului problemele care interesează cele două 

Suprem al U.R.S.S., la Moscova a so
sit luni* într-o vizită de două săptă- ______________ _____  _
mîm în Uniunea Sovietică, o delega- Universitatea națională din Uruguav 
ție a Marelui Hural Popular al R. P. au declarat grevă generală, cerînd 
Mongole, condusă de Batocirîn Altan- sporirea alocațiilor pentru învățămîn- 
gherel, președintele Marelui Hural tu| superior.

PHENIAN. La 24 octombrie, dele
gația Uniunii Tineretului Muncitor, 
condusă de Gheorghe Stoica, secretar 
al C.C. al U.T.M., care face o vizită 
în R.P.D. Coreeană, a fost primită de 
Pak Kîm Ciol, vicepreședinte al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea. A 
fost, de asemenea; prezent Ko San 
Iun, vicepreședinte al C.C. al Uniunii 
Tineretului Muncitoresc Socialist din 
Coreea. Pak Kîm Ciol a avut o con
vorbire prietenească cu membrii dele
gației.

Popular.

WEST 
însuflețit 
ședințe al 
fost înhumat duminică dimineața în 
orașul său natal — West Branch — 
din statul Iowa.

BRANCH. — Corpul ne- 
al celui de-al 31-lea pre- 
S.U.A., Herbert Hoover;* a

PHENIAN. La 24 octombrie între 
Kim Ir Sen, premierul Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, și Modibo 
Keita, președintele Republicii Mali au 
avut loc convorbiri în-legătură cu

H

țări.
MONTEVIDEO. Studenții de la

generalului Khanh în fruntea arma
tei a rămas o chestiune pur formală.

Phan Khac Suu, noul șef 
al Vietnamului de sud, și-a 
luni în mod oficial, funcția.

Departe de a constitui un

de stat 
preluat

început

de rezolvare pentru grava criză poli
tică din Vietnamul de sud, recentele 
schimbări în conducere adîncesc și 
mai mult contradicțiile din această 
țară. Agenția Associated Press arată 
că sînt posibile „noi lovituri de stat 
militare și noi demonstrații de am
ploare". Abia instalat în postul său, 
Suu a declarat că nu va rămîne mult 
timp în această funcție.

z.S.

Astfel vede cari
caturistul Tim In 
săptămînalul fran
cez „L'Express" 
„schimbarea găr- 
dl” la Londra. 
Sir Alec Douglas 
Home scoate un 
„uf" de ușurare 
după ce a lăsat 
moștenire lui Ha
rold Wilson toate 
greutățile (defici 
tul balanței 
merciale, Piața 
mună, politica 

niturilor)

Prima duminică electorală „plină", 
în general cu această opinie se des
chid cronicile de luni, care relatează 
desfășurarea campaniei electorale 
pentru alegerile consiliilor comunale 
și provinciale care vor avea loc la 
22 noiembrie.

Prima constatare notabilă e că, 
deși nu toate partidele și-au elabo
rat pînă acum platformele electorale, 
pozițiile mai tuturor partidelor au 
început să se definească în urma 
discursurilor rostite duminică în di
ferite orașe italiene. A doua consta
tare pe care o fac comentatorii sub
liniază prezența mult mai accentuată 
în actuala campanie, a temelor poli
tice față de edițiile precedente ale 
alegerilor administrative. Așa dar, 
această primă etapă (miercuri este 
ultima zi pentru depunerea listelor 
de candidați) care inițial ar fi trebuit 
să aibe mai mult un caracter tehnic, 
aduce, înainte de epuizarea ei, o 
anumită clarificare a confruntărilor 
de poziții. S-au făcut cu acest prilej 
referiri la problemele mai generale 
ale vieții politice italiene, cum e de 
exemplu aceea a formulei de centru 
stingă pe care se bazează actuala 
coaliție guvernamentală. Președinte
le Camerei Deputaților, Bucciarelli 
Ducci, a afirmat la o întilnire orga
nizată de partidul democrat creștin 
că „succesul formulei de centru stin
gă va depinde de sinceritatea și cla
ritatea voinței de colaborare". „Per
sistența dificultățilo? economice, a 
spus un alt lider democrat creștin, 
fostul prim ministru Fanfani, scoate 
în relief problema coordonării mă
surilor imediate cu cele de perspec
tivă". Pe de altă parte, secretarul 
P.S.I.’ De Martino, a arătat că Italia 
„este încă in așteptarea realizărilor 
promise".

Duminică a fost dat publicității a- 
pelul adresat de P.C.I. alegătorilor. 
„Să dăm viață unei noi majorități 
democratice în întreaga țară", spune 
apelul, arătînd în continuare că în 
acest proces „se afirmă rolul hotărî- 
tor al P.C.I. ca principala forță de 
luptă împotriva rezistențelor conser
vatoare, ca garanție a unității mase
lor muncitoare, ca pirghie a unei 
mai vaste unități democratice".

Octavian PALER
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