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Dezvoltarea economiei naționale 
în perioada 1966—1970 și satisfa
cerea cerințelor crescînde ale 
populației necesită sporirea și uti
lizarea cît mai eficientă a resur
selor de energie primară, spori
rea producției de energie electrică 
și termică într-un ritm superior 
ansamblului industriei. Directi
vele Congresului al IX-lea al 
P.C.R. cu privire la valorifi
cară surselor energetice și 
electrificarea țării în perioada 
1966—1975 subliniază în mod deo
sebit necesitatea creșterii într-un 
ritm mai accentuat a extracției de 
cărbuni în vederea economisirii și 
valorificării superioare a rezerve
lor de țiței și gaze, a asigurării în 
cît mai mare măsură, din resurse 
interne, a nevoilor de energie pri
mară cerute de dezvoltarea susți
nută și echilibrată a economiei na
ționale.

întemeindu-se pe o analiză pro
fund științifică a resurselor natu
rale ale țării noastre, Directivele 
Congresului reliefează că în ba
lanța generală de energie primară 
ponderea cărbunelui va crește în 
1975 la aproximativ 20—21 la sută, 
față de circa 10 la sută cît va re
prezenta la sfîrșitul anului 1965 
(preliminat). în totalul puterii elec
trice noi ce va fi instalată în ur
mătorii zece ani, care însumează 
10 milioane kW, o contribuție în
semnată va avea amplificarea ter
mocentralei pe bază de cărbune 
de la Craiova pînă la o putere de 
1 milion kW și construirea a încă 
două termocentrale pe bază de 
cărbune, cu o putere de aproxima
tiv 1 milion kW fiecare. Produc
ția de cărbune extras va trebui să 
crească, față de anul 1965, de 1,7 
—1,8 ori la sfîrșitul cincinalului și 
de 2,9—3,3 ori în 1975.

Realizarea acestor prevederi e 
pe deplin posibilă, statul îngrijin- 
du-se sistematic, încă din anii pla
nului șesenal, de asigurarea bazei 
materiale necesare, prin efectuarea 
unor ample cercetări și lucrări 
geologice. Au fost puse astfel în 
evidență rezerve de cărbuni în 
toate bazinele de importanță eco
nomică cunoscute pînă în prezent. 
Din totalul acestor rezerve, 88 la 
sută se află concentrate în două 
bazine — și anume, în bazinul de 
huilă din Valea Jiului și în ba
zinul de lignit din Oltenia de vest.

Dezvoltarea producției de căr
bune la nivelul stabilit pentru 
cincinal presupune continuarea 
susținută a lucrărilor geologice în 
cele două principale bazine de căr- 

; buni, în vederea obținerii unui ra
port cît mai just între creșterea 
rezervelor de categorii superioare, 
a determinării cît mai exacte a 
calității acestor rezerve, în special 
în bazinul Văii Jiului, unde o 
parte dintre cîmpurile de ex
ploatare conțin cărbuni coc- 
sificabiii. Efectuarea lucrărilor 
geologice în bazinul de lignit din

partea vestică a Olteniei va permi
te delimitarea cîmpurilor miniere 
susceptibile a fi exploatate în 
cariere și determinarea condițiilor 
de extracție economică. Este im
perios necesar ca, prin amplasarea 
cît mai judicioasă a lucrărilor geo
logice și executarea lor cu uti
laje moderne, să se obțină, în 
termene utile pentru întocmirea 
documentației tehnice, toate infor
mațiile care să asigure exploatarea 
zăcămintelor cu maximă eficiență 
economică.

Intrarea în funcțiune a noilor 
unități la termenele și capacitățile 
prevăzute constituie o condiție 
hotăritoare pentru realizarea sarci
nilor ce-i revin industriei carboni
fere, deoarece din întreaga pro
ducție de cărbune prevăzută a se 
extrage în 1970 — 20—22 milioane 
de tone — aproximativ 25 la sută 
vor proveni din mine și cariere 
noi. Prin dezvoltarea minelor exis
tente și deschiderea de noi mine, 
cantitatea brută de huilă extrasă 
la sfîrșitul cincinalului în bazinul 
Văii Jiului va crește la 8—8,5 
milioane de tone, adică de 1,4—1,5 
ori față de realizările anului 1965. 
Ponderea producției de lignit din 
bazinul Olteniei va crește, în tota
lul producției de cărbune a țării, de 
la aproximativ 11 la sută, cît repre
zintă în prezent, la 30—33 la sută în 
1970 și la aproape jumătate în 1975.

(Continuare în pag. a Il-a)

Regiunea Bacău

DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
La hidrocentrala de pe Volga

In secția filatură super cord a Com
binatului de fibre artificiale din 

Brăila
Foto : Agerpres
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Ion Rotaru, șef de brigadă la exploatarea minieră Petrlla

De ce diferă stadiul
pregătirilor pentru insămințări?

Apropierea campaniei însămînțări- 
lor de toamnă se face simțită și în 
regiunea Bacău. Un raid întreprins 
prin diferite unități agricole ne-a dat 
prilejul să constatăm că în multe 
locuri țăranii cooperatori s-au pre
gătit temeinic, din vreme, în vede
rea însămînțării grîului. în raza de 
activitate a S.M.T. Adjud, bunăoară, 
toate unitățile agricole sînt pe termi
nate cu pregătirile. Tovarășul Nico
lae Ursu, președintele cooperativei 
de producție din comuna Păunești, 
ne-a declarat : „Putem începe semă
natul chiar mîine. întreaga suprafață 
de 640 ha prevăzută pentru grîu a 
fost arată. Jumătate din ea a fost 
fertilizată cu îngrășăminte chimice și 
gunoi de grajd. Acum, tractoriștii din 
brigada lui Nicolae Stoian lucrează 
la discuirea și făvălugirea arăturii”. 
Avansați cu pregătirile penfru însă- 
mînțările de toamnă sînt și coope
ratorii din comunele Adjudu Vechi, 
Homocea, Urecheșfi, Corbasca, din 
raza de activitate a aceleiași stațiuni,

Țibucani, Pefricani și Davideni din 
raionul Tg. Neamț, Gherăeșfi, Moldo
veni și Săbăoani, raionul Roman, 
Cleja, Valea Seacă și Nicolae Băl- 
cescu din raionul Bacău și alfele.

Trebuie spus însă că sfadiul pre
gătirilor diferă mulf de la un raion 
la altul, iar în cadrul aceluiași raion 
de la o unifafe la alfa. Exemplul ra
ionului Adjud este concludent în a- 
ceasfă privință. Aici, după cum am 
văzut, sînt cooperative agricole unde 
totul este pus la punct în vederea 
începerii însămînțărilor. Alături de a- 
cesfea există însă altele (cele din 
raza de activitate a S.M.T. Podu 
Turcului, bunăoară), unde lucrările 
sînt rămase mult în urmă. La coope
rativa agricolă de producție Cociu- 
nu s-au arat decîf 175 ha din cele 
400 ha prevăzute. Aceeași situație 
există și în comunele Lichitișeni, 
Corbița și Blaga. Explicația ? Consi
liile de conducere nu au luat mă
suri pentru eliberarea terenului de 
paie și, din această cauză, tracto-

Nici noroc, ntci

în primăvara aces
tui an a bătut la ușa 
familiei Lupașcu, cine 
credeți ?... Norocul în 
persoană. Și a zis :

—• Lupașcule, în a- 
propiere de piața Chi
brit există un maga
zin cu articole tehni
ce. Te duci acolo și-ți 
cumperi un televizor 
„Cosmos 3“.

— Dragul meu No
roc, te-ai orientat 
bine. Chiar trebuia 
să-mi cumpăr unul.

Lupașcu și-a ascul
tat Norocul, și-a adus 
televizorul acasă, i-a 
dat drumul și... să ve
deți minune : pe ecran 
— doi Mircea Crișan, 
două Doina Badea, pa
tru frați Mentzel, 
două Margareta Pîsla- 
ru, două muzici-două. 
Asta era sîmbătă sea
ra. Duminică era 
meci. In stingă, poar
ta Rapidului, apărată 
de doi Andrei. La îna
intare doi Dumitriu 
(și el II), doi Ionescu 
doi... In total, pe teren, 
44 de jucători, șase 
arbitri și două mingi.

A alergat la vecinul 
lui de apartament. La 
televizorul vecinului 
se juca fotbal normal. 
A venit și vecinul la 
el și, cînd a văzut mi
nunea, l-a cuprins in
vidia.

— De unde ai făcut 
rost de televizorul 
ăsta ? E formidabil. 
Dacă-i 0—0, vezi du
blu golurile.

— Mi l-a adus cine
va din străinătate, a 
mințit Lupașcu.

Nu se știe prin ce 
împrejurare vecinul 
invidios a aflat că l-a 
cumpărat de pe Calea 
Griviței și l-a pîrît. 
Curînd a venit la Lu
pașcu acasă un lucră
tor de la cooperativa 
„Radio Progres“, s-a 
uitat la proprietarul 
televizorului ca la un 
răufăcător și i-a zis :

— Rușine, tovarășe, 
cumperi un televizor 
și te servești de două?

— Dacă așa mi l-a 
adus Norocul?

—• Să-l aduci mîi
ne la atelier, la noi, 
că din greșeală s-au

inion
TÀNASE

duble lamontat piese 
el.

Ascultător, 
cu l-a dus la 
tivă. După cîteva zile 
l-a adus acasă și No
rocul nu l-a părăsit. 
Pe ecran, din nou, doi 
Pîrcălabi, doi Popa... 
De teamă să nu mai 
fie iar pîrît, se uita cu 
ușa baricadată. Dar 
tot s-a aflat. Probabil 
că Norocul lucrează 
mină în mină cu Ghi
nionul. C-a venit iar 
de la cooperativă, și 
iar i-a luat televizo
rul. Norocul însă a 
fost mai norocos. Doi 
Drăghici, doi Robin- 
Hood, etc. Invidioșii 
nu s-au lăsat. L-au 
reclamat pe Lupașcu 
la uzinele „Electro
nica".

A venit un repre
zentat de la uzină.

— Zi așa, tovarășe 
Lupașcu ! A dat no
rocul peste dumneata. 
Vezi dublu !

Lupaș- 
coopera-

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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rișfii nu pof executa arături. Tot din 
această pricină întîrzie 
pregătirea 
Moinești și

Întîrzieri 
nea Bacău 
lor și tractoarelor care vor fi folo
site la însămînțări. La începutul a- 
cesfei luni, la S.M.T. Podu Turcului 
mai erau de reparat încă 45 de trac
toare, 17 semănători și 20 grape cu 
discuri. Multe mașini mai sînt de re
parat și ia stațiunile din Roman, He- 
meiuși și din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Această situație se 
datorează afît deficiențelor organiza
torice existente în S.M.T., cît și insu
ficientei aprovizionări cu piese de 
schimb și cauciucuri. în regiune stau 
nefolosite, din lipsă de cauciucuri, 
117 tractoare.

Pregătirea semințelor constituie, de 
asemenea, o problemă care 
să se bucure de mai multă 
Pe regiune, această lucrare 
făcută doar în proporție de 
sută. în raionul Tg. Ocna 
condiționate doar 85 tone de semin
țe din cele 799 tone necesare. Sînt 
numeroase unități, ca acelea din co
munele Prisăcani, Benești, Buda, ra
ionul Adjud, Filipeni și Ifești, raionul 
Bacău, unde această 
a început.

în timpul care a 
la însămînțările de 
giune frebuie grăbite atît arăturile 
cît și condiționarea semințelor, astfel 
încît semănatul să poată fi făcut la 
timp și la un înalt nivel calitativ.

Gh. BALTA
coresp. „Scînteii"

foarte mult 
în raioaneleterenului și 

Tg. Ocna.
se constată
și în revizuirea mașini-

în regiu-

trebuie 
atenție, 
a fost 

41,9 la 
au fost

acțiune încă nu

mai rămas pînă 
foamnă, în re-

V

ÎN PLINA
Mărfarul trecea cu viteză prin 

stația Vădeni, cu vagoanele în
cărcate. Impiegatul de mișcare 
Tudor Tache observă că la unul 
dintre vagoane — al șaptelea de 
la urma trenului — iongeronul 
era rupt în două. Garnitura însă 
nu mai putea fi oprită. Deraie
rea, răsturnarea 
vagoane se puteau produce ori- 
cînd. Aceasta însemna nu numai 
risipirea încărcăturii ; paguba ar 
fi fost sporită de sfărîmarea va
goanelor și blocarea circulației 
trenurilor pe o linie importantă : 
Galați—Brăila.

Impiegatul telefonă imediat 
operatorului de serviciu Emil

ultimelor șase

VOLGOGRAD 7 (Agerpres). — 
Trimișii noștri speciali transmit :

Marți dimineața, membrii dele
gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., au vizitat hidrocentrala 
de pe Volga — „Congresul ai 
XXII-lea al P.C.U.S.“ — una dintre 
cele mai importante uzine hidro
energetice ale Uniunii Sovietice.

în fața impunătoarei construcții, 
oaspeții români sînt întîmpinați de 
M. A. Ivanov, directorul hidrocen
tralei.

în marea sală a turbinelor, di
rectorul vorbește oaspeților despre 
cele 22 de hidroagregate care dez
voltă o putere de peste 2 500 000 
kw.

Coborînd în corpul subteran al 
hidrocentralei, membrii delegației 
străbat tunelul turbinelor, intere- 
sîndu-se de funcționarea agrega
telor, după care vizitează substa- 
ția de curent continuu destinat 
bazinului carbonifer Donbas. To
varășul Nicolae Ceaușescu se in
teresează de problemele actuale 
ale transportului de energie elec
trică în Uniunea Sovietică.

După ce au vizitat postul cen
tral de comandă, membrii delega
ției se îndreaptă spre barajul de 
beton care stăvilește apele Volgăi.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți membri ai 
delegației au mulțumit gazdelor 
pentru explicațiile date și le-au 
urat noi succese în muncă.

în cursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut, la ce
rerea corespondenților presei și 
radioului sovietic, o scurtă decla
rație în care, referindu-se la vizita

în orașul-erou Volgograd, la întîl- 
nirea cu locuitorii orașului, cu 
muncitorii de la marea uzină de 
tractoare, a arătat că sentimentele 
de prietenie cu care a fost întîm- 
pinată delegația română de către 
oamenii muncii 
reflectă relațiile de 
tre poporul român 
Uniunii Sovietice.

După ce a vorbit 
sia produsă de vizitarea grandio
sului monument în construcție de 
pe movila lui Mamai, care simbo
lizează lupta eroică de la Stalin
grad, și despre vizita făcută la 
marea hidrocentrală de pe Volga, 
el a spus : Dorim tuturor munci
torilor, locuitorilor orașului Vol
gograd, organizației de partid noi 
succese în munca de construire a 
comunismului și multă fericire.

Referindu-se la relațiile ro- 
mâno-sovietice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a declarat că acestea 
sînt vechi relații de prietenie, 
învățătura marxist-leninistă, prin
cipiile egalității în drepturi, res
pectării suveranității și indepen
denței naționale, neamestecul în

din orașul-erou 
prietenie din- 

și popoarele

despre impre-

treburile interne constituie baza 
puternică pentru întărirea pe mai 
departe a acestor relații.

Sîntem convinși, a spus în înche
iere tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că vizita noastră în Uniunea 
Sovietică va contribui la dezvolta
rea acestor relații spre binele po
poarelor noastre, al întăririi unită
ții țărilor socialiste în folosul păcii 
și al socialismului.

Delegația română a făcut în con
tinuare o scurtă vizită la Voljski, 
oraș industrial construit în ultimul 
deceniu în stepa Volgăi, în ime
diata apropiere a hidrocentralei.

Comitetul regional Volgograd al 
P.C.U.S. și Comitetul executiv al 
Sovietului regional Volgograd au 
oferit marți un prînz în cinstea 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România.

Au participat membrii delegației 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, persoanele oficiale so
vietice care însoțesc delegația, re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

în timpul prînzului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, tovarășii A. M. Șkol- 
nikov și Nicolae - 
rostit toasturi.

Ceaușescu au

Plecarea delegației
din Volgograd

Marți după-amiază, membrii de
legației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Româ
nia au plecat la Leningrad. Oaspe
ții români au fost conduși la aero
port de A. M. Șkolnikov, L. S. Ku- 
licenko și de

partid și 
traseului

de
un

organelor locale de 
stat. De-a lungul 
mare număr de locuitori ai orașu
lui au făcut delegației române 
o caldă manifestare de prietenie.

(Continuare în pag. a Ul-a)

Depunerea unei cumane
de flori la Monumentul
eroilor din Volgograd

coroanei

apararea 
orașului

alți reprezentanți

Vizitarea hidrocentralei de pe Volga

VITEZA

Vaille CRISTESCU 
operator R.C.M. Galați

«885 ț

: '

Ieri dimineață, delegația de par
tid și guvernamentală a Republi
cii Socialiste România, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a de
pus o coroană de flori la „Monu
mentul eroilor războiului civil și 
ai Marelui război pentru —*------
patriei“, aflat în centrul 
Volgograd.

Pe panglica tricoloră a 
era scris : „Din partea delegației 
de partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România“.

Delegația a fost însoțită de to
varășii A. N. Șelepin, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. al 
P.C.U.S., A. M. Șkolnikov, membru 
al C.C. al P.C.U.S, prim-secretar al 
Comitetului regional Volgograd al 
P.C.U.S., L. S. Kulicenko, preșe
dintele Comitetului executiv al So
vietului regional Volgograd, și de 
alte persoane oficiale sovietice.

Gheorghiu, relatîndu-i cele ob
servate. Acesta opri trenul în 
stafia care urma pe parcurs — 
Baldovinești. Cercefîndu-se lon- 
geronul deteriorat, se constată 
că ruptura ar fi putut fi fatală 
încă înainte ca garnitura să a- 
jungă la Brăila — prima oprire 
după Baldovinești. Vagonul 
feet a fost scos la timp din 
nifură.

Vigilenfa impiegatului de 
care Tudor Tache și simjul lui de 
răspundere sînt demne de laudă.

Telefoto : TASS-AGERPRES
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Versuri despre 
frumusețea patriei

Poezia lui Ion Horea și-a fi
xat mai de mult cadrele tematice și 
stilistice, astfel incit recentul vo
lum Umbra plopilor se așează firesc 
în continuitatea „Poeziilor" din 1956 
(care atrăseseră atenția lui G. Căli- 
nescu) și a „Coloanei în amiază" din 
1961. O asemenea continuitate e in
discutabil unul dintre semnele maturi
tății artistice care, ferită de salturile 
bruște sau de cotiturile spectaculoase 
ale tinereții, e preocupată în primul 
rînd de adîncirea femei și a expresiei. 
Vom găsi deci în Umbra plopilor pu
ține elemente inedite (în raport cu 
anterioarele volume de versuri ale 
lui Ion Horea), noutatea volumului 
constînd în strădania autorului de 
a-și lărgi perspectiva lirică și 
de a o deschide mai larg spre via
ța noastră de astăzi în ceea ce are 
ea specific. Ion Horea este un poet 
în aie cărui versuri răsună chemarea 
pămîntului și a naturii. Germinația, 
proaspătul fior primăvăratic care 
sfrăbafe semințele, elanul naturii care 
se trezește după încremenirea iernii 
sînt cîntate în dulci cadențe visătoa
re, într-un fon de imn senin și calm.

Poezia naturii aduce în vo
lumul lui Horea mărturia unei sensi
bilități actuale, optimiste, manifestînd 
încredere în valorile pe care și le-a 
făurit omul de azi, eliberat de ex
ploatare și participant activ, lucid și 
entuziast, la construirea socialismului.

Meritul lui Horea este de a exprima 
toate aceste lucruri cu mijloacele 
specifice ale poeziei, fără să cadă în 
declarativism exterior. Versul lui are, 
de cele mai multe ori, o forță de 
convingere care vine din sinceritate 
și din echilibrul exterior. Lauda mun
cii, a activității libere și creatoare a 
omului de la noi se însoțește la Ho
rea cu sugestia unei vii participări 
la dinamica naturii în totalitatea ei.

Cele patru poeme care încheie vo
lumul Umbra plopilor (Sentimentul 
primăverii. Sentimentul verii, Senti
mentul toamnei, Sentimentul iernii) 
mi se par tot ce a scris mai rezistent 
Ion Horea pînă astăzi și o antologie 
a poeziei noastre noi le poate re
ține integral. Astfel de versuri, 
ca și altele, de o factură similară — 
aș cita Hotar, Plopii, Pădurea, După 
zăpezi — își trag sevele dintr-un 
sentiment de comunicare cu natura, 
dintr-o solidaritate și o intimitate 
prietenoasă cu ea, care constituie, în 
tradiția poeziei noastre (Alecsandri, 
Eminescu, Arghezi etc), una dintre 
expresiile cele mai convingătoare și 
originale ale patriotismului. Conti- 
nuînd, așadar, un filon prețios, Ion 
Horea cîntă natura nu dintr-un unghi 
abstract și vag, ci dintr-unul specific, 
din perspectiva cuceririlor morale ale 
epocii socialiste.

Un farmec special se degajă în vo
lumul de față din poeziile de dra-

goste. Fiorul erotic are o adîncime și 
o autenticitate din care ies efecte 
lirice deosebite. Ion Horea stăpîneș- 
te, în poeziile la care mă refer — 
Umbra plopilor, Și iarăși, Păreai, Ori 
poate — o artă a sugestiei, o subtilă 
tehnică de a crea atmosferă poetică. 
Sunete stinse, pierdute, lumini filtrate 
în care nuanțele iradiază suav, creea
ză un climat afectiv aparte.

Ceea ce i se poate reproșa lui 
Ion Horea — lucrul s-a mai făcut și 
cu prilejul apariției volumelor ante
rioare — este o anume dependență 
de modele. Sînt, în această carte, 
versuri, imagini, asocieri, cadențe 
ritmice care amintesc prea insistent 
mai ales de factura poetică din Pe 
Argeș în sus de Ion Pillât, de Ar
ghezi sau de Fundoianu. Ion Horea, 
poet cu note originale certe, ar tre
bui să mediteze asupra unei atari 
împrejurări și să facă eforturi mai 
susținute de a ieși cu totul din um
bra modelelor citate. Cu atît mai mult 
cu cît el are premisele de a izbuti, 
așa cum ne îngăduie să presupunem 
acele versuri în care împletește cu 
rezultate semnificative filonul tradi
țional cu altul contemporan, purtînd 
amprenta vieții noi ce pulsează pe 
cuprinsul patriei socialiste. Nu e vor
ba, în nici un caz, de a-i sugera lui 
Ion Horea — poet matur, cum am 
arătat — să-și părăsească temele ș‘ 
motivele predilecte, ci doar de a-și 
imprima mai puternic, mai curajos, 
personalitatea sa lirică în tratarea lor.

Dincolo însă de aceste observații, 
Umbra plopilor, prin ținuta artistică, 
prin nota generală de vibrantă gravi
tate, se înscrie printre cele mai bune 
volume de versuri apărute în ultima 
vreme și ne face să așteptăm, cu le
gitim interes, viitoarele manifestări 
ale poetului.

Doua studii
Matei CÄLINESCU

ECKS!

de literatura universală
Se conturează tot mai 

limpede o preocupare 
a cercetătorilor noștri 
pentru problemele lite
raturii universale și se 
afirmă nu o dată în a- 
cest domeniu puncte de 
vedere originale, care 
depășesc simplul interes 
documentar. Afirmate 
sau subînțelese, criterii
le comparatiste operea
ză în mod fericit în lu
crări tot mai nume
roase. S-a constituit la 
noi o tradiție a cercetă
rii în cîmpul acesta vast 
— tradiție fundamenta
tă de opera lui Tudor 
Vianu, George Călines- 
cu sau Mihail Ralea, a- 
devăraji întemeietori 
de școală — care gă
sește în cercetările u- 
nor specialiști mai tineri 
o frumoasă continuare. 
Se cismonsfrează, prin 
cele mai izbutite lu
crări realizate în ultimi: 
ani, utilitatea unor stu
dii solid construite, ar
gumentate, întemeiate 
pe datele științei mar- 
xisf-leniniste, în care să 
se urmărească, cu mij
loace proprii și spirit de 
discernămînt, etape sau 
momente ale unor lite
raturi străine.

Unele din aceste ca
lități sînt relevate de 
două cărți recent apă
rute.

Lucrarea intitulată In
troducere în literatura 
Americii Latine aparți
ne lui Francise Păcu- 
rariu. Autorul respinge 
tentațiile eseului, ale- 
gînd drumul, aparent 
mai arid, al cercetării 
sistematice, făcînd din 
volumul său o adevăra
tă istorie concentrată a 
literaturii unui întreg 
continent.

Ceea ce se impune 
din primul moment a- 
tenției este faptul că 
Francise Păcurariu nu 
urmărește procesul lite
rar de-a lungul unor li
teraturi naționale ci, |i- 
nînd seama de comuni
tatea de cultură a aces
tor țări, urmărește cir

culația curentelor pe un 
teritoriu imens.

Parcurgînd volumul, 
îți amintești exclamația 
mîndră a lui Alvaro 
Yunque : „nu sînlem 
nici indos, nici spanioli, 
sîntem un popor nou, cu 
aspirațiile și certitudini
le lui". Francise Păcu
rariu știe să descifreze a- 
ceastă individualitate a 
literaturii din America 
Latină, confrunfînd în
tre ele creațiile națio
nale din acest conti
nent, comparîndu-le, în 
același timp, cu opere și 
curente ale altor zone 
geografice. Sub acest 
raport, cu deosebire 
valoroase mi se par ca
pitolele dedicate dez
voltării literaturii realis
te din jumătatea a doua 
a veacului trecut, poe
ziei de la sfîrșiful vea
cului trecut și de la în
ceputul secolului nos
tru. Originalitatea pro
ducției literare e subli
niată prin analiza atît a 
condiționărilor locale de 
ordin social și a rezul
tantei lor pe plan este
tic, cît și a modului în 
care au fost asimilate 
influențele venite de 
peste Atlantic și din 
Nord, din America Iul 
Poe și Whitman.

încerci totuși regretul 
că autorul nu a stăruit 
suficient asupra unui 
aspect atît de important 
cum e acela al influen
țelor exercitate, mai ales 
în ultimele decenii, de 
lirica sud-americană a- 
supra creației europene 
și nord-americane. în 
general, însă, cartea lui 
Francise Păcurariu se 
impune prin seriozitatea 
cercefării, prin finețea 
observației critice, prin 
largul orizont compara
tist. Ea relevă o cunoaș
tere profundă a temei 
tratate, claritate în idei 
și în expunere.

★
Olga Zaicik, autoarea 

volumului Pasiunea ro
mantică, dă cercetării

sale un caracter mono
grafic, oprindu-se asu
pra romantismului polo
nez. Exegeza se înte
meiază pe o largă ana
liză a împrejurărilor is
torice, subliniind con
vingător legătura dia
lectică dintre relațiile 
sociale și efectul lor pe 
pian literar. Meritul au
toarei este, mai înainte 
de orice, încadrarea 
creației celor doi mari 
poeți polonezi — Mic- 
kiewicz și Slowacki — 
într-un curent general 
de idei.

Se urmăresc, astfel, 
direcțiile de afirmare 
ale literaturii polone din 
preajma anului revolu
ționar 1830, izvoarele 
lor ideologice. Creația 
lui Mickiewicz și aceea 
a lui Slowacki sînt su
puse unei minuțioase a- 
nalize, reliefîndu-se as
pectele care conferă 
măreție acestor poeți 
pafrioți, însuflețiți de 
arzătoarea dorință de 
a-și sluji poporul. Și, în 
același timp, îi înca
drează în mișcarea eu
ropeană de idei, de- 
monstrînd caracterul u- 
niversal al gîndirii lor 
poetice.

în pofida unor reve
niri poate prea insis
tente și întrucîtva di
dacticiste, volumul Ol- 
găi Zaicik se înscrie 
printre merituoasele lu
crări destinate unei mai 
bune cunoașteri a lite
raturii altor țări.

Cele două cărți, ti
părite de Editura pen
tru literatură univer
sală, dovedesc utili
tatea unor asemenea 
studii de sinteză dedi
cate problemelor lite
raturii altor popoare. Cu 
ele, cercetătorii noșfri 
își afirmă puncte perso
nale de vedere, expri
mate convingător și (de 
ce n-am spune-o ?) u- 
neori într-un stil vi
brant, seducător.

Dan GRIGORESCU

CĂRBUNE 
energie 
căldură 
lumină

(Urmare din pag. I-a)

în unele zone colinare și de 
luncă din bazin, condițiile de se
dimentare a stratelor permit ex
ploatarea cărbunelui prin cariere, 
ceea ce prezintă mari avantaje 
economice. Raportul de descoper- 
tare în zonele colinare se va situa 
în jurul a 7 mc pe tonă, iar adîn- 
cimea de exploatare va ajunge 
pînă la 150 m. Prin folosirea unor 
utilaje moderne de mare capacita
te, productivitatea muncii va fi de 
8—9 tone pe post, față de 2 tone 
cît va fi productivitatea maximă la 
minele din acest bazin, iar prețul 
de cost al tonei extrase nu va 
depăși 60 la sută din costurile 
exploatării în subteran.

Deschiderea în termene cit mai 
scurte a carierelor, realizarea unor 
capacități anuale de 2—5 milioane 
tone vor fi posibile în primul rînd 
pe baza folosirii celei mai avansate 
tehnici. Pentru atingerea acestor 
obiective, vor fi introduse utilaje 
moderne. Prin ppnerea în funcțiune 
a noilor cariere, producția extrasă • 
la suprafață în 1975 va reprezenta 
aproximativ 30 la sută din produc
ția de cărbune a țării.

Sporirea considerabilă a produc
ției în anii viitorului cincinal nece
sită aplicarea în continuare a unui 
amplu program de măsuri, trans
puse în practică de ministerul nos
tru și colectivele exploatărilor car
bonifere, altele — cu sprijinul ra
murilor și organelor centrale că
rora le revin sarcini în acest do- 

I. meniu. Pe baza indicațiilor date de 
conducerea de partid și de stat, mi
nisterul stabilește, pentru fiecare 
întreprindere și an, indicatorii de 
plan pînă în 1970, în vederea luării 
din timp — inclusiv pe plan local 
— a tuturor măsurilor care să a- 
sigure realizarea întocmai a sar
cinilor de, producție încépînd din 
prima lună a viitorului cincinal.

întrucît termenele de punere în

SUTA... Șl REVIZIA
Nu, nu e vorba de revizia la mașini la suta de kilometri. 

E vorba de altceva — neplăcut și intolerabil.
„Cu cît sînt mai bine întreținute, ou atît trăiesc mai mult' 

— ne informează prospectele tehnice ale autoturismelor, 
înăuntrul termenului de garanție — care cuprinde perioada 
primilor 6 000 de km parcurși — posesorii noilor autoturisme 
n-au multe probleme ou întreținerea : ei beneficiază gra
tuit de unele operații de întreținere, două gresaje etc. Deci, 
avantaje de loc neglijabile pentru toți cei care și-au cum
părat autoturisme și pe care, evident, le doresc asigurate 
în mod exemplar. Și, cum am spus, gratuit. Să vedem ce se 
întîmplă însă uneori în practică.

Sîntem la atelierele de reparații ale autoturismelor din 
Calea Floreasca, unitatea 77 a cooperativei „Metalo- 
Casnica".

CIORNEI, „DOCTORUL" 
MAȘINILOR

— Am avut o mare bucurie cînd 
mi-am cumpărat mașina — ne 
spune posesorul autoturismului nr. 
20 459 B. Mi s-a împlinit un vis 
vechi. Am făcut excursii cu mașina 
în rodaj, plimbări, drumuri obiș
nuite. După ce am parcurs 1 500 de 
km, mi-am amintit de recomanda- 
ția familiară tuturor : revizia ! Am 
venit prima oară la atelier acum 
două luni. Pe atunci nu știam cite 
necazuri și bătaie de cap mă aș
teptau. La birou, un om repartiza 
mașinile la reparații și revizii. Era 
Ion Georgescu, responsabilul unită
ții. Nici nu m-a privit. A întrebat 
doar atît :

— Nou ?
— Nou !
— Atunci, la Ciornei !
Priveam nedumerit în jur, nu 

știam încotro s-o apuc. Cineva m-a 
tras de mînecă și mi-a șoptit mis
terios la ureche :

— Sînteți nou pe aici ? Vă dau 
un sfat : căutați-l pe Crăciun. E 
bun, și se mulțumește numai cu 50 
de lei. Spuneți-i că v-am trimis eu.

— Dar cine sînteți dumneavoas
tră 7

— Eu ? Andrei Cristescu. Sînt 
mecanic de 30 de ani. Si mă pri
cep...

— Unde să-l caut ?
— In curte. Cînd ieși pe ușă, la 

dreapta. 11 găsești lîngă rampă.
In curte, grămadă de mașini și 

de oameni. Pas’ de-l găsește pe 
Crăciun. Sau pe Ciornei. N-a fost 
chip să-i descopăr. In fine, l-am 
găsit pe Ciornei. Deși foarte aferat 
— alte trei mașini îl așteptau —• 
a examinat și turismul meu. Mi-a 
dat și cîteva sfaturi înțelepte. 
Primul : „dacă țineți la viața mași
nii, mergeți la control ; al doilea : 
revizia să fie făcută la timp numai 
de un singur mecanic. Vezi bine, 
nu toți se pricep !“

Cînd treaba a fost gata, i-am 
mulțumit călduros, i-am promis 
să-l ascult și mi-am văzut de drum. 
Mă felicitam că am dat peste un 
om de treabă.

După un timp, m-am prezentat 
din nou cu mașina la control. Nici 
nu se discută : m-am dus întins la 
Ciornei. Nu zisese el că trebuie să 
rămîn la un singur mecanic ? Să 
nu schimb „doctorul“ mașinii ?

Ciornei s-a uitat la mine de par
că nu m-ar fi văzut niciodată.

— Pentru dumneavoastră n-am 
timp. Nu insistați. E inutil !

A mai dat o dată din umeri și 
mi-a întors spatele.

Surpriza care mi se citea pe față 
l-a împins pe un cetățean de lîngă 
mine, posesorul Fiatului 23 092 B., 
să mă întrebe :

— N-ați „aranjat" cu el 7
— Ce să aranjez 7
A zîmbit cu milă :
— Se vede că nu sînteți de-ai 

„casei“. Aici așa e obiceiul : suta 
si revizia !

LEUL Șl PARTEA LUI
Sesizați și de alte reclamații și 

scrisori adresate redacției, am în
cercat să pătrundem mai adine în 
tainele acestei unități în care-și fac 
de cap șperțari notorii, rămași ne
pedepsiți, de teapa lui Iosif Cior
nei, Mihai Hîrtopeanu, Alexandru 
Lăzărescu sau Florin Hainăroșie. 
Iată ce-am aflat : repartizarea ma
șinilor pe mecanici o face „șeful“, 
Ion Georgescu. După ce criterii ?

Am stat de vorbă cu un mecanic.
—• La noi e așa — ne-a spus el. 

Vrei să ai clienți ? Dai lui Geor
gescu 100 pe lună. Așa a mers o 
vreme. Dar pofta vine mîneînd. 
Acum vrea 200 de la noi. S-a um
plut de bani. Și-a cumpărat și un 
Fiat.

— Și dacă nu-i dai ?
— Pățești ce-am pățit eu : ca

peți un client din an în paște. A- 
cum „supraaglomerații“ sînt Lăză
rescu, Hîrtopeanu, Ciornei.

Pe semne n-au avut nimic de o- 
biectat la majorarea contribuției...

Să vedem ce se întîmplă cu cetă
țenii. După ce li se indică mecani
cul cu care trebuie să trateze, por
nesc în căutarea lui. încep pe urmă 
tocmelile pentru cîștigarea bună
voinței respectivului contra unui 
șperț. Ca și cum mecanicul și ate
lierul n-ar avea nici o obligație de 
revizie sau .de reparație a mașinii 
în perioada de garanție !

Ceea ce se întîmplă aici este o 
rușine. Sînt călcate în picioare de 
către elemente necinstite, în frun
te cu chiar șeful unității, orice 
norme de organizare și funcționare 
a unor unități socialiste, sînt bat
jocoriți cetățenii și sfidate, pur și 
simplu, legile țării.

A FOST Șl 0 ANCHETĂ
Am luat legătura cu conducerea 

cooperativei „Metalo-Casnica“.
— Cunoașteți situația de la ate

lierul din Floreasca ? Știți ce se 
petrece acolo ?

în loc de răspuns, tovarășul Ale

xandru Oprea, vicepreședinte al 
cooperativei, ne-a arătat un dosar. 
Un inspector de la „Metalo-Casni
ca“ efectuase o anchetă la unita
tea amintită. Ce scria în dosar ?

„S-a constatat că încadrarea oa
menilor nu corespunde capacității 
lor profesionale. De exemplu, Ovi- 
diu Dumitrescu, Mihai Hîrtopeanu 
(căruia în unitate i s-a făcut o re
clamă de mare specialist), Marin 
Predoiu sînt slab pregătiți. Repar
tiția reviziilor este făcută în mod 
nejust... Nu există concordanță în
tre numele de pe bonul de revizie 
și al celui care a lucrat“.

Iată de ce echipele lui Lăzărescu 
și Huhn aveau, la un moment dat, 
prea mult de lucru — cîte 4—5 re
vizii — în timp ce altele stăteau 
degeaba !

„Încă o deficiență în lansarea 
comenzilor : — semnalează ancheta 
— se deschide comanda în carnet 
fără să se decupeze unicatul și du
plicatul și fără să se treacă opera
țiunile care se execută și valoarea 
lor. Clientul nu primește unicatul 
din care să reiasă valoarea mano
perei și a materialelor și termenul 
de execuție. Se fac operațiuni în 
plus care nu se trec în comandă 
și pentru care nu se încasează 
contravaloarea. S-a constatat că în 
zilele de 21, 22, 23. 24 iunie, intre 
orele 8—15, o treime dintre meca
nici aveau de lucru la mașinile 
aflate în perioada de garanție, iar 
două treimi stăteau degeaba“.

Toate acestea fac obiectul pre
vederilor Codului Penal. Dar să 
vedem ce hotărîri s-au luat ? Ci
tim mai departe :

„...Pentru deficiențele constatate 
cu privire la organizarea muncii 
și abaterile de la instrucțiunile în 
vigoare, pentru lipsa de control 
din partea șefului de unitate, pro
punem... să se dea termen de lichi
dare a lor (a deficiențelor, n.n.) 
pînă la data de 1 august. In caz 
de neconformare (deci numai dacă 
nu se conformează), propunem în
locuirea lui“.

Vasăzică, în loc să fie dați pe 
brînci afară șperțarii cuibăriți 
aici, se discută cu seninătate și se 
propune... lichidarea deficiențelor. 
Cu asemenea stil de conducere și 
de control, să ne mai mirăm că 
cetățenii sînt jecmăniți ziua în a- 
miâza mare la unitatea 77 ?

De neînțeles este și faptul că 
conducerea cooperativei, sesizată 
chiar și cu atît cît cuprinde dosa
rul — și, după cum vedem, nu 
cuprinde prea multe — a continuat 
să subaprecieze gravitatea neregu
lilor săvîrșite. Credem că este ca
zul ca U.C.M.B. să se sesizeze și 
în legătură cu acest aspect.

Cetățenii consideră răspunzători 
pentru aceste delicte nu numai pe 
indivizii care s-au strecurat aici 
fără drept și fără merite, ci și pe 
cei care au tolerat intrarea lor în 
atelier: ei trebuie, în primul rînd, 
să fie trași la răspundere. Ce fel 
de control au asigurat organele su
perioare ale cooperației meșteșugă
rești, în frunte cu U.C.M.B. ?

în concluzie : este necesară intervenția neîntîrziată a or
ganelor Miliției economice și Procuraturii, care să pună ca
păt practicilor ilicite, prea mult timp tolerate, de la unita
tea nr. 77 și, pe baza actelor încheiate, să se dezbată pu
blic, în cadrul unui proces, răspunderile celor în cauză și 
ale organelor administrativ-ierarhice care n-au privit cu 
grija cuvenită problema asigurării unei deserviri exem
plare în acest important sector.

Dumitru MINCULESCU

I
I

î
Teatrul „Lucia Sturdza 

landra“ (Teatrul de vară din 
parcul Herăstrău) : Comedia ero
rilor — ora 19,30. Teatrul Mur,f>- 
toresc C.F.R. (sala Teatrului „Li 
cia Sturdza Bulandra") : Ulise și... 
coincidențele — ora 20. Teatrul 
satiric muzical ,,C. Tănase" (gră
dina Boema) : Carnaval la Tănase 
— ora 20. Circul de stat : Circus 
variété — ora 20.

19,00 — Jurnalul televiziunii (I). 
19,20 — Pentru copii : Vă plac po
veștile ? 20,00 — Emisiune de tea
tru : „Mincinosul" — comedie de 
Carto Goldoni In pauză : Poșta 
televiziunii. In încheiere : Jurna
lul televiziunii (II) și Buletin me
teorologic.

funcțiune a noilor capacități sînt 
extrem de scurte, iar investițiile 
respective trebuie să asigure fon
durilor cheltuite o eficacitate teh
nică și economică maximă, este ne
cesar ca documentația tehnică să 
fie elaborată la. timp și de bună 
calitate, adoptîndu-se cele mai va
loroase realizări apărute în dome
niul mineritului, aplicabile condiții
lor specifice fiecărui bazin din țara 
noastră. încă în acest an, minis
terul va lua măsuri care să asigure 
creșterea capacităților de proiec
tare.

îmbunătățirea activității de cer
cetare cu caracter aplicativ în ca
drul întreprinderilor, orientarea 
tematicii institutului de cercetări 
miniere al ministerului spre rezol
varea obiectivelor majore ale pla
nului tehnic se impun ca cerințe 
imediate, deoarece specificul bazi
nelor necesită soluționarea neîntîr
ziată a unor probleme importante. 
Este evident că ridicarea nivelului 
activității în acest domeniu pre
supune o preocupare mai stărui
toare din partea ministerului, în
deosebi în ce privește coordona
rea lucrărilor, întărirea bazei ma
teriale a cercetării, organizarea 
documentării tehnice.

Mecanizarea în continuare a 
principalelor operații ale procesu
lui de producție prezintă o im
portanță deosebită. în acest sens, 
s-a prevăzut ca proporția de 
mecanizare a încărcării la îna
intarea în galerii să crească în 
1970 la 50 la sută, față de 20 
la sută cît e în prezent ; me
canizarea tăierii și încărcării căr
bunelui în abatajele cu front 
lung va crește de la aproximativ 
4 la sută, la aproape 20 la sută 
față de totalul producției din aba
taje ; susținerea metalică a aba
tajelor se va extinde de la aproape 
28 la sută, la 50 la sută din totalul 
producției din abataje și se va 
trece la susținerea metalică cu 
deplasare mecanică.

înzestrarea noilor mine și a ex
ploatărilor existente cu tehnica 
modernă pune cerințe sporite în 
fața constructorilor de mașini. 
Livrarea la termen și la un înalt 
nivel calitativ a unor utilaje 
de bază — stîlpi și grinzi meta
lice pentru susținerea abataje
lor, locomotive Diesel și sondeze 
în construcție antigrizutoasă, trolii, 
perforatoare și ventilatoare, vago- 
nete de mină de mare capacitate, 
pompe de evacuare a apelor, 
aparate de protecție — va contri
bui la sporirea producției de căr
bune atît în anii viitorului cincinal, 
cît și în perioadele următoare.

Considerăm necesar ca ministerul 
nostru și alte foruri centrale să 
examineze împreună posibilitatea 
organizării mai raționale a repara
țiilor de utilaje.

Realizarea amplului program de 
dezvoltare a industriei carbonifere 
impune ca atît ministerul nostru, 
cît și conducerile întreprinderilor 
să acorde o deosebită atenție re
crutării și calificării cadrelor ne
cesare. Pînă în 1970 vor trebui să 
fie pregătiți 25 000 de muncitori, 
2 000 de maiștri și tehnicieni.

însuflețiți de obiectivele ce le au 
în față, oamenii muncii din indus
tria carboniferă, comuniștii, orga
nizațiile de partid își vor mobiliza 
toate forțele și energia creatoare, 
aducînd o importantă contribuție la 
înfăptuirea prevederilor Directive
lor Congresului al IX-lea al parti
dului.

Nici noroc, 
nici ghinion

(Urmare din pag. I-a)

Învins, Lupașcu a spus :
— Renunț la Noroc. Schim- 

bați-mi-l, dați-mi unul normal.
— Să zici bogdaproste că. nu 

sînt om rău. Că altfel o pățeai. 
Dumneata știi ce înseamnă să 
plătești un abonament și să...

— Mai scot un abonament !
— Ai vrea, te cred. Nu țineee I
— Atunci ce fac 7
— 11, duci la cooperativă.
— L-am mai dus de trei ori...
— Și ce ? Il duci pînă rămîne. 

numai cu o singură imagine.
Cum a ajuns acasă, a bătut din 

nou la ușa lui Lupașcu Norocul 
în persoană și i-a zis :

— Vrei să scapi de belea ?
— Da.'
— Du' televizorul la cooperati

vă și nu te mai duce după el.
Și așa a făcut.
P.S. Scrisoarea pe baza căreia 

a fost scris acest foileton este 
semnată de V. Lupașcu, str. Pa- 
jurei nr. 16, și a fost adusă la re
dacție de un comisionar. El n-a 
putut veni cu ea fiind obosit. Din 
șase aprilie și pînă astăzi alear
gă dintr-o parte în alta să-și 
schimbe televizorul.

Așa că nu e nici noroc, nici ghi
nion. Să vedem ce-o fi de-acum 
încolo...

ȘI poveștile pescărești sînt 
uneori adevărate (Lacul Lia 

din Retezat)

Foto : Virgil Năstase 
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CiNEMATOGRAH
SAMBA : Patria (completare A 

cui e vina?) — 9: 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30, București (completare 
Simetria) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15, Modern (completare A cui 
e vina?) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30, Stadionul Dinamo (comple
tai e Simetria) — ora 20, Arenele 
Libertății — ora 20. HOȚUL DE 
PIERSICI : Republica (completare 
Fata de pe Someș) — 9.45; 
14,15; 16,45; 18,45;
Doina (completare 
Someș) — ora 20.
CILÄ: Luceafărul - _, ----- ----------
15,45; 13,15; 20,30, Festival — 8,45; 
11,15; 13,45; 16.15; 18,45; 21,15, ru
lează și la grădină — ora 20. Ex
celsior — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,45, 
Expoziția — Piața Scînteli — ora
19.30. PROCESUL PROFESORU
LUI WEIR : Carpați — 9.45; 12,30; 
15,15; 18; 20,45, Floreasca — 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30, Flan5'ha — 
9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45, G ina 
Progresul — ora 19,30. CARAM
BOL : Capitol (completare Satul 
din Ucraina noastră) — 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21, rulează si la 
grădină — ora 20, Feroviar (com
pletare Satul din Ucraina noastră)
— 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30, 
Melodia (completare Fotbaliști, nu 
uitați copilăria) — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45, 21. CULORILE LUPTEI
— cinemascop: Victoria (completa
re La o parte, taiga!— cinemascop) 
9,45; 12; 14,15; 16 30; 18.45: 21, Gri- 
vlța (completare Lucrările Marii 
Adunări Nationale) — 10; 12,15; 16; 
13,15; 20,30. Tomis (completare 
Lucrările Marii Adunări Naționa
le) — 10; 12; 14; 16, 18,15; 20,30, 
rulează și la grădină — ora 19,15. 
UNORA LE PLACE JAZZUL: Cen
tral — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, 
Arta — 15, 17.30; 20, rulează și la 
grădină — ora 19,30. CĂPITANUL 
DIN TENKES
Lumina — 9,30; 
cegi — 10; 16; 
grădină — ora
CELE VĂDUVE : Union (comple
tare Și atunci...) — 15; 17; 19; 21. 
PROGRAM 
Doina — ora 
AUR : Doina 
18,15; 20,30. LOGODNICUL : Tim
puri noi (completare La carnaval
— Poveste din Tanganica — Co
morile orașului scufundat) — 10-21 
în continuare. APORT. MUHTAR!
— cinemascop : Ciulești (comple
tare Acolo unde Carpații tntîlnesc 
Dunărea — cinemascop) — 16;
18,15: 20,30. Miorița (completare 
Acolo unde Carpații intîlnesc Du
nărea — cinemascop) — 10: 12: 14; 
16; 18,15; 20,30. AH, EVA : Cultural
— 15; 17; 19; 21. BANDA : înfră
țirea între popoare (completare 
Zilele Sighișoarei) — 10,30; 15,45; 
18: 20,15, Rahova (completare 
Prietenul meu Max) — 16; 18,15, 
rulează și la grădină — ora 20. 
IANOȘIK — cinemascop (ambele 
serii) : Dacia — 9,30 — 20 în con
tinuare. DOMNUL : Buzești (com
pletare Construim) — 11; 14,15; 
16,30; 18,45, rulează șl la grădină
— ora 20, Viitorul (completare 
Construim) — 16; 18,15; 20,30. UN 
ȘOARECE PRINTRE BĂRBAȚI : 
Crîngași (completare 180 de zile în 
Atlantic) — 16- 18,15; 20,30. CAR
TOUCHE — cinemascop : Unirea
— 16: 18 15: 20, rulează șl la gră
dină — ora 19,30. CÏNTÎND DES
PRE ARIZONA : Flacăra (com
pletare Lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R.) — 16; 
18,15: 20,30. NEVASTA NR. 13: VI- 
tan — 16; 18,30. rulează și la gră
dină — ora, 19,45. EVADATUL — 
cinemascop : Munca (completare 
La o parte, taiga ! — cinemascop)
— 16; 18 15; 20.30. FEMEIA NECU
NOSCUTA : Popular — 10,30; 16; 
18.30; 21. JUNGLA TRAGICA :
Cosmos — 16: 18; 20,15. UN LU
CRU FĂCUT LA TIMP : Colen- 
tina (completare La cel mai înalt 
nivel) — 16; 18.15; 20,30, rulează 
șl la grădină — ora 19,30. LA
LEAUA NEAGRĂ — cinemascop : 
Volga — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
21, Moșilor — 15,30; 18; 20,30, ru
lează si la grădină — ora 19,30. 
IVAILO : Progresul (completare 
Povestea leului) — 15,30; 18; 20,30. 
FIUL CĂPITANULUI BLOOD —

.... 12:
21. grădina 
Fata de pe 

VIATA DIFI- 
9; 11,15; 13,30;

(ambele serii) ; 
13; 16,30; 20. Bu- 
20, rulează șl la 
19,30. LOGODNI-

PENTRU COPII :
10 DINTELE DE 

— 11,30; 13,45; 16;

21.

cinemascop : Lira (completare 
Satul din Ucraina noastră) — 15; 
17; 19; 21, Ferentari (completare 
Oltenii din Oltenia) — 10,30; 16; 
18,15; 20,30. MARȘUL ASUPRA RO
MEI : Drumul Sării (completare 
Lucrările Marii Adunări Națio
nale) — 16; 18: 20. STRIGĂTUL.: 
Cotroceni (completare Surîsul) 
15,30; 18: 20,30, Progresul-Parc — 
ora 20. Grădina Lira — ora 20. 
INTILNIRE LA ISCHIA — cine
mascop : Pacea (completare Spre 
cer — cinemascop) — 11; 16; 18,15; 
20.30.

CUM E VREMEA
Ieri In țară : Vremea a fost în 

general instabilă și s-a răcit mai 
accentuat în Banat, Ardeal si 
Moldova, unde cerul a prezentat 
innorări șl a plouat local. în cele
lalte regiuni, cerul a fost variabil 
și izolat s-au semnalat averse Ja. 
ploaie. Vîntul a suflat potrivit dRi 
sectorul vestic, cu intensificări 
locale pînă la tare. Temperatura 
aerului la ora 14 înregistra valori 
cuprinse între 12 grade la întor- 
sura Buzăului șl 29 de grade la 
Mangalia. Budeștl și Urziceni. In 
București : Vremea a fost în ge
neral instabilă cu cerul temporar 
noros ; a plouat slab. Vîntul 
a suflat potrivit, cu intensificări 
din sectorul vestic. Temperatura 
maximă a fost de 30 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
9, 10 și 11 septembrie. în tară : 
Vreme în ameliorare, cu cer va
riabil, mai mult senin noaptea. 
Vor cădea ploi izolate. Vînt slab 
pînă la potrivit din sectorul ves
tic. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între 5 șl 15 grade, iar maximele 
între 16 și 26 de grade. In Bucu
rești : Vreme în general frumoa
să. Cer variabil, vînt slab din 
sud-vést. Temperatura în creștere 
ușoară.
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Vizita in I). R. S. S. a delegației 
de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România

Cronica

zilei

LA A 17-A ANIVERSARE A PROCLAMĂRII R. P. D. COREENE

(Urmare din pag. I-a)

Tovarășul A. M. Șkolnikov a 
rostit un cuvînt de salut. Tovară

șul Ion Gheorghe Maurer a mul
țumit pentru ospitalitatea cu care 
locuitorii orașului-erou Volgograd 
au înconjurat delegația română.

Scsirea delegației la Leningrad

în cea de-a cincea zi a vizitei în 
Uniunea Sovietică, delegația de 
partid și guvernamentală a sosit 
pe bordul unui avion la Leningrad.

Aeroportul era pavoazat cu dra
pelele de stat ale Republicii So
cialiste România și Uniunii Sovie
tice. Pe o pancartă era înscrisă 
urarea : „Bine ați venit, dragi 
prieteni români“.

în întîmpinarea delegației, pe 
aeroport au venit tovarășii V. S. 
Tolstikov, membru al Biroului C.C. 
al P.C.U.S. pentru R.S.F.S. Rusă, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Leningrad al P.C.U.S., V. I. 
Isaev, președintele Sovietului oră- 
șene -c, G. I. Kozlov, președintele 
sovietului regional, reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat.

Membrii delegației sînt primiți 
cu aplauze puternice.

O companie de onoare prezintă 
onorul.

Se intonează imnul de stat al Re
publicii Socialiste România și al 
Uniunii Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășul V. S. Tolsti
kov, trece în revistă garda de o- 
noare

Cuvîntul de salut adresat oas
peților români a fost rostit de to
varășul V. S. Tolstikov.

Răspunzînd, tovarășul Alexan
dru Bîrlădeanu a arătat că delega
ția română vizitează cu mare plă
cere orașul care poartă numele lui 
Lenin, leagăn al Revoluției din Oc
tombrie, important centru econo
mic și cultural al Uniunii Sovie
tice.

Pe traseul străbătut de coloana 
de mașini, locuitorii orașului de pe 
Neva au făcut solilor poporului 
român o caldă primire. Pe pan
carte erau înscrise saluturi și urări 
de bun venit adresate oaspeților 
români.

Seara, membrii delegației au a- 
sistat la un spectacol prezentat pe 
scena Teatrului de Operă și Balet 
din Leningrad.

CONFERINȚA 
INTERNAȚIONALĂ PRIVIND 

UTILIZAREA APELOR 
REZIDUALE LA IRIGAȚII

Marți au început în Capitală lu
crările celei de-a IV-a conferințe 
internaționale privind utilizarea 
apelor reziduale la irigații, organi
zată de Institutul de studii și cer
cetări hidrotehnice din București. 
La lucrările conferinței participă 
oameni de știință și specialiști din 
Bulgaria, R. D. Germană, Polonia, 
Ungaria și U.R.S.S.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de către Ernest Rene, vice
președinte al Comitetului de Stat 
al Apelor.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
PROCLAMĂRII INDEPENDENȚEI 

BRAZILIEI

Cu prilejul aniversării procla
mării independenței Braziliei, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Braziliei la București, Joao Tabaja- 
ra de Oliveira, a oferit marți la a- 
miază o recepție, la care au luat 
parte funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, oameni 
de cultură și artă și șefi ai misiu
nilor diplomatice.

★

Marți dimineața, tenorul Ion 
Piso a plecat la New York unde, 
o dată cu deschiderea noii stagiuni 
muzicale, va debuta pe scena lui 
Metropolitan Opera.

(Agerpres)

CALD SALUT FRĂȚESC

La C. E. T. Grozăvești

Al doilea grup 
generator în funcțiune

La centrala electrică de termo- 
ficare Grozăvești din Capitală a 
intrat în funcțiune cel de-al doi
lea grup turbo-generator de 50 
MW, care furnizează energie e- 
lectrică sistemului energetic na
țional EI contribuie la îmbună
tățirea alimentării cu energie e- 
lectrică a orașului. Prin darea în 
exploatare a noului grup, care 
funcționează cu parametri înalți, 
capacitatea centralei electrice 
de termoficare Grozăvești crește 
simțitor. Lucrările au fost execu
tate de Trustul de construcții și 
montaje electrice din Ministerul 
Energiei Electrice.

(Agerpres)

A apărut
nr. 8 1965 al revistei

„PROBLEME
ECONOMICE"

Numărul pe luna august 1965 
al revistei „Probleme Economice“ 
se deschide cu articolul „Conside
rații asupra Constituției Republicii 
Socialiste România“ de TRAIAN 
IONAȘCU, membru corespondent 
al Academiei, și VASILE RAUS- 
SER. în continuare sînt publicate 
articolele : „Industria constructoa
re de mașini in anii planului cin
cinal“ de MIHAI MARINESCU ; 
„Dezvoltarea producției agricole în 
perioada 1966—1970“ de NICOLAE 
GIOSAN, membru corespondent al 
Academiei ; „O nouă treaptă în 
mecanizarea agriculturii“ de PE
TRE MOLDOVAN ; „Stimularea 
financiară a întreprinderilor în 
introducerea tehnicii noi“ de ION 
CRAIU ; „Importanța acordurilor 
de lungă durată pentru comerțul 
internațional“ de T. PAVEL și I. 
KUN ; „Nicolae lorga ca istoric al 
comerțului românesc și universal“ 
de RADU MANOLESCU ; „Cu pri
vate la caracterul dezvoltării ine- 
ga»e a țărilor capitaliste în ulti
mele două decenii“ de BARBU ZA- 
HARESCU, membru corespondent 
al Academiei, și TEODOR POSTO- 
LACHE.

Diferite rubrici mai cuprind ar
ticolele : „Creșterea nivelului de 
calificare a forței de muncă în 
țările socialiste“ de O. CIULEA ; 
„Importanța reevaluării fondu
rilor fixe pentru economia națio
nală“ de R. KATZ ; „Dezvoltarea e- 
conomică a R.P.D. Coreene" de 
M. RUDÄREANU.

Acest număr al revistei cuprin
de și rubricile : „Critică și biblio
grafie" și „Scrisori către redacție“, 

a

Noi emisiuni 
de mărci poștale

Zilele acestea s-a pus în circulație 
o nouă emisiune de mărci poștale 
românești, intitulată „A Vl-a Con
ferință a miniștrilor de telecomuni
cații din țările socialiste" Ea repre
zintă portretele lui Karl Marx și 
V.I Lenin La 10 septembrie ur
mează să apară încă o emisiune, in
titulată „Vînatul migrator" Emisiu
nea cuprinde zece valori și va re
prezenta cîteva din principalele spe
cii de păsări migratoare.

Spre a veni în ajutorul filateliș- 
tilor, I.C.S. Filatelia tipărește, 
pentru fiecare emisiune, prospecte 
în limba română și în două limbi 
străine.

Sesiunea Comisiei de colaborare
tehnico - științifică româno ■ ungară

între 4—7 septembrie 1965 au 
avut loc la București lucrările se
siunii a XV-a a Comisiei de cola
borare tehnico-științifică româno- 
ungară

La sesiune. Comisia a examinat 
activitatea de colaborare tehnico- 
științifică desfășurată în intervalul 
de la sesiunea a XlV-a și a stabi
lit programul de colaborare pe pe
rioada următoare.

Protocolul încheiat a fost semnat 
din partea română de Covaci 
Gheorghe, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării,

iar din partea ungară de Vâlyi 
Peter, prim-vieepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării.

Protocolul semnat prevede ca 
cele două părți să-și transmită do
cumentații tehnice și să înlesneas
că vizitjé de studiu ale specialiști
lor pentru cunoașterea realizărilor 
tehnico-știintifice în domeniul in
dustriei construcțiilor, industriei 
chimice, industriei ușoare, alimen
tare, agriculturii și altele.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat în spirit de înțelegere și prie
tenie deplină.

Ziua solidarității
internaționale
Presa progresistă marchează la 

8 septembrie Ziua solidarității in
ternaționale a ziariștilor. Data 
aleasă în mod simbolic este le
gată de figura neuitatului publi
cist Julius Fucik, care, pînă in 
clipa cînd fasciștii i-au pus capăt 
vieții, a luptat pentru apărarea 
intereselor poporului său și ale 
umanității, dînd un minunat e- 
xemplu de slujire devotată, prin 
scris, a ideilor păcii, democrației 
și progresului social.

în epoca noastră, presa dobîn- 
dește un rol tot mai mare în via
ța obștească, devine o tot mai 
puternică forță de influențare și 
formare a opiniei publice.

în țările socialiste, presa con
stituie o puternică armă în lupta 
pentru construirea societății noi, 
pentru dezvoltarea conștiinței noi, 
socialiste, un promotor activ al 
politicii consecvente de pace și în
țelegere între popoare a acestor 
țări. Totodată, în țările capitaliste, 
din ce în ce mai numeroși ziariști * 
consideră ca o datorie de cinste a 
lor și o mare răspundere să mili
teze împotriva acțiunilor cercu
rilor imperialiste agresive, pentru

a ziariștilor
salvgardarea păcii, cunoașterea, 
apropierea și colaborarea între 
popoare. Față de toți acești con
frați ai lor, ziariștii din țara noas
tră nutresc sentimente de pre
țuire și stimă

Intr-un șir de țări capitaliste și 
în unele țări care se mai află în 
robia colonială, presa progresis
tă este supusă represiunilor, zia
riștii care exprimă interesele vi
tale ale popoarelor sînt arestați 
și întemnițați. Alături de ziariș
tii cinstiți de pretutindeni, sluji
torii condeiului din Republica So
cialistă România își exprimă cal
da lor simpatie și solidaritate față 
de toți colegii lor persecutați pen
tru convingerile lor democratice, 
pentru atitudinea lor militantă în 
slujba adevărului, păcii și pro
gresului.

Adresînd în această zi un salut 
călduros ziariștilor democrați de 
pretutindeni, ziariștii din țara 
noastră își exprimă convingerea 
că solidaritatea internațională a 
oamenilor condeiului se va întări 
continuu, în interesul luptei pen
tru victoria ideilor progresului 
social, democrației, păcii.

într-o atmosferă de 
mare însuflețire, poporul 
coreean aniversează la 9 
septembrie împlinirea a 
17 ani de la proclamarea 
Republicii Populare De
mocrate Coreene. După 
eliberarea țării de sub 
jugul militariștilor japo
nezi, eveniment istoric 
de la care s-au împlinit 
la 15 august 20 de ani, 
poporul coreean a in
staurat puterea popu
lară. După cîțiva ani, a 
fost proclamată Repu
blica Populară Demo
crată Coreeană.

Deși munca pașnică, 
constructivă, a acestui 
popor a fost întreruptă 
de războiul care a 
pustiit țara timp de 
trei ani, oamenii mun
cii din Coreea au iz
butit în scurtă vreme 
să-și refacă orașele și 
satele distruse, să pă
șească mai departe pe 
calea făuririi vieții noi. 
Sub conducerea Parti
dului Muncii din Coreea, 
poporul coreean a obți
nut într-un timp scurt 
victorii importante în 
dezvoltarea economică și 
culturală a țării, în ri
dicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc, în 
opera de construire a 
socialismului. R.P.D. Co
reeană este astăzi un 
stat socialist înfloritor, 
cu o industrie puterni
că, o agricultură în pli
nă dezvoltare.

Ca urmare a eforturi
lor depuse pentru in
dustrializarea socialistă 
a țării, producția indus
trială a depășit de peste 
13 ori nivelul din 1944. 
S-a dezvoltat în ritm ra
pid industria grea, ex
tractivă, siderurgică și 
constructoare de mașini, 
care produce acum o lar
gă gamă de mașini mo
derne ca turbine, com- 
presoare, mașini-unelte, 
tractoare, autocamioa
ne, locomotive electrice, 
vagoane, instalații chi
mice. Agricultura so
cialistă a țării dispune 
de 20 000 de tractoare, 
de însemnate sisteme de 
irigații și de tot mai 
multe îngrășăminte chi
mice și produce în pre
zent de două ori mai 
multe cereale decît în 
anii de dinainte de eli
berare. Pe baza realiză
rilor din economie s-au 
obținut rezultate remar
cabile în creșterea nive
lului de trai material și 
cultural al celor ce mun
cesc. Poporul român, 
care și-a manifestat în
totdeauna solidaritatea 
caldă cu Coreea popu
lară, urmărește cu adînc 
interes și o vie simpatie 
munca harnică a po
porului frate coreean și 
se bucură din toată ini
ma de realizările sale în 
construcția socialistă.

Pe fundalul înfăptui
rilor R.P.D. Coreene a-

pare șî mai pregnant si
tuația grea din Coreea 
de sud, aflată sub dicta
tura urîtă de popor a 
clicii lui Pak Cijan Hi 
și sub ocupația trupelor 
americane. Acum, cînd —• 
la 8 septembrie — se 
împlinesc 20 de ani de 
la cotropirea Coreei de 
sud de către imperialiș
tii americani, această 
parte a țării prezintă ta
bloul stagnării ëcono- 
mice, șomajului, foame
tei, mizeriei, lipsei celor 
mai elementare drepturi 
cetățenești. Populația 
Coreei de sud își inten
sifică lupta împotriva 
politicii duse de. regimul 
de la Seul — de aservi
re economică a țării, de 
legare tot mai strînsă a 
ei la carul planurilor a- 
gresive ale imperialiști
lor în Extremul Orient. 
De ani de zile se țin lanț 
la Seul și în provincie 
puternice manifestații și 
demonstrații de protest 
împotriva politicii an
tipopulare a guvernanți
lor ; instabilitatea regi
mului de marionete își 
găsește expresie în că
derea una după alta a 
juntelor militare, care 
nu se mențin la putere 
decît prin represiuni po
lițienești. Teroarea an
tipopulară nu va putea 
însă înăbuși aspirațiile 
populației sud-coreene, 
care luptă pentru liber
tate, retragerea trupelor 
străine, reunificarea pa
triei pe baze pașnice și 
democratice.

Pe plan internațional, 
Republica Populară De
mocrată Coreeană se 
manifestă ca un factor 
activ al luptei antiimpe- 
rialiste pentru libertatea 
și independența popoa
relor, pentru afirmarea 
dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur 
soarta, pentru marea 
cauză a socialismului și 
păcii.

între Republica So
cialistă România și 
R.P.D. Coreeană se dez
voltă continuu relațiile 
de prietenie, colaborare 
și întrajutorare în spiri
tul internaționalismului 
socialist, în interesul 
ambelor noastre popoa
re, al unității și coeziu
nii sistemului mondial 
socialist, al păcii.

Cu prilejul marii săr
bători naționale a R.P.D. 
Coreene, poporul român 
transmite poporului fra
te coreean un fierbinte 
salut tovărășesc și urări 
de a obține noi victorii 
în construirea unei vieți 
prospere, socialiste, în 
realizarea marii sale as
pirații naționale — reu
nificarea pașnică și de
mocratică a patriei sale 
— în lupta pentru apă
rarea păcii în lume.

La fabrica de zahăr Chitila a început de curînd campania de 
fabricare a zahărului Foto : R. Costin

Din avion, capitala R.P.D. 
Coreene îfi oferă de la în
ceput imaginea unui mare 
șantier. Aici, pe malurile 
fremătătoare ale Tedonga- 
nului, capitala renăscută 
din ruine este o expresie 
vie a vieții de astăzi a Co
reei socialiste, a elanului in 
muncă și spiritului de abne
gație cu care locuitorii ei 
iau parte la marea operă 
de reconstrucție a țării. Un 
ziarist japonez, pe care l-am 
întîlnit în timpul șederii 
mele în Coreea, îmi spu
nea : „Am cunoscut Coreea 
și în trecut. Niciodată n-aș 
fi crezut că se poate cons
trui atît de mult în afît da 
puțin timp”. Este știut că, 
dacă în primii ani după eli
berarea țării de sub ocupa
ția japoneză, Phenianul a 
cunoscut avîntul tumultuos 
al construcției, războiul din 
anii 1950—1953 a distrus ora
șul din temelii, a nimicit mii 
și mii de vieți omenești. 
Munca de construcție a în
ceput apoi din nou. Și tot 
ceea ce a fost năruit atunci 
a fost înălțat iarăși cu și mai 
multă cutezanță, nu ca în 
vechile basme orientale, în 
mod magic, ci în mod or
ganizat, științific, printr-o 
impresionantă perseverență. 
Iar realitatea de astăzi de
pășește cu mult pe cea din 
urmă cu 12 ani. Fabrici și 
uzine, școli și institute de 
învățămînt superior, biblio
teci, muzee și expoziții, clă
diri administrative și nume
roase blocuri de locuințe 
fac din orașul-capitală al 
Coreei de nord un puternic 
centru industrial și cultural.

Anul 1964 a fost, pe drept 
cuvînt — așa cum spun 
constructorii Phenianului — 
anul marilor construcții. Șap
te noi cartiere de locuințe 
cuprinzînd peste 14 000 de 
apartamente, aproape 250 
noi săli de clasă, 3 noi spi
tale, instituții de cultură ce 
însumează pest« 160 000

metri pătrațl constituie un 
bilanț rodnic, extrem de 
grăitor. O mîndrie a locui
torilor Phenianului ca și a 
întregii țări o constituie im
punătoarea clădire a Uni
versității, a cărei construc
ție, cu 22 etaje, pe o supra
față de 1 500 000 de metri 
pătrați, este în plină desfă
șurare.

Socialismul și-a pus astăzi 
puternic pecetea sa înnoi
toare pe întreaga viafă a 
țării. în decurs de numai 12 
ani, Coreea populară și-a 
dezvoltat o industrie meni
tă să pună în valoare ma
rile resurse naturale ale tării.

CIFRE Șl
• Astăzi tn R.P.D. 

Coreeană se produc 
In 49 de zile și respec
tiv în 51 de zile tot 
atîta otel șt laminate 
cit se produceau in
tr-un an în perioada 
de dinainte de elibe
rare.

• De la începutul 
anului curent, in 
R.P.D. Coreeană au 
intrat in funcțiune 
peste 1 800 de fabrici 
medii și mici din sec
torul industriei ușoare. 
Au fost, de asemenea, 
construite 170 de fa
brici de produse chi
mice (in prezent exis
tă in total 250 ase
menea fabrici), care 
au contribuit la spori
rea sortimentului de 
produse chimice cu 
1 200 de articole.

• tn ultimii ani. 
căile ferate au fost re
construite și extinse 
pe baza tehnicii noi. 
Numeroase trasee au 
fost electrificate.

• Agricultura este 
tn continuă dezvoltare.

FAPTE
S-a construit o vastă 
re(ea de canale care a 
permis irigarea a 
800 000 ha semănate 
cu cereale, tn agricul
tură lucrează tn pre
zent peste 4 000 de 
cadre cu studii supe
rioare și peste 19 000 
cu studii medii teh
nice.

» tn timpul ocupa
ției japoneze, doar 5 
la sută din populația 
Phenianului benefi
cia de asistentă me
dicală. Astăzi lucrează 
aici 4 000 de medici 
in 400 de spitale, poli
clinici și numeroase 
puncte medicale.

• 2 570 000 de per
soane circa un sfert 
din populația tării. în
vață la cursurile de zl 
și serale ale instituții
lor de tnvătămint de 
diferite grade. în anul 
școlar trecut au fost 
create 217 noi școli 
tehnice și școli teh
nice superioare.

Phenianul crește șl se Înfrumu
sețează an de an. Se constru
iesc noi cartiere de locuit, ma
gazine, așezăminte culturale, 
instituții de invățămînt și sani
tare, se amenajează parcuri, 
în fotografie : Unul din noile 

cartiere ale orașului

Seara culturală 
dedicată prieteniei 

româno - coreene
La Casa de cultură a raionului 

Nicolae Bălcescu din Capitală a 
avut loc marți o seară culturală 
dedicată prieteniei româno-co- 
reene.

Au participat : Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., Ghiță 
Florea, secretar al Comitetului pen
tru cultură și artă al orașului Bucu
rești, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, pre
cum și reprezentanți ai ambasadei 
R.P.D. Coreene la București.■

Cu acest prilej, Emil Soran, zia
rist, a împărtășit celor prezențf 
impresii culese dintr-o călătorie 
făcută în R.P.D. Coreeană. A fost 
prezentat apoi filmul artistic 
„Arena circului“, producție a stu
diourilor coreene.

(Agerpres)

Don Yan și inginerul șet, 
Han Ghiu Fal — acesta din 
urmă absolvent al Institutu
lui politehnic din București 
— mi-au vorbit pe larg 
despre munca acestei uni
tăți fruntașe a industriei 
grele coreene. De altfel is
toria combinatului este mult 
asemănătoare cu a atîtor 
alte întreprinderi industriale 
din Coreea de nord. între
prinderea, în forma ei ini
țială, a fost construită da 
japonezi în anul 1939, fiind 
dotată cu numai două cup
toare electrice și două cup
toare de ofeluri aliate. In 
uzină nu exista nici un in-

ricane de mare tonaj. Anul 
1953 marchează adevăratul 
act de naștere al combina
tului de astăzi, construit 
după o concepfie moder
nă, bazat pe o tehnică su
perioară. In 1957, pla
nul combinatului preve
dea o producție de 60 000 
tone bluming. S-au produs 
1 20 000 tone. Acum combi
natul produce anual 230 000 
tone de oțel, 300 000 tone 
laminate, 5 000 tone cablu, 
însemnate cantități de tăvi.

Dezvoltarea industriei so
cialiste coreene, transformă
rile profunde din viata ora
șelor Coreei populare au

însemnări din Coreea socialistă

IN PLIN AVINT
CONSTRUCTIV
Specialiștii au identificat a- 
proximativ 300 de minereuri, 
dintre care 140 de o deose
bită importantă economică. 
De exemplu, rezervele iden
tificate de cărbune sînt eva
luate la 2,48 miliarde tone 
(antracit și huilă). Rezervele 
de minereu de fier sînt e- 
valuate la circa un miliard 
de tone. Mari sînt rezervele 
de metale rare și neferoase.

în timpul șederii mele în 
Coreea am făcut un înde
lungat popas la marele com
binat de ofel de la Kansen, 
din apropierea Phenianului, 
unde lucrează peste 11000 
de muncitori. Directorul ge
neral «I combinatului, Kim

giner sau tehnician coreean. 
Anul eliberării a găsit doar 
urmele vechii întreprinderi ; 
militarișfii japonezi, în re
tragere, au aruncat-o în aer. 
După 1945, o dată cu înce
perea operei de construcție 
socialistă a tării, viitorul 
combinat de ofel de la Kan
sen a început să prindă con
tururi din ce în ce mai pre
cise ca apoi, în anul 1949, 
să se înscrie în lista pro
ducției industriale a tării cu 
o producție de patru ori mai 
mare decît în anii dinaintea 
eliberării. în perioada răz
boiului care a urmat, peste 
combinat au fost aruncate 
circa 1 300 de bombe am«-

găsit un puternic ecou și în 
viata satelor. Anul 1958 a 
marcat terminarea operei de 
cooperativizare a agricul
turii.

Pe litoralul estic coreean, 
în apropiere de marele cen
tru industrial Hamhîn, arn 
vizitat cooperativa agricolă 
din comuna Zo-ion. Pre
ședintele ei, Li Dok Ze, 
a cărui viafă, ca și a atîtor 
milioane de țărani din Co
reea de nord, este indisolu
bil legată de anii care au 
urmat eliberării tării și in
staurării puterii populare, 
mi-a povestit, cu multă căl
dură, de viafa satului Coreei 
socialiste de astăzi. Mi-am

notat cîteva date grăitoare, 
în 1945 — 80 la suta din 
locuitorii comunei analfa- 
beți. Acum, tot' locuitori 
comunei sînt știutori de 
carte ; 70 de tineri — ab
solvenți ai învățămîntuiui 
superior. al(i 92 sludenti la 
cursurile de zi, iar 200 la 
cursurile fără frecventă ; în 
comună sînt 11 Ingineri a- 
gronomi, 44 tehnicieni agro
nomi. înaintea eliberării, 
producția medie de orez pe 
o perioadă de 10 ani 2 950 
kg la hectar. Din 1958. da
torită irigării și folosirii de 
îngrășăminte chimice — 
o producție constantă de 
5 000 kg orez la hec
tar ; 800 case noi țără
nești, 300 in construcție, 
toate casele și ulițele elec
trificate. Este greu să faci o 
comparație cu trecutul — 
îmi spune Li Dok Ze. Pen
tru că în trecut nu eram li
beri și acum sintern, pentru 
că atunci lucram pentru alții 
și acum lucrăm pentru noi, 
pentru că atunci nu eram 
tratați ca oameni și az> sin
tern stăpîni pe destinele 
noastre. Prin munca noa
stră, deplin încrezători în 
forțele noastre, am ajuns să 
ne ridicăm spre fot ceea ce 
înseamnă demnitate ome
nească.

înainte de a părăsi Co
reea populară am vizitai 
portul Nampho, aflat pe li
toralul vestic al peninsulei 
coreene. La dană se afla 
„Dobrogea", primul vas ro
mânesc care a ancorat în 
apele teritoriale coreene. Și, 
alături de el. vase sub di
ferite alte pavilioane, care 
descărcau și încărcau cele 
mai diferite produse, ducînd 
apoi, o dată cu ele, peste 
mări și oceane, amintirea 
harnicului popor al Coreei 
socialiste.

Mircea MOARCAȘ



RE PESTE HOTARE

Dezbateri 
agitate 
la Congresul 
T. U. C.
• Un apel la sacrificii • „Re
glementarea preventivă"

După două zile de dezbateri la 
Brighton, Congresul sindicatelor 
britanice (T.U.C.) continuă a fi do
minat de înfruntarea între liderii 
care sprijină planul guvernamen
tal cu privire la reglementarea 
prețurilor în economia națională 
și acele sindicate care sînt împo
trivă. Aducînd salutul Partidului 
laburist, președintele acestuia și, 
în același timp, ministru al mun
cii, Ray Gunter, a cerut oameni
lor muncii să accepte unele sa
crificii și să renunțe la greve pen
tru a nu se ridica piedici în calea 
eforturilor laburiste în domeniul 
dezvoltării economice. El a aver
tizat că în caz contrar ar putea 
surveni consecințe dăunătoare 
atît pentru sindicate cît și pentru 
economie.

Apelul lui Gunter și argumen
tele invocate par însă a nu fi 
scăzut din intensitatea frămîntă- 
rilor din sînul celor o mie de de
legați la congres. Sindicatelor 
oare s-au declarat mai dinainte 
împotriva actualei politici a pre
țurilor, ca de exemplu Uniunea 
muncitorilor din transporturi și 
necalificați (circa 1 500 000 mem
bri) sau puternicul sindicat al e- 
lectricienilor, li s-au alăturat în 
aceste prime zile ale congresului 
încă alte opt organizații sin
dicale cuprinzînd aproximativ 
S00 000 membri.

Confruntarea decisivă va avea 
loc miercuri seara, cînd se va 
face numărătoarea voturilor 
pro șl contra. Cu deosebit in
teres este așteptat un raport su
plimentar pe care îl va prezenta 
tot mîine George Woodcock, se
cretarul general al T.U.C. în 
cercurile congresului se spune 
că textul, care pune accentul pe 
ideea ca sindicatele „să evite 
acțiuni precipitate' și să adopte 
metode mai flexibile în cadrul 
conflictelor de muncă, ar fi fost 
conceput în termeni destul de ge
nerali și sub o formă mult mai 
atenuată decît se așteptaseră 
mare parte din delegați. Este 
vorba de o așa-numită „regle
mentare preventivă” a diferen
delor dintre sindicate și patroni. 
Așadar, în loc de a aduce un 
conflict de muncă în fața unui 
organ special al Ministerului E- 
conomiei, așa cum este proiectat 
în planul guvernamental, ar ur
ma să intervină mai întîi rolul 
do arbitru al T.U.C., care ar în
cerca să aplaneze diferendul 
încă din fașă. Multe sindicate își 
exprimă dezacordul față de ideea 
Consiliului General. Cu atît mai 
semnificativ va apărea bilanțul 
zilei de miercuri în ce privește de
limitarea adversarilor și susțină
torilor acestor proiecte, ținînd 
seama că potrivit calculelor pre
liminare 2,5 milioane voturi (fie
care sindicat reprezentat la con
gres dispune de un număr de vo
turi egal cu cel al membrilor săi) 
au și fost pînă acum adunate îm
potriva rolului de mediator al 
T.U.C. cît și în general împotri
va politicii laburiste a prețurilor.

Conflictul 
indiano-pakistanez
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SCURTE ȘTIRIConvorbirile
sovieto-cehoslovace

MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 
Moscova au început convorbirile

Scrisoarea lui Nenni
și implicațiile ei

Scrisoarea Iul Pietro Nenni, adre
sată duminică militanților socialiști 
prin intermediul ziarului „Avanti”, 
a readus în actualitate activitatea 
politică pe care o trecuseră pe pla
nul al doilea cele două catastrofe 
care au îndoliat Italia săptămîna 
trecută (prăbușirea ghețarului de la 
Mattmark, în Elveția, unde au fost 
îngropați de vii zeci de emigranți 
din Mezzogiorno, și ploile și inun
dațiile care au provocat numeroase 
victime și mari pagube în țară).

în această scrisoare, desfășurată 
larg pe trei pagini de ziar, liderul 
socialist își expune punctul de ve
dere asupra politicii partidului său 
în preajma congresului P.S.I. care 
se va ține în prima jumătate a 
lunii noiembrie. în esență, Nenni 
se declară din nou de acord cu 
platforma coaliției guvernamentale 
de centru-stînga și respinge 
posibilitatea unei crize a acestei 
coaliții. El insistă printre altele 
asupra perspectivelor unificării so
cialiștilor cu social-democrații. Cei 
zece ani care au trecut de la con
gresul de la Torino, cînd à fosf 
elaborată așa-numita nouă strategie 
și tactică „autonomistă” a P.S.I., 
dar mai ales prezența în guvernul 
de coaliție au arătat că, încetul 
cu încetul, pozițiile inițiale au fost 
abandonate și, așa cum a recunos
cut și Nenni în scrisoarea sa, so
cialiștii au făcut un șir de concesii 
partenerilor democrat-creșfini. A- 
cesfe concesii au sfîrnif nu numai 
nemulțumirea membrilor de rînd ai 
partidului, dar și a uno.r cadre de 
conducere grupate azi în curentele 
de diferite tendințe create în sînul 
P.S.I. Cel mai puternic dintre cu
rente, cel al lombardienilor, se pro
nunță chiar pentru ieșirea din coa
liție și stabilirea unității de acțiune 
cu comuniștii.

Scrisoarea lui Nenni a sfîrnif vii 
ecouri, oglindite atît în luările de 
poziții ale diferitelor personalități 
politice cît și în articole publicate 
de întreaga presă. Majoritatea zia
relor subliniază hofărîrea liderului 
socialist de a continua actuala ex
periență guvernamentală, iar marile 
organe ale presei burgheze nu își 
ascund satisfacția pentru orientarea 
pe care acesta încearcă să o dea

partidului socialist cu puțin timp 
înainte de congres. „La Stampa* 
din Torino scrie înfr-un titlu pu
blicat pe prima pagină cu litere 
mari : „Nenni propune un nou so
cialism fără vechile concepții de 
clasă”.

în legătură cu problema unifică
rii dintre socialiști și social-demo- 
crați, despre care se ocupă pe larg 
scrisoarea, unele personalități poli
tice care au luat cuvînful duminică 
la diferite întîlniri publice și-au pre
cizat pozițiile. Reprezentantul curen
tului lombardian din cadrul P.S.I., 
Gioliifi, înfr-un discurs pronunțat la 
Varese, a subliniat oportunitatea 
momentului pentru P.S.I. nu numai 
de a ieși din guvern, dar și de a 
renunța la unificarea proiectată. 
Curentul lombardian, și nu numai 
el, apreciază că unificarea cu par
tidul social-democrat ar reprezenta 
o alunecare a partidului unificat pe 
panta concesiilor față de monopo
luri, accentuarea tendințelor „pro- 
atlantice”. în vreme ce secretarul 
partidului social-democrat, Tanassi, a 
cerut o mai mare repeziciune în ope
rația de unificare, secretarul adjunct 
al aceluiași partid, Romita, a relevat 
că „unificarea socialistă nu este o 
chestiune ușoară și ea pune pro
bleme atît P.S.I. cît și P.S.D.I.”. 
Este interesant de subliniat faptul 
că înșiși democrat-creșfinii privesc 
cu rezerve tezele puse în discuție 
de scrisoarea publicată în „Avanti”. 
Bunăoară, subsecretarul de stat 
Caftin, exponentul curentului „de 
stînga”, Forze Nuove, s-a referit 
la pericolul „alunecării spre o 
proastă conducere” care paște gu
vernul în lumina politicii de cen
tru-stînga, așa cum este preconiza
tă ea de liderul socialist.

Referindu-se la scrisoarea Iul 
Nenni, înfr-o cuvîntare ținută la Ta
ranto, Giorgio Amendola, membru 
al Secretariatului Național al P.C.I., 
a spus că „filozofiei resemnării șl 
renunțării propagate de Nenni cla
sa muncitoare îi răspunde afirmîn- 
du-și voința de luptă și unitate 
pentru apărarea cuceririlor demo
cratice, pentru libertate și pace*.

Ion MARGINEANU

între conducătorii sovietici L. 
Brejnev, A. Mikoian, A. Kosîghin 
și membrii delegației de partid și 
guvernamentale a R. S. Cehoslova
ce condusă de A. Novotny. în- 
tr-un comunicat transmis de a- 
genția TASS se arată că în timpul 
convorbirilor care s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, 
înțelegere reciprocă și prietenie 
frățească au fost discutate proble
mele dezvoltării continue a relații
lor sovieto-cehoslovace. De ase
menea, a avut loc un schimb de 
păreri asupra problemelor actuale 
ale politicii internaționale și ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
mondiale.

Epilog la „cazul 
Mațukawa“

TOKIO 7 (Agerpres).— Șeful Di
recției generale a poliției din Ja
ponia, Hirosi Arai, a recunoscut 
public că poliția a săvîrșit greșeli 
cu prilejul examinării așa-numitu- 
lui „caz Mațukawa“. Luînd cuvîn- 
tul la o ședință a tribunalului 
raional din Tokio, care examinea
ză în prezent apelul foștilor acu
zați, el a. arătat că „poliția nu a 
studiat suficient actul de acuzare“.

„Cazul Mațukawa“, denumit ast
fel după numele unei mici stații 
de cale ferată din regiunea Tohoku, 
a cunoscut o mare publicitate. In 
1949, în această stație a avut loc 
un accident de tren folosit de 
cercurile reacționare drept pretext 
pentru dezlănțuirea unei campanii 
de represiuni împotriva forțelor 
democratice.

In urma acțiunilor de protest ale 
opiniei publice democrate din Ja
ponia și din întreaga lume, la sfîr- 
șitul anului 1963 tribunalul a achi
tat pe toți acuzații. Pentru aceasta 
însă au fost necesari 14 ani, iar 
acuzații au stat în închisoare peste 
35 000 zile. Recent, ei au cerut gu
vernului pedepsirea adevăraților 
vinovați, precum și acordarea de 
despăgubiri.

NEW YORK 7 (Agerpres).— In 
cadrul ședințelor de luni ale Con
siliului de Securitate al O.N.U., în
trunit de urgență pentru a dezbate 
situația din Cașmir, după raportul 
prezentat de U Thant, au luat cu- 
vîntul reprezentanții Indiei și Pa
kistanului. La propunerea celor 
șase membri nepermanenți ai Con
siliului de Securitate a fost adop
tată o rezoluție care cheamă păr
țile să înceteze imediat ostilitățile 
în întreaga regiune a conflictului 
și să-și retragă neîntîrziat întregul 
personal militar pe pozițiile pe 
care le-au ocupat pînă la 5 august 
1965 ; cere secretarului general al 
O.N.U. să ia toate măsurile pentru 
îndeplinirea acestei rezoluții, pre
cum și a rezoluției din 4 septem
brie a.c., și să informeze operativ 
și în permanență consiliul asupra 
evoluției situației din această re
giune, să se continue examinarea 
problemei astfel încît consiliul să 
poată stabili acțiunile care ar fi 
necesare pentru a asigura pacea și 
securitatea în această parte a lumii.

★
SRINAGHAR 7 (Agerpres). — In 

ultimele 24 de ore, conflictul din
tre India și Pakistan a continuat 
să se agraveze. Agențiile de presă 
anunță că, potrivit unei declarații 
a Ministerului Apărării al Indiei, 
forțele aeriene indiene au între
prins o serie de atacuri împotri
va unor obiective militare din Pa
kistanul de vest, printre care ba
zele aeriene de la Sarghodha și 
Chaklala, în apropiere de Rawal
pindi. Marți dimineața formații a- 
eriene indiene au bombardat o 
serie de alte localități din Pakis
tanul de răsărit printre care Ku- 
rimtola, Chittagong, Jebbme și 
altele. Lupte puternice continuă să 
aibă loc în vecinătatea localității 
Dera Baba Nanak, din regiunea 
Lahore. Din Delhi, agenția „France 
Presse“ arată că în Pakistanul 
occidental armata indiană își 
continuă înaintarea în trei direc
ții care converg spre Lahore.

Pe de altă parte, Agenția Reu
ter transmite că aviația pakista
neză a bombardat localitățile 
Srinaghar (capitala Cașmirului), 
Kalaikunda, în apropiere de Cal

cutta, Jamnagar, Amritsar și alte 
localități indiene. Potrivit agenției 
Associated Press, un purtător de 
cuvînt militar pakistanez a anun
țat la Rawalpindi că trupele pa
kistaneze au respins luni seara trei 
atacuri indiene în apropierea ime
diată a orașului Lahore. El a pre
cizat că forțele pakistaneze con
trolează în întregime situația și că 
luptele continuă pentru scoaterea 
indienilor de pe teritoriul pakis
tanez. Comunicatele militare pa
kistaneze și indiene, citate de a- 
gențiile de presă, anunță pierderi 
grele de ambele părți, în special 
în avioane.

Intr-o conferință de presă, mi
nistrul de externe al Pakistanului, 
Bhutto, a anunțat că a adresat 
președintelui Consiliului de Secu
ritate o scrisoare în care îi cere să 
întreprindă imediat acțiuni pentru 
restabilirea păcii la frontiera din
tre Pakistan și India.

în drum spre New York, unde 
va prezenta poziția Indiei în con
flictul cu Pakistanul, ministrul in
dian al educației, Methli Chagla, 
a făcut o escală la Londra. Agen
ția France Presse relatează că în 
declarația rostită la sosirea la Lon
dra, Chagla a precizat că India 
este împotriva amestecului străin 
în conflictul său cu Pakistanul. A- 
mestecul străin, a spus el, nu poate 
decît să agraveze situația. In de
clarația sa, ministrul indian și-a 
exprimat intenția de a se adresa 
Consiliului de Securitate în aceas
tă chestiune.

Joi, a anunțat un reprezentant al 
Secretariatului O.N.U., urmează să 
sosească la Rawalpindi secretarul 
general, U Thant, după care va 
vizita capitala Indiei. Guvernele 
Indiei și Pakistanului, preciza Se
cretariatul O.N.U., și-au dat acor
dul în legătură cu această călăto
rie a lui U Thant.

Primul ministru al Marii Brita
nii, Harold Wilson, i-a convocat 
pe rînd pe înalții comisari ai 
Pakistanului și Indiei la Londra, 
cărora le-a prezentat apelul către 
guvernele lor ca să se conforme re
zoluțiilor Consiliului de Securitate 
și să colaboreze cu secretarul ge
neral al O.N.U.

LEIPZIG. Oficiul comercial 
cu expunere al Republicii So
cialiste România la Tîrgul in
ternațional de toamnă de la 
Leipzig a fost vizitat luni de 
Willy Stoph, președintele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Democrate Germane, Însoțit 
de persoane oficiale din dife
rite ministere. W. Stoph a feli
citat pe organizatori pentru 
prezentarea originală a standu
lui și pentru calitatea produ-

Descoperirea unul complot 
antiguvernamental în R.A.U.

CAIRO. După cum a relatat zia
rul „Al-Ahram“, în Republica Arabă 
Unită a fost descoperit un complot 
antiguvernamental pus Ia cale de ele
mente dușmănoase făcînd parte din 
organizația politico-religioasă extre
mistă, „Fräfia musulmană“. Ziarul 
menționează că organizatorii complo
tului plănuiau o lovitură de stat șl 
distrugerea unor mari obiective eco
nomice ale țării, intenționau să orga
nizeze acte de terorism, incendii și 
asasinate. Organizația „Frăția musul
mană“ își crease o bază de instruire 
militară a membrilor săi, dispunea de 
arme, muniții și explozive. Complo
tiștii au iost arestați.

SOFIA. Editura „Narodfyt Kul- 
tura“ din R. P. Bulgaria a scos 
de sub tipar, în colecția „Poeți 
contemporani“, un volum de poe
zii de Tudor Arghezi, care cu
prinde 96 poezii.

MOSCOVA. Președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., A. N. 
Kosîghin, l-a primit pe Ikbal Athar, 
ambasadorul Pakistanului, la cere
rea acestuia, și a avut cu el o 
convorbire.

După convorbirile americano—vest-germane

Activizarea negocierilor 
nucleare

BONN 7 (Agerpres). — Ziarul 
vest-german „Die Welt“ anunță că 
în cadrul turneului electoral pe 
care-1 întreprinde cancelarul Er
hard, acesta a declarat în fața re
prezentanților presei în orașul Hil- 
desheime că unul dintre rezulta
tele convorbirilor pe care le-a avut 
de curînd cu subsecretarul de stat 
George Ball este hotărîrea cu pri
vire la participarea guvernului 
vest-german la lucrările „grupului 
pentru planificarea atomică“, care 
va fi creat în conformitate cu „pla
nul McNamara“. La Bonn planul a 
fost considerat ca un pas al 
Washingtonului în întîmjbinarea 
„pretențiilor atomice“ ,ale Bonnu
lui. După cum comentează „Die 
Welt“, încă de la început partea 
germană s-a arătat interesată în 
propunerile americane, iar cercu
rile oficiale’ vest-germane îl consi
deră ca un „element de activizare 
a convorbirilor nucleare“ ! Cu toa
te acestea, la Bonn se crede, însă,

că participarea R.F.G. la el nu în
seamnă că s-a renunțat la forțele 
nucleare multilaterale ale N.A.T.O. 
care, după cum arată ziarul citat, 
reprezintă cel mai scurt drum spre 
obținerea de către Bundeswehr a 
armei atomice.

SAIGON • Gaze lacrimogene împotriva 
populației civile • Pierderi grele suferite 
de trupele guvernamentale

au
Nhon 

folosit 
popu- 
cuvînt

SAIGON 7 (Agerpres).
Comandamentul militar ameri

can de la Saigon a recunoscut, 
marți, că în sectorul Qui 
infanteriștii marini
gaze lacrimogene împotriva 
lației. Un purtător de 
al comandamentului a declarat 
că, duminică, în cadrul unei 
operații de „curățire“, colonelul 
Utter, comandantul unui bata
lion de pușcași marini, a ordo
nat „din proprie inițiativă“ folosi
rea de gazé lacrimogene în satul

Van Tuong, din această regiune, 
unde se presupunea că există un 
mare număr de susținători ai for
țelor patriotice.

SAIGON 7 (Agerpres). — Unități 
guvernamentale sud-vietnameze au 
fost surprinse luni într-o ambus
cadă a forțelor patriotice în pro
vincia Binh Ding, la 500 kilometri

de Saigon. Trupele guvernamen
tale au suferit pierderi calificate 
de autoritățile de la Saigon ca 
foarte grele. Totodată, lîngă baza 
de la Da Nang, unități ale infan
teriei marine au trebuit să facă 
față unor repetate atacuri din par
tea forțelor patriotice, care le-au 
provocat pierderi serioase.

In Vietnamul de sud,..

INDEPENDENȚĂ... PENTRU CINE?
Principala preocupare 
liderilor poliiici ai

Liviu RODESCU

BOGOTA 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Columbiei, Guillermo 
Leon Valencia, întîmpină dificul
tăți la formarea noului său cabi
net. Fostul președinte, Mariano 
Ospina Perez, șeful grupului con
servator unionist (una din cele 
două fracțiuni în care este împăr
țit partidul conservator), nu 
aprobă colaborarea acestei grupări 
politice cu guvernul lui Leon Va
lencia. Agenția Prensa Latina ex
plică aceste refuzuri prin hotărî- 
rea președintelui Leon Valencia de 
a menține reprezentarea propor
țională a partidelor liberal și con

servator în cabinetul său și în alte 
funcții publice, în conformitate cu 
pactul alternării la putere, semnat 
de ambele partide în 1958. „Pactul 
liberal-conservator, care a asigurat 
timp de 16 ani supremația la pu
tere fără participarea altor partide, 
a intrat într-o criză definitivă“ — 
a spus Ospina Perez.

în fotografie : Aspect din timpul 
puternicelor demonstrații de la 
Bogota, capitala Columbiei. Stu
denții au ars ziarul „El Tiempo" 
protestind împotriva masurilor a- 

nunțate de autorități

a
Rhodesiei, scriu ziarele 
occidentale, o constituie 
în ultima vreme specu
lațiile în legătură cu 
data la care această 
Jară — în prezent colo
nie engleză cu statut 
de aufoconducere — 
își va proclama inde
pendența. Dar, departe 
de a constitui un act po
zitiv, această „indepen
dentă” își are tîlcurile 
ei...

Este știut că Frontul 
rhodesian, partidul mi
norității albe, aflat la 
cîrma țării, vorbește de 
mult despre intenfia sa 
de a declara indepen
denta „în mod unilate
ral”. In această formulă, 
„independentă” esfe 
însă un cuvînt menit să 
ascundă și să falsifice 
lucrurile. Ceea ce se 
urmărește prin actul 
„proclamării indepen
dentei” este nu scutu
rarea jugului colonial, 
ci, dimpotrivă, consfin
țirea unei situații colo
nialiste — privilegiile și 
dominația celor 200 000 
de cetäfeni albi asu
pra populației băști
nașe de 4 milioane, în 
cadrul unui stat rasist, 
lan Smith, prim-ministru 
și lider al Frontului rho
desian, a declarat re
cent în parlament că 
„guvernul său ia în pre
zent toate măsurile în 
vederea declarării uni
laterale a independen-

fei șl este sigur că pro
clamarea independentei 
într-un viitor apropiat 
este un act Iminent”. 
Dar elementele de ex
tremă dreaptă nu sînt 
satisfăcute de aceste a- 
sigurărl, manifestă ne
răbdare șl cheamă la 
precipitarea lucrurilor.

Este caracteristic în a- 
ceastă prlvlnfă exem
plul citat de ziarul en
glez „The Times”. La 
Lisabona se va instala 
un nou reprezentant al 
Rhodesiei, Harry Reed- 
man. în legătură cu a- 
ceastă numire, a apă
rut o dispută între me
tropolă șl Salisbury. 
Londra dorește ca re
prezentantul să fie a- 
credifaf ca funcționar al 
ambasadei engleze de 
la Lisabona, însărcinat 
cu problemele Rhode
siei, în timp ce guver
nul de la Salisbury vrea 
ca el să fie considerat 
reprezentant diplomatic 
cu împuterniciri depli
ne. Ceea ce ar însem
na că statul rasist a și 
luafființă I Căci, la cine 
puteau găsi mai multă 
„înțelegere” rasiștii rho- 
desieni decît la dictato
rul Salazar și colonia
liștii portughezi ?

Majoritatea populației 
Rhodesiei se opune cu 
putere „independentei” 
preconizate de reacțio
narii rhodesieni. împo
trivirea ia forme diferi
te. Din capitala Kenyel

s-a anunfat știrea des
pre contopirea celor 
două partide de o- 
pozifie din Rhodesia, 
Z.A.P.U. (Uniunea Po
porului African Zim
babwe) și Z.A.N.U. (U- 
niunea Națională Afri
cană Zimbabwe) într-o 
singură organizație po
litică pentru a lupta în 
comun împotriva re
gimului rasist.

Reprezentanții unor 
state africane sau perso
nalități politice din di
ferite fări ale continen
tului african iau și ele 
poziție împotriva com
plotului care se pregă
tește în Rhodesia. Mi
nistrul afacerilor exter
ne al Kenyei, președin
tele în exercițiu al Con
siliului 
O.U.A., 
rumbi, 
mele mai 
africane, a arătat că a- 
cestea sînt gata să in
tervină în cazul „pro
clamării independentei 
unilaterale", deoarece 
aceasta ar perpetua 
„starea de umilință a 
populației băștinașe din 
această țară".

Populația africană a 
Rhodesiei și statele afri
cane militează pentru a 
împiedica un act de e- 
senfă colonialistă și a 
obține o reală inde
pendență de care să se 
bucure toți locuitorii a- 
cesfei fări.

Ministerial al 
Joseph Mu- 

vorbind în nu- 
multor țări

Gabriela MANTU

femei șl copil fug din calea bombardamentelor „protectorilor* — lnter- 
venționlștii americani

Agențiile de presă relevă că 
marți dimineața infanteriștii marini 
americani și trupele guvernamenta
le au lansat o nouă operațiune 
amfibie și aeropurtată la 30 km 
sud de Cu Lai, unde se presupune 
că sînt concentrate unități ale for
țelor patriotice. La această acțiune 
participă mai multe batalioane. La 
debarcare, forțele aeropurtate au 
fost supuse de către forțele patrio
tice unui tir de arme ușoare.

Agenția de presă „Eliberarea“ a- 
nunță că la sfîrșitul lunii iulie și 
începutul lunii august în cartiere
le muncitorești din Saigon au fost 
arborate aproximativ 1 800 de stea
guri ale Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, pre
cum și numeroase lozinci antiame- 
ricane. In aceeași perioadă au fost 
difuzate 30 000 de manifeste care 
chemau populația să se ridice la 
luptă pentru a răsturna regimul 
militarist și a izgoni pe agresorii 
americani.

In primele 20 de zile ale lunii 
august, arată agenția, zeci de mii 
de țărani s-au adunat în capita
lele și principalele orașe din pro

vinciile My Tho, Go Cong, Gholon, 
Can Tho, Bac Lieu și Bien Hoa și 
au cerut autorităților încetarea a- 
gresiunii S.U.A., retragerea trupe
lor americane din Vietnamul de sud 
și eliberarea persoanelor arestate 
în urma acțiunilor de protest.

★
HANOI 7 (Agerpres). — într-un 

protest adresat Comisiei interna
ționale de supraveghere și control 
din Vietnam, misiunea de legătură 
a înaltului comandament al Ar
matei populare vietnameze arată 
că în ziua de 6 septembrie nu
meroase grupuri de reactoare de 
luptă americane au pătruns în re
petate rînduri în spațiul aerian al 
R. D. Vietnam, bombardînd și mi- 
traliind cartiere populate și obiec
tive economice din provinciile 
Thanh Hoa, Nghe An și Quang 
Binh. în aceeași zi, avioanele ame
ricane au atacat orașul Ha Tinh, 
bombardînd și mitraliind centre 
locuite și instituții publice. Agen
ția vietnameză de presă anunță că 
forțele antiaeriene locale au doborît 
două avioane americane.

Congresul mondial 
pentru lichidarea 
analfabetismului

TEHERAN. în capitala Ira
nului se deschide astăzi Con
gresul mondial pentru lichi
darea analfabetismului, con
vocat de U.N.E.S.C.O. Partici
pă reprezentanți din peste 100 
de țări, printre care și o dele
gație din Republica Socialistă 
România, condusă de Ștefan 
Bălan, ministrul învățământu
lui. Congresul va marca în 
ceputul unei campanii mon 
diale pentru lichidarea defini
tivă a analfabetismului.

SALONIC. Pavilionul Republicii 
Socialiste România din cadrul Tîr- 
guiui internațional de la Salonic a 
fost vizitat luni de Baklatzis, pre
ședintele parlamentului grec, înso
țit de Velidis, președintele tîrgu- 
lui, de miniștri și de alte persona
lități politice și economice. Vizita
torii au manifestat un interes deo
sebit față de cele patru tipuri de 
tractoare expuse, față de mașinile 
unelte, aparatajul de tehnică nu
cleară și alte mașini care au fost 
puse în funcțiune în fața oaspe
ților.

STOCKHOLM. în cadrul Tîrgu- 
lui internațional de mostre de la 
Stockholm, luni a fost sărbătorită 
ziua Republicii Socialiste România. 
Cei prezenți au felicitat pe orga
nizatorii expoziției românești pen
tru sortimentul variat și calitatea 
produselor expuse, precum și pen
tru modul de prezentare a standu
rilor.

ALGER. La 7 septembrie a sosit 
la Alger într-o vizită oficială Cen 
I, vice-premier ăl Consiliului de 
Stat, ministrul afacerilor externe al 
R. P. Chineze. Pe aeroport el a fost 
salutat de Abdel Aziz Bouteflik; . 
ministrul afacerilor externe al Al
geriei, și de alte persoane oficiale.

DAMASC. Potrivit unui decret 
al generalului Amin El-Hafez, pre
ședintele Consiliului prezidențial 
al Siriei, generalul Salah Jedid a 
fost destituit din funcția de șef al 
Statului Major al armatei sirie
ne. în această funcție a fost nu
mit generalul-maior Mohammed 
Schneiwi.

Avioane Împotriva 
partizanilor peruvieni

LIMA. Aviația peruviană a efec
tuat noi bombardamente în repu
nea de junglă din sud-estul țării, 
unde autoritățile din Lima presupun 
că se află nucleul principal al for
țelor peruviene de partizani. Atacu
rile aeriene s-au concentrat asupra 
zonei denumite „Mesa Pelada”, în 
valea Convencion, spre care se în
dreaptă în prezent unități terestre. 
Forțele armate continuă să opereze 
arestări în rîndurile populației in
diene sub acuzația de a fi colabo
rat cu partizanii. în orașul Quilla- 
bamba au fost instituite restricții de 
circulație în timpul nopții.

PNOM PENH. Guvernul cambod
gian a protestat împotriva f -țlunl- 
lor puse la cale de autoritățile 
tailandeze șl americano—su .viet
nameze. Această campanie, se spu
ne într-un comunicat, „creează 
pretexte pentru o agresiune armată 
împotriva Cambodgiei“.

MOSCOVA. A fost semnat un 
acord sovieto-cuban cu privire la 
colaborarea în reconstruirea între
prinderilor industriei zahărului din 
Republica Cuba. Se prevede acor
darea de sprijin tehnic organizații
lor cubane prin livrări de utilaje și 
materiale, precum și trimiterea în 
Cuba a unor specialiști sovietici. 
Acordul prevede, de asemenea, că 
U.R.S.S. va acorda Cubei un cre
dit pe termen lung.

NEW YORK. Uraganul „Betsy“ a 
atins insula Abaco din nordul arhipe
lagului Bahamas, măturînd totul în 
calea lui. Viteza vîntului se apropie 
de 220 kilometri pe oră.
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