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ȘANTIERELORPULSUL
SUBTERANE

lor este să pună în valoare noi ză

căminte de cărbune și minereuri.

© Cu încetinitorul ® Justificări și cauzeLucrările se desfășoară pe un front

larg. Deschiderea noilor mine de

reale © Comitetul regional de partid
vezeni și Țebea-Mesteacăn, darea

în exploatare a cîmpurilor mi-

este de altă părere ® Cind Iți toi singur

craca de sub picioare
prifere și complexe, au un rol esen

țial în îndeplinirea prevederilor

P.C.R. referitoarealdin Directivele Congresului al IX-lea

la dezvoltarea energeticii, a siderurgiei și metalurgiei

neferoase.

Alecu Ivan GHILIA

(Continuare în pag. a III-a)

cărbune de la Dîlja, Paroșeni, Li-

Tn bazinul Văii Jiului, la Teliuc,

ÎNTOARCERE

niere Teliuc-Est și Ghelar-Esf,
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unui trecui 
faimă, hră- 
umbrele a- 
trăiesc as-

Primirea de către președintele Consiliului

Gl 'ar și Brad s-au deschis în acest
—s—1------------------------ -------------
an vaste șantiere subterane. Scopul

pentru minereu de fier, ca și a al-
—--------------------- ;------------- ■--------------7—------------------------------

tor exploatări pentru minereuri cu-

la mina de cărbune

Bk93

Galerie cu armare metalică
Horăști — întreprinderea minieră Motru. Șeful de 
schimb Constantin Botanciu și combinerul Mihai 
Lupșoiu clarifică un detaliu de dirijare a combinei 
de înaintare. Peste cîteva secunde cuțitele ei vor 

tăia în plin

de NICUTA TANASE

„Mă adresez d-voastră cu 
rugămintea de a mă ajuta 
într-o problemă a cărei re
zolvare este tergiversată de 
peste doi ani.* (Din scri
soarea trimisă redacției de 
Alexandru V. Lită din Dră- 
găsani).

Această scrisoare mi-a că
zut in mină mie. Nici n-am 
terminat bine lectura ei și 
am șl ajuns la Drăgășani.

— Cum s-au petrecut lu
crurile tovarășe Lită ? Și de 
ce ești atit de palid?

— Cum să nu fiu palid ? 
Am dureri de cap. De 29 de 
luni am dureri de cap. Mai 
exact din 10 mai 1963. cind 
a venit la noi in Drăgășani 
Ansamblul de cintece și 
dansuri al Sfatului popular 
al Capitalei. Cam de atunci 
sînt tlrft prin tribunale. Ml 
s-au trimis zeci de citații și 
mandate de aducere. Am 
cheltuit o groază de bani.

— Dar ce-ai tăcut ? Ai fu
rat cumva vreun trombon de 
la orchestra ansamblului?

SE

ü Studierea aprofundată
a documentelor Congresului 
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La semănat, pe ogoarole cooperativei agricole din comuna Perlețl, raionul Slobozia

Dat fiind volumul și 
importanța deosebită a 
acestor lucrări, biroul 
Comitetului regional de 
partid Hunedoara a a- 
nalizat recent mer
sul lucrărilor de inves
tiții miniere. în ședință 
s-a căutat răspunsul la 
cîteva probleme : „Care 
este stadiul lucrărilor ! 
Cum pulsează munca în 
aceste șantiere din a- 
dîncuri 1 Există certitudi
nea respectării termenelor 
de dare în exploatare

Concluzia 
din discuții, 
faptelor prezentate, 
fost că activitatea 
domeniul 
miniere 
nesatisfăcător. Lucrările 
de deschidere în subte
ran, ca și construcțiile 
de la suprafață sînt ră
mase în urmă ; în nouă 
luni, la Combinatul car
bonifer Valea Jiului s-a 
realizat doar 50,4 la sută 
din planul anual de in
vestiții, la Trustul mi
nier Deva — 43,9 la su
tă. Serioase rămîneri în 
urmă în realizarea pla
nului de investiții se 
constată și la întreprin
derile miniere Barza și 
Țebea.

în legătură cu această 
rămînere în urmă, unii 
tovarăși caută 
rite explicații, 
nerii Gheorghe 
descu, director 
al Combinatului 
nifer Valea Jiului, Ro
man Gomboș, director 
al întreprinderii de con
strucții și montaje mi
niere, și Gheorghe Tu
dor, directorul Trustu
lui minier Deva, au vor
bit pe larg despre greu
tățile neprevăzute ivite 
în subteran (viituri de 
apă, emanații de gaze), 
despre întîrzierea avi
zării unor proiecte și 
a deschiderii finanțării. 
Există un anumit ade
văr în aceste justificări, 
dar ele nu explică rămî- 
nerea în urmă. Biroul 
comitetului regional de 
partid este de altă pă
rere.

— întîrzierea lucrări
lor — a arătat tov. Lazăr 
David, prim-secretar al

desprinsă 
pe baza 

a 
în 

investițiilor 
se desfășoară

dife-
Ingi- 

Davi- 
tehnic 
carbo-

Comitetului orășenesc 
de partid Petroșeni — 
se datorește, în primul 
rînd, beneficiarilor. In 
Valea Jiului se practi
că de mulți ani obiceiul 
de a se solicita fonduri 
pentru investiții peste 
posibilitățile reale de 
execuție. Direcția gene
rală de resort din mi
nister, beneficiarii ma
nifestă o slabă preocu
pare pentru asigurarea 
la timp a documentației 
tehnice și stabilirea am
plasamentelor. Deschi
derea finanțării și în
ceperea lucrărilor în- 
tîrzie și din cauza pro
iectelor. In nu puține 
cazuri soluțiile preco
nizate sînt insuficient 
fundamentate din punct 
de vedere tehnic. Așa se 
întîmplă acum la mina 
Dîlja, al cărei proiect de 
deschidere s-a întQcmit 
fără o cercetare amă
nunțită a zăcămîntului, 
fără cunoașterea preci
să a vechilor lucrări 
miniere. In loc de căr
bune, așa cum prevăd 
proiectele, minerii dau 
peste vechi galerii și a- 
bataje care, firește, nu 
pot asigura producția 
planificată. In ce-i pri
vește pe constructori, 
aceștia lucrează fără o 
organizare judicioasă. 
Adesea, diferite lucrări 
sînt începute fără dis- 
cernămînt, fărîmițîn- 
du-se astfel forțele, fon
durile. Numai așa se 
explică de ce nu se res
pectă termenele de exe
cuție, iar predarea o- 
biectivelor în lucru se 
tărăgănează în mod 
inadmisibil.

în discuții au Inter
venit și alți tovarăși, 
care aveau obligația să 
dea un răspuns la pro
blemele puse în dezba
tere.

— Observația critică 
la adresa noastră cores
punde întrutotul reali
tății — a spus ing. 
Gheorghe Davidescu.

Laurențiu VISKI 
coresp. „Scînteii"

(Conținu are 
în pag. a III-a)

CAUTĂ

Centrala electrică de termoilcare 
Craiova

Cîfiva ani Ia rînd, pe cînd ispi
team cu cărbunele și penelul fărîmul 
„arfelor frumoase” sub îndrumarea 
exigentă și severă a maestrului Cor
neliu Baba, excelent profesor și om 
de care apoi viafa și anii pefrecuți 
sub alfe zodii m-au despărțit, cum 
m-au despărfif și de palefă, am 
frecventat — în parte locuind chiar 
acolo, înfr-o cămărufă-afelier — casa 
pitorească și ospitalieră din apropie
rea bisericii Trei Ierarhi, unde locuia 
învățătorul Hatmanu, tatăl pictorului 
Dan Hatmanu și al inginerului Lucian 
Hatmanu, președintele consiliului a- 
gricol regional de astăzi.

M-am simții de multe ori ispitit 
să încerc să evoc cîfe ceva din 
atmosfera acelor ani — nici nu știu 
cum i-aș defini mai bine — dar fie 
că n-am 
care se 
cîndu-le 
dă la o 
cesară selecției și ordinei, sau 
n-am găsit linia convergentă care să

apropie aceste lucruri de timpul de 
față, iradiindu-le combustia necesară 
ca să retrăiască din nou — fapt este 
că nu m-ani mai întors în timp la 
acei ani de căutări, în care visurile 
o luau înaintea realității și, ancorat 
în alte vîrtejuri, n-am mai revăzut 
lașul. Cu atît mai tulburător și in
tens în prefaceri, explodînd de sen
suri, mi s-a părut :acum, după o ab
sență ,de afîția ani.

Simplu vorbind, lașul constituie o 
lume aparte : umbrele trecutului (în 
ce are el mai nobil și glorios) inter- 
ferîndu-se cu luminile prezentului, 
integrîndu-se în prezent, oamenii

mișcîndu-se pe aceste co
ordonate, fixați în aceste 
coordonate, egale cu 
timpul socialist, contem
poran. Ieșenii, altă dată 
deplîngînd ultimele bătăi 
de gong ale 
de glorie și 
nindu-se din 
cestui trecut,
tăzi activ și viu, pe toate 
planurile, din plin, în toa

tă amploarea și adîncimea sa a- 
cest ritm contemporan materializat în 
producția de bunuri materiale și spi
rituale, cu toate satisfacțiile ce 
decurg de aici. La uzina metalurgică, 
puternica inimă de oțel a tinerei in
dustrii ieșene, ridicată în decorul 
spectaculos de pe malul sting al 
Bahluiului (devenit și el o arteră a 
civilizației socialiste), timpul, implica
țiile și valoarea lui materială consti
tuie o demonstrație de ceea ce poa
te omul produce folosind la maxi
mum fiecare clipă. Aici se trăiește 
înfr-un ritm viu, se muncește după 
cronometrul industriei înaintate și 
măsura acestui dinamism o dau to
nele de țevi sudate care ies pe poar
ta uzinei îndrepfîndu-se spre șan
tierele țării.

ajuns încă vîrsta cînd ceafa 
așează pesie lucruri, arun- 
înfr-o confuzie derutantă, se 
parte lăsînd limpezimea ne- 

încă lie Stat a ambasadorului Indiei la București

ÄLIÄTI
?

IÜ Dăunătorii... dâ
unôtorilor Ce este
entomobacterinul

Bucată cu bucată, răsadurile de 
varză au fost plantate în pămîntul 
afinat și umezit din belșug îngri
jite la timp, plantele s-au dezvoltat. 
Cultivatorii de legume s-au așteptat 
la o recoltă bună. Dar iată că au

O GHICITOARE
— Se poate ? Sînt om cin

stit. N-am nici măcar ureche 
muzicală.

— Ai răpit cumva o so
listă ?

— Doamne ferește I Sînt 
om serios... am și copii.

— Atunci ?
— Trebuie să ai răbdare 

șl să fi aient. B o poveste 
foarte complicată.

La răbdare se cete șl tu
tun. Mi-am răsucit o țigară 
și am ascultat :

— In 5 mai 1963 s-a pre
zentat la Casa raională de 
cultură, unde lucram pe vre
mea aceea, organizatorul 
ansamblului și m-a rugat 
să-i dau concursul. Am dat 
telefoane în jurul Drăgășa- 
nilor. de unde au venit niște 
delegați să ridice bilete pen
tru spectacole. A luat 100 de 
bilete și delegatul 
muno Glăvile.

— Presimt că de 
cepe beleaua.

— De aici. Cum 
neam, la 10 mai a avut loc

din co-

aici ln-

fți spu-

spectacolul. Succes mare. 
10 000 de spectatori.

— Povestea cu tribunalul 
cînd începe, că nu mai am 
răbdare și mi s-au terminat 
și țigările ?

— După o bucată de vre
me mă trezesc acasă cu un 
mandat de aducere. Eram 
acuzat că ași fi băgat tn bu
zunar 600 de let. adică con
travaloarea a 100 de bilete.

— Cele de la Glăvile. nu ?
— Exact. M-am deplasat 

la Glăvile. l-am căutat pe 
cel care îmi semnase chi
tanța și l-am întrebat : „Al 
primit 100 de bilete de la 
mine ?" „Am primit". „Achi- 
tă-le". „Nu se poate pentru 
că noi n-am asistat la spec
tacol". „Dați-mi atunci bile
tele înapoi".
avem 
buit". 
de ce 
col ?"
locomoție 
și-au luai banii înapoi".

— Ce a urmat ?

am dreptate în fond 
și in formă. M-am 
și Tribunalului re- 
De un an de zile 

să răspundă

dai pe 
pe cei 
înapoi

„Nu le mai 
pentru că le-am dislri- 
„Dacă le-ali distribuit, 
nu ați venit la specta- 
„N-am avut mijloc de 

așa că oamenii

— Am trimis o scrisoare 
ansamblului din București și 
le-am explicat că n-am nici 
o vină.

— Și ei ce-au răspuns ?
— Au fost foarte drăguți. 

M-au chemat în judecată. La 
Tribunalul raional mi s-a 
spus că 
dar nu 
adresat 
gional.
n-a binevoi! 
nici în fond nici în formă. 
Un avocat m-a sfătuit să dau 
și eu în 
Glăvile. 
vinovat! 
sumei.

— Asta-i tot ?
— Păi nu-i de-a/uns ? De 

29 de luni bat sălile tribu
nalului...

— Uite ce cred eu, tova
rășa Lită. Pe cit posibil tre
buie să simplificăm lucrurile, 
fii iei mata un concediu de 
vreo trei luni și te depla
sezi Iar la Glăvile. Cunoști 
drumul. Acolo identifici pe

judecată pe çei din 
care sînt adevărat ii 
pentru neachitarea

nu ti-am spus că 
înapoi pentru că nu 
mijloc de trans-

cel 100 de oameni care au 
luat bilete dar nu s-au pre
zentat la spectacol și-i dai 
în judecată pe fiecare în 
parte.

— Păi le-au dat înapoi șl 
biletele s-au pierdut.

— Nu-i nimic, fi 
urmă în judecată și 
care au luat biletele
și pe cei care le-au pierdut.

— Păi 
le-au dat 
au avut 
port ?

— Foarte bine, Iți mal iei 
vreo trei luni concediu pen
tru a-i descoperi pe cei care 
n-au asigurat mijlocul de 
transport. B simplu nu ? Le 
trimiți și lor citații după 
care îți mal iei 6 luni con
cediu pentru a afla numele 
tuturor celor care au parti
cipai la spectacolul din 10 
mai 1963. Citi au fost ? 
Vreo 10 000. nu? Pe ăștia

1
I
I
I
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început să zboare în masă fluturi 
albi, iar în timpul verii, cînd varza 
a început să lege căpățîna, au apă
rut cu miile omizile verzi și lacome. 
Peste cîteva zile, frunzele găurite 
ale plantelor semănau cu niște felii 
de șvaițer.

împotriva unor asemenea dău
nători ai culturilor agricole și ai 
pădurilor dispunem aslăzi de un în
treg arsenal de mijloace chimice.

în ultimii ani, o nouă armă de 
combatere a dăunătorilor și-a croit 
drum în practica agricolă. Este vor
ba de mijloacele de combatere bio
logică. Se știe că și dăunătorii au 
dușmanii lor. Oare n-ar putea fi gă
site niște microorganisme care să 
provoace îmbolnăvirea și distruge
rea dăunătorilor și care, în același 
timp, să fie inofensive pentru om ? 
Asemenea microorganisme au fost 
găsite. La Stațiunea experimentală 
de preparate microbiologice din ca
drul Institutului centra] de cercetări 
agricole se produce un preparat, 
entomobacterin, eficace în combate
rea unor dăunători ca omida verzii, 
sfredelitorul porumbului, omida ste
jarului, molia strugurilor, gindacul 
ovăzului etc. Preparatul se prezintă 
sub forma unei pulberi fine. Sub a- 
ceastă aparentă inofensivă se as
cund în fiecare gram de substanță 
pînă la 120 miliarde germeni spo- 
rulați ai bacteriei Bacillus thurin- 
giensis Fiecare din acești aliați mi
croscopici nu trece de 0,2—0,4 mi
croni. în ce constă eficacitatea lor? 
în faptul că. atunci cînd cultura a- 
cestui bacii ajunge in faza de spo- 
rulare — o formă de viață în con
diții uscate — ea elaborează un 
cristal proteic care, înghițit de dău
nător, ti provoacă o paralizie a sis
temului nervos și o distrugere a țe
suturilor.

Pentru tratamentul unui hectar 
cultivat cu legume sau cereale sînt 
necesare intre 200 și 400 gr din a- 
cest preparat amestecat cu apă. 
Unii dăunători au fost distruși și cu 
cantități de cîteva ori mai mici de 
entomobacterin Preparatul nu dău
nează omului, animalelor sau in
sectelor folositoare, cum ar fi de 
pildă albinele. Are și o calitate în 
plus — nu atacă paraziții insecte
lor dăunătoare, ba chiar favorizează 
înmulțirea tor

în cadrul stațiunii se mai produc 
și alli aliați microscopici ai omului : 
Nitroginul, Azolobaclerinul. Fosfo- 
bacterinul și Laclohaclerinul pre
parate pe bază de culturi de micro
organisme Primele trei se folosesc 
cu succes în legumicultură, iar ulti
mul la obținerea unor silozuri de 
bună calitate.

La 5 octombrie, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, a pri
mit în audiență pe K.R.F. Khilnani,

ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Indiei, la cererea aces
tuia.

n străvechea Ariana
cad văluri

Ziarele au publi
cat recent rezulta
tele primelor alegeri 
parlamentare din is
toria Afganistanului. 
In timpul alegerilor 
mă aflam la Kabul. 
Capitala trăia din 
plin importantul eve
niment din viața po
litică a țării. Lîngă 
Clubul presei se a- 
dunau zilnic un mare 
număr de alegători. 
Pe clădirile princi
pale sau pe zidurile 
de lut ale caselor co
coțate pe colina 
Sherdarvaza puteau 
fi văzute o sumede
nie de afișe electo
rale cu portretele 
candidaților. Printre 
ele — și cîteva fe
mei. Trecînd peste 
constrîngerile impuse 
de tradiție, care con
damnă femeia la ig
noranță și înapoiere, 
autoritățile afgane 
au luat unele măsuri 
menite să ducă la 
emanciparea ei. Ast
fel, după abrogarea 
purtării vălului, în 
1959, femeile au par
ticipat acum la ale
geri. Progresele înre
gistrate sînt, 
doar la 
Concepțiile 
prejudecățile 

o
trecut. Pe 
pot fi vă- 
femei care

desigur, 
început.

vechi, 
consti- 

barleră

Al. PLAIEȘU

tuie încă 
greu de 
străzi mai 
zute multe
poartă văluri lungi, 
do culoare cenușie,

care le acoperă din 
creștet pînă la tălpi.

Alegerile recente 
au avut loc pe baza 
noii constituții adop
tate în toamna anu
lui trecut. „Scopul 
nostru — a declarat 
primul ministru Mo
hammed Yusuf — 
este de a ajuta ma-

ge vitregia na-
furii • Un „la
revedere" cu
accent afgan

A

® In viitoarea
kafakului

joritatea societății : 
țăranii și muncitorii, 
care reprezintă 9^ la 
suta din populație. 
Astăzi, în secolul 
XX, în timp ce alte 
state au trecut la cu
cerirea Cosmosului 
aceste pături ale so
cietății noastre sînt 
private nu numai de 
binefacerile civiliza
ției moderne, ci chiar 
de un nivel de viață

minim". într-adevăr, 
factori de ordin so
cial, geografic, istoric 
au menținut țara în 
înapoiere vreme de 
veacuri. în prezent, 
se aplică un șir de 
reforme și măsuri me
nite să asigure înain
tarea Afganistanului 
șl a poporului său 
pe calea progresului.

Pe meleagurile Af
ganistanului s-au pe
rindat în decursul 
secolelor, ca prin- 
tr-o adevărată poartă 
a migrațiunilor, și
ruri întregi de popoa
re și de civilizații. 
Cu mii de ani în 
urmă, în vremuri 
cînd istoria se împle
tea cu mitologia, aici 
se întindea Ariana, 
țară de baștină a 
Vedelor și a Avestei 
— cunoscute creații 
filozofico-literare Dar 
această așezare fa
vorabilă n-a putut de
termina, prin ea în
săși, progresul po
porului afgan Afga
nistanul e cunoscut 
ca o țară cu vaste în
tinderi aride, cu con
diții grele de viață, 
patru cincimi din su
prafața sa de 655 000 
kilometri păfrați fiind 
acoperite de munți și 
podișuri șl numai o 
cincime de cîmpie.

Nicolae N. LUPU

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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AL V-LEA SALON

DE ARTĂ FOTOGRAFICĂ

STUDIEREA APROFUNDATA
Ä DOCUMENTELOR CONGRESULUI

în organizațiile de partid de la orașe începe zilele acestea 
noul an școlar în învățămîntul de partid. Pe baza planului de 
măsuri aprobat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. anul 
acesta în întreg învățămîntul de partid vor ii studiate și dez
bătute documentele Congresului al IX-lea al P.C.R. In legă
tură cu măsurile luate în organizațiile de partid pentru buna 
desfășurare a studiului, redacția a adresat cîteva întrebări 
unor secretari de organizații de partid, directori de cabinete 
și alți activiști de partid care 
de propagandă.

lucrează In domeniul muncii

Conctaii bogate pentru

activitatea practică
Cum ați organi

zat studiul docu
mentelor Congre
sului in formele 
de masă ale învă
țămîntului de par
tid?

NICOLAE FOTIN, 
secretar al Comitetu
lui de partid de la uzi
nele „Vulcan“-Bucu
rești.

Anul acesta vor 
studia în învățămîntul 
de partid marea ma
joritate a membrilor 
de partid din uzina 
noastră, precum și un 
număr însemnat de 
oameni ai muncii fără 
de partid. Pentru a 
asigura înarmarea lor 
cu ideile cuprinse în 
documentele Congre
sului, programele tu
turor formelor de în
vățământ prevăd dez
baterea unor teme im
portante ca : indus
trializarea socialistă 
— obiectiv central al 
politicii economice a 
partidului, dezvoltarea 
intensivă și multilate
rală a agriculturii, 
dezvoltarea orîndui
rii socialiste și în
florirea națiunii, ro
lul conducător al par
tidului în construcția 
socialistă, rolul sta
tului socialist, acti
vitatea internațională 
a P.C.R., normele re
lațiilor dintre parti
dele comuniste și 
muncitorești, sistemul 
mondial socialist, prin
cipiile relațiilor din
tre țările socialiste 
etc.

Studiul documente
lor Congresului se va 
face diferențiat, în 
funcție de profilul cer
cului sau cursului, de 
nivelul pregătirii și 
de sarcinile concrer 
te ale 
Astfel, noii 
de partid, 
precum și 
din activul 
partid, care 
cut nu au 
învățămîntul de par
tid, au fost îndru
mați spre cercurile de 
studiere a Statutului 
P.C.R., în care se va 
pune un accent deose
bit pe problemele or
ganizării și activității 
P.C.R. și a principa
lelor prevederi ale 
Statutului.

Cercurile și cursu
rile au fost organizate 
pe schimburi, iar pen
tru unii muncitori și 
téhhicieni dé la cazan- 
gérië, môntaj ușor sau 
energetic șef, care nu 
lucrează permanent în 
același schimb, au fost 
constituite cercuri la 
nivelul uzinei. în felul 
acesta.

abcoluf toți cel în
scriși în învățSmîn- 
ful de partid vor 
avea posibilitatea 
să frecventeze cu

cursanților. 
membri 

uteciștii, 
tovarășii 
fără de 
anul tre- 

studiat în

regularifate, fără ca 
procesul de pro
ducție să fie sfîn- 
jenlf.

în raportul prezen
tat la Congres, tova
rășul Nicolae Ceaușes
cu a subliniat necesi
tatea sporirii eficienței 
învățămîntului, a com
baterii manifestărilor 
de schematism, care 
frînează gîndirea cre
atoare, slăbesc forța 
de convingere și de 
influențare a propa
gandei, Aplicarea a- 
cestor indicații la stu
diul documentelor 
Congresului 
ne înainte

legarea 
studiului 
ocupările 
nile concrete 
decurg din aceste 
documente pentru 
colectivul uzinei.

Ce ne-am gîndit să 
facem în acest scop ?

Pentru început, am 
programat o expune
re în fața propagan
diștilor despre sarci
nile uzinei în noul 
cincinal. Urmărim în
să să asigurăm infor
mării propagandiști
lor asupra sarcinilor 
uzinei un caracter 
permanent și diferen
țiat, 
de 
rei 
scop 
stituit un colectiv de 
îndrumare metodică, 
din care fac parte ca
dre dintre cele mai 
bune de propagandiști 
și specialiști din uzi
nă. Colectivul pregă
tește pentru propagan
diști date și fapte pri
vitoare la felul 
se pun în fiecare sec
ție problemele asimi
lării produselor noi, 
ridicării caracteristici
lor tehnice și econo
mice ale utilajelor, 
creșterii productivită
ții muncii, etc. El 
va avea ca o sarcină 
principală și pe aceea 
de a contribui la ge
neralizarea experien
ței pozitive în munca 
propagandistică.

Comitetul de partid 
va folosi larg consul
tațiile, răspunsurile la 
întrebările puse de 
cursanți, ca o metodă 
ce s-a dovedit deose
bit de eficientă în stu
diu. în acest scop se 
lucrează la elabora
rea unui bogat pro
gram al punctului de 
consultații. Au fost 
luate măsuri pentru 
ca membrii de partid 
și ceilalți oameni ai 
muncii din uzină să 
găsească la punctul de 
consultații tot mate
rialul bibliografic care 
le este necesar, pre
cum și un bogat și in
teresant material i- 
lustrativ cu privire la 
dezvoltarea și 
nile uzinei 
cincinal.

presupu- 
de toate 

sfrînsă 
de
și sarcl-

a 
pre-

care

luni) va fl consa
crată în întregime 
studiului 
documente.

Ulterior va 
pe predarea 
lor din programa de 
studiu. De pe acum 
au fost desemnați tova
rășii care vor conduce 
discuțiile în grupele 
de studiu de la U- 
niversitate. Ei au 
fost selecționați din 
rîndurile activiștilor 
de partid, cadrelor din 
aparatul de stat și din 
economie, cadrelor di
dactice, capabile să a- 
corde cursanților un 
ajutor calificat în stu
dia. Membrii birouri
lor regional și raio
nale și cei mai califi
cați lectori vor da sis
tematic consultații in
dividuale și colective.

într-un mod ase
mănător vor fi studia
te documentele Con
gresului în școlile e- 
conomice serale, care, 
de asemenea, cunosc o 
nouă dezvoltare anul 
acesta. Dacă anul tre
cut au funcționat în 
regiune 12 asemenea 
școli, anul acesta nu
mărul lor crește la 20, 
îndeosebi pe seama ce
lor care se organizea
ză în marile întreprin
deri — la rafinăriile 
Teleajen, Ploiești și 
Brazi, Uzina de utilaj 
chimic Ploiești etc.

acestor

înce- 
lecții-

dual, ca și pentru toți 
cei care vor dori să 
participe, unele simpo
zioane, la care să-și 
spună cuvîntul cadrele 
cele mai competente 
din economie, cercetă
tori științifici etc. Un 
asemenea simpozion, 
de pildă, va fi consa
crat problemelor dez
voltării forțelor de 
producție în perioada 
noului cincinal.

Aș vrea să mă re
fer și la o altă formă 
de studiu care va con
tinua să funcționeze 
anul acesta pe lîngă

cabinetul orășenesc de 
partid pentru cadrele 
din economie, și anu
me cursurile cu dura
ta de trei ani.

Elementul 
ristic al 
cursuri în noul an 
esie organizarea lor 
diferențiată pentru 
directori de între
prinderi industriale, 
cadre din construc
ții ți din comerț, 

ceea ce va crea con
diții mai bune pentru 
studierea problemelor 
specifice acestor do
menii de activitate.

caracie- 
accsfor

Oezbateri teoretice și simpozioane
mentele Congresului. 
Cadrele din domeniul 
științelor sociale, de 
pildă, vor participa la 
dezbateri pe teme ca 
legile obiective și ac
țiunea lor în societa
tea noastră, dezvolta
rea națiunii în socia
lism etc. Pentru ca
drele .de diferite spe
cialități va fi. organi
zată o dezbatere asu
pra problemelor revo-

ținînd 
specificul 
secții.. în

a fost

seama 
fiecă- 
acest 
con-

cum

sarci- 
în noul

A

h formele superioare

ale mvățămintdui
Cum vor func

ționa anul acesta 
■ formele de studiu 

pentru cadrele de 
partid, de stat și 
din economie ?

măsuri

STELIAN ALEXAN
DRU. șef al secției de 
propagandă a Comite
tului regional de par
tid Ploiești :

Una dintre formele 
învățămîntului dé par
tid care s-a dovedit 
de o mare eficiență 
pentru pregătirea ca
drelor este Universi
tatea serală de mar- 
xism-lenihism. Anul 
trecut, universitatea 
serală a funcționat cu 
trei secții (economie, 
istorie, filozofie) în 
rașul Ploiești și 
două filiale, una 
Buzău și cealaltă 
Tîrgoviște. Marea
fluență spre această 
formă de studiu a de
terminat biroul comi
tetului regional de

o- 
cu 
la 
la 
a-

partid să ia 
pentru înființarea a 
încă trei filiale ale u- 
niversității — la Cim- 
pina. Vălenii de Mun
te și Rm. Sărat. Pe 
lîngă universitatea se
rală din orașul Plo
iești se va înființa, 
pentru prima oară în 
acest an, o secție 
nouă, de ■ construcție 
de partid. Ea va fi 
frecventată de acti
viști ai comitetelor o- 
rășenesc și raional de 
partid Ploiești, secre
tari ai comitetelor și 
birourilor organizații
lor de bază, instruc
tori de partid nesala- 
riați, activiști ai orga
nizațiilor de masă.

Pentru a da posi
bilitate tuturor ce
lor care frecventea
ză Universitatea se
rală să-șl însuteas
că temeinic docu
mentele Congresu
lui, prima parte a 
anului școlar (2—3

CONSTANTIN MA- 
NOLESCU, directorul 
Cabinetului orășenesc 
de partid București :

Ca și în alți ani, pe 
lîngă cabinetul orășe
nesc de partid este or
ganizat anul acesta 
studiul individual pen
tru un mare număr de 
tovarăși — circa 3 500 
de cadre din apăra
tul de partid și de 
stat, cadre didactice, 
oameni de știință, ar
tă și cultură, medici, 
juriști etc. Ei vor stu
dia de-a lungul între
gului an Raportul 
prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
Rezoluția și celelalte 
documente ale Con
gresului al IX-lea 
al P.C.R., Constitu
ția Republicii Socia
liste România și Ra
portul asupra pro
iectului de Constitu
ție, urmînd ca lunar 
să aibă loc dezbateri 
pe grupe, să se dea 
consultații. Studiul 
și dezbaterile vor fi o- 
rientate spre aprofun
darea problemelor teo
retice și practice e- 
sențiale tratate în do
cumentele Congresu
lui. Ținînd însă sea
ma de disciplina pe 
care urmăresc să o a- 
profundeze cei înscriși 
la studiul individual
— economie politică, 
filozofie, istoria P.C.R.
— la cabinetul orășe
nesc de partid au fost 
elaborate tematici di
ferite — la economie 
politică, de pildă, pu- 
nîndu-se accentul pe 
probleme economice, 
la filozofie pe cele ale 
dezvoltării orînduirii 
sociale și de stat etc.

Consultările pe 
care le-am avut cu 
mal mulțl tovarăși 
ne-au dus la con
cluzia că este bine 
să mergem șl mal 
departe cu diferen
țierea tematicilor, 
nuanțîndu-le și în 
funcție de profesia 
celor cărora 
sini destinate.

Astfel, inginerii vor 
dezbate mai larg pro
blemele și sarcinile 
stabilite în documen
tele Congresului cu 
privire la progresul 
tehnic, creșterea pro
ductivității muncii, 
îmbunătățirea calității 
produselor, ridicarea 
eficientei economice a 
investițiilor etc. ; ca
drele didactice vor 
aprofunda probleme- 

teoretice dezbătu- 
Congres și sarci- 
trasate dé Con- 

învățămîntului

le

le 
te la 
nile 
greș 
etc.

în
multilaterale și apro
fundării unor proble
me fundamentale din 
documentele Congre
sului, ne propunem să 
organizăm, pentru cei 
care studiază indivi-

scopul analizării

In ultimii ani 
au început să ca
pete extindere in 
învățămîntul de 
partid dezbaterile 
teoretice și simpo
zioanele. Ce inten
ționați să organi
zați în această pri
vință în noul an ?

Conf. univ. PETRE 
MÎLCOMETE, '.mem
bru al biroului Corni-,:: 
tetului de partid al îuției ’ tehnice-științi- 
centrului universitar 
Iași.

Experiența anului 
trecut a arătat că a- 
ceste forme se bucură 
de o bună apreciere 
din partea publicului. 
Interesul pe care-1 
trezesc rezidă în posi
bilitatea ce o oferă 
part.icipanților de a a- 
profunda 
probleme 
de a 
sub multiplele 
aspecte. Biroul Comi
tetului de partid al 
centrului universitar 
Iași și-a propus să or
ganizeze în noul an de 
învățămînt cîteva ase
menea dezbateri pen
tru cadrele didactice 
din universitate. „O-.. 
biectul lor îl vor con
stitui, firește, proble
mele de mare actuali
tate tratate în docu-

diferitele 
teoretice, 

analiza 
lor

fice contemporane și 
industrializării socia
liste a țării noastre.

în afară de aceste 
dezbateri, numeroase 
cadre didactice vor 
studia documentele 
Congresului în cadrul 
seminariilor teoretice.

Ținînd seama 
propunerile și su
gestiile celor In
teresați, urmărim ca 
în aceste seminarii 
să asigurăm îmbi
narea problemelor 
generale ale politi
cii partidului nos
tru cu sarcinile ce 
revin cadrelor uni
versitare în forma
rea noilor cadre de 
specialiști, în dez
voltarea economică 
șl culturală a țării, 
progresul cercetă
rii științifice.

de

Informarea politică a maselor largi
Ce se face pen

tru popularizarea 
documentelor Con
gresului al IX-lea 
al P.C.R. în rîn
durile maselor 
largi ale oamenilor 
muncii ?

ION CIOBANU, se
cretar al Comitetului 
orășenesc de partid 
Pitești.

Un instrument ex
trem de eficace în a-

este 
con- 
des- 

la a-

ceastă direcție 
propaganda prin 
ferinje. Ea se 
fășoară încă de 
pariția documentelor 
Congresului și va cu
noaște o amploare 
mai mare o dată 
deschiderea noului 
în învățămîntul 
partid. Acolo 
nu 
respunzătoare 
tru organizarea 
cercuri și cursuri, în

Și 
cu 
an 
de 

unde 
sînt condiții co- 

pen- 
de

întreprinderile de con
strucții, forestiere, de 
transporturi, precum 
și în întreprinderile 
unde majoritatea 
muncitorilor o for
mează femeile, comi
tetul orășenesc a or
ganizat cicluri de con
ferințe. Unele din 
ele sînt consacra
te problemelor fun
damentale tratate în 
documentele Congre
sului : continuarea in
dustrializării socia
liste a țării — obiectiv 
central al politicii eco
nomice a partidului ; 
politica P.C.R. și a sta
tului nostru de ridica
re necontenită a nive
lului de trai al oame
nilor muncii etc. Al
tele dezbat sarcinile 
puse de documentele 
Congresului în fața 
diferitelor categorii de 
oameni ai muncii. De 
pildă, pentru lucrăto
rii din domeniul trans
porturilor și comu
nicațiilor s-a elabo
rat și expus o confe
rință despre dezvol
tarea transporturilor 
și telecomunicațiilor 
în ritm cu cele
lalte ramuri ale e- 
conomiei naționale ; 
cei ce muncesc în co
merț audiază conferin
țe despre sarcinile co
merțului de stat în lu
mi pa documentelor 
Congresului.

Comitetul orășenesc 
de partid și-a pro
pus să asigure o mai 
bună informare poli
tică a membrilor de 
partid și a celorlalți 
oameni ai muncii. în 
acest scop, au fost 
luate măsuri ca în a- 
dunările generale ale 
organizațiilor de vbază 
să se țină cu regulari
tate expuneri despre 
politica partidului în 
problemele interne și 
internaționale, proble
me ‘ale vieții de 
partid. în majoritatea 
organizațiilor de par
tid s-a ținut o confe
rință despre Statutul 
P.C.R. adoptat de 
Congres.

Masele largi alé oa
menilor muncii sînt 
informate asupra pro
blemelor politice ac
tuale prin conferințe 
ținute la cluburile în
treprinderilor, casele 
de cultură.

în timpul anului de 
învățămînt vom urmări 
ca în ciclurile de con
ferințe să fie introduse 
teme noi, care să co
respundă în tot mai 
mare măsură preocu
părilor și cerințelor 
oamenilor muncii.

AUREL MIHAILOPOL
(Republica Socialistă România)

MARIA RADAK
(R. P. Ungară)

(Fotografii distinse cu premiul III)

Pătrat cu cai

Asfaltatorul

EXPOZIȚIA

JULES PERAHIM

Ofensiva frumosului cuprinde 
domenii din ce în ce mai largi 
ale vieții noastre cotidiene. Preo
cuparea consecventă pentru crea
rea unei ambianțe plăcute ceasu
rilor de muncă și de destindere a 
adus în cîmpul artei decorative 
numeroși pictori și sculptori. Fe
nomenul acesta a fost nu o dată 
relevat de expoziții personale, 
recenta expoziție de mari pro
porții de la „Dalles" (în pofida 
unei anume aglomerări, a unui 
aranjament mai de grabă comer
cial decît artistic) subliniindu-1 
elocvent. Zoe Băicoianu, Patriciu 
Mateescu, Ion Nicodim, Alexandru 
Pușkaș sînt cîteva din numele ce 
se cuvin menționate cînd te re
feri la artiști plastici ale căror 
creații pot determina o transfor
mare a criteriilor folosite pînă a- 
cum de industrie și de cooperația 
artizanală.

Expoziția lui Jules Perahim a- 
daugă un exemplu nou. Deschisă 
nu departe de magazinul de arti
zanat în vitrinele căTUia se mai 
pot vedea obiecte de un gust în
doielnic. ea consfințește o direc
ție extrem de interesantă în arta 
noastră decorativă, direcție care 
poate transmite sugestii rodnice 
pentru producția în serie Mai el
les că procesul Industrial este 
foarte simplu.

Perahim urmăreșle realizarea 
efectului decorativ cu mijloacele 
obișnuite ale graficii sale Recu
noaștem adesea în siluetele care 
înnobilează faianța farfuriilor 
desene pe care le-am văzut în . 
expozițiile sau în atelierul artis

LIRISM Șl UMOR
N CERAMICĂ

tului. Lor li s-au adăugat, bine 
înțeles, forme noi, specifice do
meniului abordat de această 
dată. Fantasticul și grotescul, 
proprii multora din creațiile gra
fice ale lui Perahim, capătă acum 
o rezonanță deosebită. Stilizări 
de volume care amintesc desene 
satirice mai vechi ale artistului 
apar din nou pe albul farfuriilor, 
pete tranșante de negru. Alteori, 
artistul reconstituie o surprinză
toare atmosferă romantică (pre
cum în piesa intitulată Șaretă). 
Ilustratorul lui Eminescu apare 
din nou în aceste lucrări în care 
aerul vibrează în jurul obiectelor 
desenate cu claritate. Un castel, 
de pildă, izbucnește într-o ima
gine poetizată cu finețe, încon
jurat, însă, de păsări al căror 
fantastic duce mai degrabă gîn- 
dul spre literatura unui E.T.A. 
Hoffmann. Inspirația de ordin li
terar se poate desluși (de data a- 
ceasta e vorba de un izvor mo
dern) și în Scaunele, compoziție 
rezolvată în stilul unor desene 
mai vechi ale artistului, evocînd 
piesa cu același nume a lui Eu
gen Ionescu.

Siluetele umane sînt reduse de 
Perahim la o simplă funcție de
corativă, ceea ce se înscrie cu 
totul în perimetrul abordat de a- 
ceastă dată Uneori, ca în «izul 
fetei a cărei pălărie e împodobită 
excesiv cu flori desenate cu o gri
fă de miniaturist, ironia se de
gajă ușor, fără Implicații grave 
Alteori, o undă lirică îmbracă în
treaga lucrare pornind de la un 
detaliu: într-o lucrare Intitulată 
Concert, de pildă, muzicantul in-

floa-

nu- 
loc, 

silueta

terpretează o partitură pe al că
rei portativ, în locul obișnuitelor 
note, figurează o alegorică 
re, plină de delicatețe.

Sursele decorativului sînt 
meroase la Perahim. într-un 
în Trompetist și pasăre,
fantastică a păsării amintește pe 
aceea a măiastrei basmelor ro
mânești. Alteori, într-o Compozi
ție cu soare, de exemplu, întîl- 
nim parcă ceva din simplificările 
riguroase și din cromatica azte
că. într-o piesă intitulată Noapte 
(unde atmosfera e excelent su
gerată de siluete intens negre 
proiectate pe un fundal de un 
cenușiu metalic) descoperim e- 
couri ale unei străvechi arte mo
nocrome orientale. Dar, în toate 
aceste cazuri, arta lui Perahim a 
izbutit să creeze o sinteză per
sonală, temperamentul artistului 
unificînd toate aceste direcții 
diferite într-o viziune unică, ex
primată divers.

Perahim nu e, în actuala expo
ziție, exclusiv un ironic: uneori 
arta sa capătă rezonante de o 
autentică poezie Umorul aspru 
din compozițiile dedicate Circului 
o atestă Distilate cerebral, ima
ginile din Pădurea, sau acel co
pac izbucnind, exploziv, într-o 
altă lucrare, sau coada unui păun 
rotindu-se într-un fremătător joc 
de alb și negru, păstrează ceva 
din vibrația poetică inițială Dar 
cîteodată imaginile sale devin 
mai greu de descifrat par greoa
ie. lipsite de elan Compoziție 
XIII, de pildă, rămîne. așa am im
presia, un joc minor, discordant 
în ansamblul expoziției. Sau vi-

de- 
e- 

ale 
de 

Sti-

ziunea din Imagini simultane. In 
care, dacă artistul a urmărit alt
ceva decît sugestia decorativă, 
mi se pare că nu a izbutit.

Evident, nu cerem artei decora
tive să povestească în amănunt 
niște subiecte. Artistul poate 
monstra, ca în Structură, de 
xemplu, virtuțile decorative 
unui joc aparent întîmplător 
culori, de linii, de materiale,
cla și culoarea de o remarcabilă 
fluiditate pot da efecte puternice, 
fără ca autorul să urmărească 
neapărat repovestirea unui su
biect Dar. cînd într-o expoziție 
ceea ce predomină (chiar și 
forma vaselor) e figurativul, 
crări ca acelea menționate 
a face notă discordantă.

în general, însă, expoziția 
ceramică a lui Perahim mărturi
sește o preocupare majoră de a 
conferi artei decorative virtuțile 
unei reale expresivități. Industria 
.poate prelua de aici numeroase 
sugestii de înnoire a repertoriului 
său de modele. Ingeniozitatea u- 
nor lucrări, spiritul modern în ca
re sînt rezolvate tehnic si artistic 
unele teme (folosirea, de pildă, a 
unor bumbi de sticlă, a pastei vi
trificate. a lncrustațiilor de sidef, 
forma amuzantă a unor vase) ar 
asigura o ținută deosebită cera
micii din magazinele unde, din 
păcate, se mai întîlnesc piese a- 
nacronice. neinspirate, care sînt 
recomandate pe nedrept ca man
datare ale artei noastre decora
tive

în 
lu- 

par

de

Dan GRIGORESCU

fi ,Teatrul de Operă șl Balet : 
LACUL LEBEDELOR — 19,30.
O Teatrul de Stat de Operetă : 
PRINȚESA CIRCULUI — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : OAMENI 
ȘI ȘOARECI — 19,30, (sala Stu
dio) : INTÏLNIRE CU ÎNGERUL 
— 19,30.
® Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : OMUL CARE ȘI-A 
PIERDUT OMENIA — 19,30.
fi Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : OPERA DE TREI 
PARALE — 19,30. _
fi Teatrul de Comedie : TROIL- 
LUS ȘI CRESIDA — 20.
® Teatrul Mic : DOI PE UN BA
LANSOAR — 20.
® Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în 
sala din str. Al. Sahia nr. 70 A) : 
MUȘCATA DIN FEREASTRA — 
19,30.
fi Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : CU MUZICA 
E... DE GLUMIT — 20.
fi Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : UMOR PE SFORI — 9,00, 
AMNARUL — 16.
fi Circul de stat : CIRCUS-BUCU- 
REȘTI — 20.

TELEVIZIUNE
® 15,30 — Intîlnirea de fotbal din
tre echipele Știința și Wiener 
Neustadt. Transmisiune de la Cluj 
fi 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) 
© 19,20 — „Dăm legătura cu...
blocul A-9" — emisiune pentru co
pii și tineretul școlar ® 20,00 — 
Transmisiune de la Opera de stat 
din Iași : „Cavaleria rusticană" de 
Pietro Mascagni șl „Paiațe" de 
Ruggiero Leoncavallo ® In pauză : 
filmul documentar „Fata de pe So
meș" ® 22,30 — Jurnalul televiziu
nii (II) și Buletinul meteorologic.

CINEMATOGRAFE
ffi DULCEA PASARE A TINERE
ȚII : Sala Palatului (ora 17 — seria 
de bilete 1515 ; ora 20.15 — seria 
1529).
<n ONORABILUL STANISLAS, A- 
GENT SECRET : Patria — 9,30 ! 
11,45: 14: 16,45; 19; 21,15.
A CAMERA ÎN FORMA DE „L“
— cinemascop : Republica — 9;
11.15; 13.45: 16,15; 18.45: 21,15, Ca
pitol — 9: 11.30: 14: 16.30; 19: 21.30, 
grădină — 19,45, Grivita (comple
tare Vizita delegației de partid șl 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România în R. P. Bulga
ria) — 10; 12.30; 15.30; 18: 20.30,
Tomis (completare Elevul de ser
viciu) — 9.30: 12,15: 15: 17.45: 20.30, 
grădină — 19.
© LA ORA 5 DUPÄ-AMIAZÄ : 
Luceafărul — 9,15; 11.30: 13.45; 16; 
13,15; 20,30, Grădina „Doina" —
19.30. Arenele Libertății — 19,45,
Modern — 9,45: 12: 14,15, 16,30;
18,45: 21.
fi IOMUL MAFIEI: București — 
9.15: 11,30; 13,45; ÎS:45; 19; 21,
Giulești — 15,39; 18: 20,30 (comnle- 
tare Acolo unde a trăit He
mingway), înfrățirea între po
poare (completare Simetrie) — 10; 
15,45; 18; 20,15.
fi» A TRECUT O FEMEIE — cine
mascop : Festival (completare 
Elevul de serviciu — 9.45: 12; 
14,15: 16,30: 18,45: 21, grădină - 20, 
Feroviar - 9,30: 11,30; 13,45; 16;
18,15: 20,30 Melodia — 10: 12: 14; 
16: 18.15; 20,30.
« SAMBA : victoria — 10; 12.30; 
15.30; 18; 20.30, ’ Grădina „Pro- 

, /greșul" — 19,30.- Buzestl — 10; 15; 
J17.30; 20, .„grădină — 19 (la toate, 
.-êompletnre A cili e vjna ?).

AGENTUL DE LÈGATÜRA : 
Central (completare Plctînd na
tura) — 10 30; 12.30: 14,30; 16,30; 
18,30; 20.30.
fi CAPORALUL ȘI CEILALȚI 1 
Lumina (completare Cine a luat 
pelicanii ?) — 10; 12,30; 15,15; 18;
20.30. Excelsior (completare Zîm- 
betul) — 10: 12,15: 15.30: 18: 20.30, 
Dacia .(completare Sport nr. 
4/1965) — 9—15 tn continuare : 17; 
19; 21.
A CĂPITANUL DIN TENKE3 
(ambele serii) : Union (completare 
Vizita delegației de partid șl gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România tn R. P. Bulgaria)
— 16: 19,30.
fi PROGRAM PENTRU COPII S 
Doina — 10.
» CINTÄREATA SCLAVA : Doi
na (completare Sport nr. 4/1965)
— 11.30: 13.15: 16; 18.15: 20.30.
fi OCOLUI PĂMÎNTULUI IN 80 
DE ZILE — clnemascoD (ambele 
serii) : Timnurl noi (completare 
Știință si tehnică nr. 16) — 10—21 
în continuare.
<3 MARȘUL ASUPRA ROMEI : 
Cultural (completare Vizita dele
gației de partid st guvernamen
tale a Republicii Socialista Româ
nia în U.R.S S.) — 15.30: 18: 20.30. 
A DANSUL ETERN - cinema
scop : Crîngasi (completare Como
rile orașului scufundat) — 16 ; 
18.15: 20.30.
fi RUNDA 6 ; Bucegl (completare 
Vizita delegației de partid si gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România tn U.R.S.S.) — 10; 
12.15; 16; 18 15: 20.30, grădină - 19, 
Flamura (completare Suită bănă
țeană) - 19: 12.15: 16: .18.15: 20 30. 
A PROCESUL PROFESORULUI 
WEIR : Unirea - 16: 19. grădină
— 19,30, Cotrocenf — 15: 18: 21 (la 
toate completare Mtine începe 
azi).

CORBII : Flacăra (completare 
Casa cetate) — 16: 18.15: 20.30.
fi HANKA : Vitan - 15.45: 18:
20.15.
© HOȚUL DE PIERSICI : Miorița
— 10: 12: 14: 16: 18.15: 20.30 Pro
gresul — 15.30- 18: 20.15 (la am
bele completare Fata de pe So
meș).
fi ROMULUS SI REMUS — cine
mascop ’ Munca — 9.30; 11,45;, 14; 
16.15: 18.30; 21 Grădina „VF.an"
— 19 (la ambele completare ' Me
lodiile străzii — cinemascop).
O CARAMBOL : Popular (com
pletare Si atunci...» — 16: 18.15:
20.30.
A CINEVA ACOLO SUS MA IU
BEȘTE : Arta - 10: 12.30: 15;
17.30: 20. Floreasca - 10.30: 13; 
15.30: 18: 20.30. Drumul Sării - 15; 
17.30; 20. Grădina .Arta" - 19 (la 
toate completare Știati că...).
© CULORILE LUPTEI - cinema
scop : Moșilor - 15.30: 18: 20.30,
grădină - 19. Lira - 15 30: 18 (la 
toate completare Vizita delegației 
de partid șl guvernamentale a 
Republicii Socialiste România în 
U.R.S.S.i
fi APORT, MUHTAR ! cinema
scop : Cosmos - 16: 18: 20. Fe
rentari — 16: 18 16: 20.30 fia am
bele completare Acolo unde Car- 
pațil intîlnesc Dunărea - cine
mascop,
fi UNORA LE PLACE JAZUL : 
Viitorul (completare Ana Golub
kina) - 15.30: 18: 20.30 Colen-
tina (completare Sport nr 4/1965)
— 15.30- 18: 20 30 grădină - 19. 
A UN CARTOF. DOI CARTO"' : 
Volga (completare Lecție în Infi
nit) — 9.45- 12: 14.15: 16.30: 18.45; 
21
n LAI.EAUA NEAGRA - cine
mascop ■ Rahova (completare Mu
zeul Cornel Medi-eal — 15.30 18;
20,30 grădină - 19.30.
O NEVASTA NR. 13 : Grădina 
..Ura" - 20.

IMS«

Timpul probabil pentru zilele 
de 7, 8 și 9 octombrie a.c. în 
țară : Vremea în genera! frumoa
să. cu cerul variabil vînt slab . 
oînă la ootrivii predomlnînd din 
sectorul estic, Temperatura ușor 
variabilă minimele vor fi cu
prinse între 3 $1 13 grade. Iar ma
ximele între 16 si 26 de grade. 
Ceafă locală dimineața în nord- 
estul tării brumă locală tn Bucu
rești Vreme în genera' frumoa
să. cu cer variabil vînt slab oînă 
la potrivit Temperatura ușor va
riabilă. Ceață slabă dimineața.
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Noul complex comercial din cartierul Balta Aibă Foto : R. Costin

Nimic nu justifica 
optimismul
THE GUARDIAN

' PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
La 5 octombrie, Gheorghe Ra

dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a primit în 
audiență pe George Thomson, mi
nistru de stat la Ministerul de Ex
terne al Marii Britanii, care se 
află în țara noastră la invitația

Ministerului Afacerilor Externe. 
La primire a participat George 
Macovescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. A fost de 
față Leslie Charles Glass, amba
sadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

Plecarea ministrului 
agriculturii al Franței

I
I DE PRETUTINDENI

Sosirea unei delegații 
tie activiști ai P.C. 

.'din Cehoslovacia
Ieri la amiază a sosit în Capitală, 

la invitația C.C. al P.C.R., o dele
gație de activiști ai P.C. din Ceho
slovacia, în schimb de experiență, 
condusă de tovarășul Zbynek So- 
jâk, șef de sector la C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia.

La aeroportul Băneasa delegația 
a fost salutată de activiști ai C.C. 
al P.C.R. și ai Comitetului orășe
nesc București al P.C.R.

A fost de față consilierul amba
sadei R. S. Cehoslovace la Bucu
rești, K. Komarek.

în după-amiaza aceleiași zile, de
legația a fost primită la C.C. al 
P.C.R. de tovarășii Constantin Scar- 
lat, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., I. Dicu- 
lescu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., I. Bucur, prim-ad- 
jurict de șef de secție la C.C. al 
P.C.R. .

SESIUNE DE ETNOGRAFIE
Șl FOLCLOR

în Capitală au început marți lu
crările sesiunii de etnografie și fol
clor, organizată de Academia Re
publicii Socialiste România și Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă. Participă academicieni, pro
fesori universitari, cercetători și 
muzeografi din institutele științifi
ce și muzeale de specialitate, 
în prima zi au fost prezentate 
referate urmate de discuții în le
gătură cu Atlasul etnografic al Ro
mâniei. în afara referatului gene
ral s-au dezbătut probleme pri
vind cartografierea construcțiilor 
populare, a uneltelor și portului 
popular. în zilele următoare lucră
rile se vor desfășura pe secțiile de 
etnografie, folclor literar, folclor 
muzical și coregrafic,

(Agerpres)

î'Z.lr.t

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"
LA VOLEI MASCULIN
Comisia „Cupei campionilor eu

ropeni" la volei masculin, întruni
tă la Bruxelles, a procedat la tra
gerea la sorți a ediției 1965/1966. 
Echipa Rapid București, deținătoa
rea trofeului, participă direct în 
sferturile de finală, iar cea de-a 
doua formație a noastră, Dinamo 
București, va juca în optimile de

finală cu Servette Geneva (primul 
meci în deplasare)

Eliminatoriile vor începe în luna 
decembrie, optimile de finală vor 
avea loc între 22 ianuarie—2 fe
bruarie 1966, sferturile de finală 
între 5—19 martie, semifinalele în
tre 9—24 aprilie, iar finala între 
15—22 mai.

Marți dimineața a părăsit Capi
tala Edgard Pisani, ministrul agri
culturii al Franței, care împreună 
cu soția a făcut o vizită în țara 
noastră la invitația Consiliului 
Superior al Agriculturii.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, ministrul francez a fost 
condus de Nicolae Giosan, preșe

dintele Consiliului Superior al A- 
griculturii, Mihai Suder, ministrul 
economiei forestiere, Bucur Schio- 
pu, ministrul industriei alimen
tare, de reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe și alte 
persoane oficiale. Au fost de față 
Jean Louis Pons, ambasadorul 
Franței, și membri ai ambasadei.

Declarațiile făcute presei
înainte de a părăsi țara, Edgard 

Pisani s-a întîlnit cu reprezentanți 
ai presei din Capitală.

Răspunzînd la o întrebare cu 
privire la părerea domniei sale 
despre aranjamentul pe care l-a 
semnat ca parte franceză, Edgard 
Pisani a arătat că documentul pre
zintă două aspecte de importanță 
deosebită. Este în primul rînd im
portant — a subliniat el — dato
rită faptului că face parte din an
samblul de relații care există în
tre Franța și România, relații care 
se dezvoltă în interes reciproc. în 
al doilea rînd, este important prin 
faptul că se referă la agricultură, 
cu alte cuvinte, la un domeniu 
vast și esențial de cercetări știin
țifice în care există sentimentul că 
se știe totul. Astăzi sîntem che
mați să descoperim că schimburile 
în domeniul agriculturii sînt esen
țiale. Obiectul acestui aranjament 
este tocmai de a permite schimbul 
de specialiști, de idei si tehnică 
între țările noastre. Cred că pot 
afirma că sînteți în măsură să ne 
ajutați în domeniul cercetărilor 
vegetale, unde ați obținut reali
zări excelente, pe care îe-âm pri
vit cu . mult intérêt Noi ' sîntem 
mai avansați în domeniul cercetă
rilor zootehnice. Dar, a ne limita 
la aceste două domenii, ar însem
na să reducem totul la mici di
mensiuni. mai ales că și în alte 
ramuri de activitate științifică co
laborarea noastră ar putea fi ex
trem de rodnică. Mă refer atît la 
formarea cercetătorilor, cît și la 
metodele de organizare. Tot ceea 
ce am văzut la dv. îmi întărește 
convingerea că vom avea multiple 
ocazii să facem schimburi de cer
cetători, de experiență și de idei.

Răspunzînd unor întrebări puse 
de ziariști despre impresiile culese 
cu prilejul vizitei, ministrul fran
cez a spus între altele : în primul 
rînd vreau să subliniez că am fost

mișcat de primirea ce s-a făcut 
atît familiei mele cît și colabora
torului meu. Am fost cu toții în
conjurați cu o deosebită amabili
tate și cordialitate. în afara rela
țiilor politice și oficiale, există e- 
vident relații omenești între ro
mâni și francezi. Am fost foarte 
impresionat de progresele realiza
te în România. Am văzut lucruri 
care ne-au entuziasmat.

Aș vrea să vă spun, de aseme
nea, că am apreciat primirea care 
ne-a fost rezervată de domnul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, de domnul 
Iosif Banc, vicepreședinte al Con
siliului, și de colegii mei, miniștrii 
români Nicolae Giosan, Mihai Su
der și Bucur Șchiopu. Trebuie să 
evidențiez interesul cu care m-au 
ascultat interlocutorii mei cînd am 
vorbit despre problemele agricul
turii franceze. Nu mai puțin am 
fost și eu interesat să cunosc pre
ocupările lor.

Imaginea cea mai vie pe care o 
păstrez din această vizită este a- 
ceea a unei țări care pășește pe 
drumul' Unor considerabile pro

s'gresë. România și Franța n-au a- 
les aceeași cale pentru a merge 
înainte. Dar, datorită faptului că 
sîntem cu toții oameni,-, ar .fi pa
sionant, atît pentru unii cît și pen
tru ceilalți, să urmărim progresele 
realizate, să ne ajutăm reciproc 
pentru obținerea unor noi succese. 
Aceasta este semnificația și sensul 
acordului pe care l-am semnat.

Ministrul francez a răspuns în 
continuare unor întrebări cu 
privire la dezvoltarea agricul
turii franceze, la programul el 
de dezvoltare, la situația actua
lă a relațiilor între Franța și parte
nerii săi din Piața comună agri
colă și cu privire la rolul agri
culturii ca teren pentru dezvol
tarea cooperării internaționale.

(Agerpres)

Intr-un comentariu 
referitor la situația 
din Vietnam, ziarul 
britanic „THE GUAR
DIAN“ scrie între al
tele :

„Statele Unite trec 
printr-unul din accese
le periodice de opti
mism în legătură cu 
războiul din Vietnam. 
Ni se spune că situafia 
s-a schimbat. Am mai 
auzit asemenea lucruri 
și pînă acum”. Arătînd 
că acest optimism e ne
justificat, ziarul conti
nuă : „De data aceasta, 
forjele Statelor Unite 
sînt direct angajate 
în luptă. Aproximativ 
128 000 soldaji se și află 
acolo. Alfi 11 000 sînt în 
drum, iar primul minis
tru sudvietnamez, Ngu
yen Cao Ky, a spus că 
va cere și mai mulji.

Un pref greu plătește 
poporul vietnamez. Viet
namul de sud este de
vastat. Mulji din locui
torii săi sînt membri sau 
simpatizanji ai Vietcon- 
gului. Rămîne fără răs
puns vechea întrebare : 
cum să se facă deose
birea între un om din 
Viefcong și un jăran. 
oarecare ? Anumite re
giuni sînt marcate ; ori
cine trăiește în ele este 
luat drept partizan. U- 
nele din aceste regiuni 
sînt denumite «regiuni 
libere pentru bombar
dament» iar avioanele 
le pot bombarda fără 
vreun ordin prealabil. 
Cîteodată, bombarda
mentele teroriste sînt 
planificate : avioanele 
grele de bombardament 
(B-52) străbat circa o 
mie de mile venind din

Insula Guam pentru a- 
ceasta. Pînă nu de 
mult, mai ales regiunile 
de junglă erau presăra
te cu bombe, dar acum 
bombardamentele s-au 
extins pînă în delta Me- 
kongului, masiv popu
lată.

Represalii se abat a- 
supra oricărui sat în care 
partizani Viefcong s-au 
adăpostit în cursul unei 
bătălii. Unii ofițeri 
din armata saigone- 
ză exploatează cu bu
nă știință groaza, pen-, 
tru a-i intimida pe jă- 
rani. Există sute de mii 
de refugiafi, fără un a- 
dăpost și fără posibili
tăți de frai. «Majorita
tea lor, scrie James Res
ton în „New York Ti
mes”, trăiesc în condiții 
de nedescris».

în pofida acestui pref 
înfricoșător, victoria Wa
shingtonului nu este 
mai sigură decît îna
inte".
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„Războiul portocalelor"

Sub titlul „Războiul portocalelor 
ia amploare... iar cel al puilor reiz- 
bucnește“, ziarul parizian „Les 
Echos“ scrie :

«Războiul portocalelor» care opu
ne în prezent Europa „celor șase’ 
Spaniei, este prima reacjie concretă 
în faja eforturilor comunităjii de a 
se apăra și mai mult fajă de importu
rile de fructe și legume provenind 
din alte țări.

Se știe că Consiliul ministerial al 
„celor șase” a hotărît, la 15 decembrie 
anul trecut, la cererea italienilor, spri
jiniți în acel caz de francezi, să in
stituie o protecfie a piejelor europe
ne fajă de ofertele ce ar putea fi fă
cute la pref scăzut de alte țări. Pînă 
atunci, regulamentele nu prevedeau 
nici o protecfie. Consiliul prevăzuse 
ca cei șase să cadă de acord asu
pra unui sistem al preturilor de re
ferire care să fie aplicat la fructe și 

.legume înainte de 30 septembrie. 
Fusese prevăzut ca toate ofertele 
făcute sub aceste preturi de referire, 
să fie supuse unei taxe de compen
sare ce urmează să fie achitată de 
importator. Experfii din fiecare fără, 
care formează comitetul de gestiune 
a fructelor și legumelor, s-au întrunit 
la Bruxelles spre a fixa aceste fai
moase prefuri de referire : ceea ce a 
explicat emofia importatorilor de por

tocale belgieni cît și a producători
lor spanioli.

După părerea importatorilor, acest 
sistem va face din portocale un pro
dus de lux. într-adevăr, taxele de 
compensare vor reprezenta pînă la 30 
la sută din prefurile en gros ale ar
ticolelor...

Situația îi neliniștește mai ales pe 
producătorii spanioli care fixează pre
furi foarte scăzute la portocalele lor. 
în plus, neliniștește și guvernul de 
la Madrid, care a consacrat o parte 
a sesiunii consiliului său de miniștri 
examinării acestei probleme. Miniștrii 
spanioli au în vedere chiar unele 
măsuri împotriva comunității „celor 
șase”, în cazul cînd taxele de com
pensare vor duce la frînarea expor
turilor de citrice.

Pe de altă parte, un nou «război 
al puilor» este pe cale de a fi de
clarat între Statele Unite și Europa 
occidentală. De data aceasta nu este 
vorba de expedierea puilor ameri
cani spre Germania occidentală, ci 
spre fări care nu aparfin Piefei co
mune : Elvefia și Austria.

Ministrul american al agriculturii, 
Orville Freeman, a anunfat, așa cum 
se și așteptau experfii europeni în 
ultimele săptămîni, că exporturile de 
pul din Statele Unite vor fi în viitor 
subvenționate. Freeman a arătat că 
Statele Unite sînt antrenate în a- 
ceasfă cursă de practicile celorlalte 
fări producătoare. Americanii au fost 
înlocuifi pe piafa elvețiană care a 
cumpărat anul trecut din S.U.A. pui 
doar în valoare de 7 milioane lire 
sterline, în timp ce, în 1961, achizi
țiile erau de trei ori și jumătate mai 
mari”.
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Finala cam^ionatnki 
repdfen de oină

La sfîrșitul acestei săptămîni, în zi
lele de 8, 9 și 10 octombrie, pe sta
dionul central din Suceava sînt pro
gramate jocurile finale ale campio
natului republican de oină — ediția 
1965. își vor disputa întîietatea cele 
mai bune echipe din țară : Dina- 
mo-București, C.P.B., Minerul-Baia 
Mare, Torpedo-Brașov, Avîntul-Frasin 
(Suceava), Biruința-Gherăiești (Ba
cău), Avîntul-Valea roșie și Viață 
nouă-Olfeni (regiunea București).

Competiția se desfășoară sistem 
turneu, cuprinzînd în total 29 de 
jocuri. Ediția de anul trecut a cam
pionatului a fost cîștigafă de forma
ția Dinamo-Bucureșfi.

Hn cîfeva rînduri
e Balcaniada de baschet feminin se 

va desfășura între 3—5 decembrie la 
Galați. In cadrul pregătirilor pentru a- 
ceastă competiție, federația română de 
baschet organizează la Galați între 19— 
21 noiembrie, un turneu de verificare 
cu participarea reprezentativelor R. D. 
Germane, Ungariei și României (două 
echipe).

® Turul ciclist al regiunii Emilia a 
fost cîștigat de alergătorul Michele 
Dancelli, care a străbătut 267 kilometri 
în 6h 27’ cu o medie orară de 41,340 
km. Pe locurile următoare s-au clasat 
Durante, Bitossi, Zandegu și Mealli.

o Campionul mondial la categoria 
semimijlocie, pugilistul Emile Griffith, 
a susținut la Londra tin meci amical în 
compania englezului Parry Scott. Grif
fith a învins prin abandon în rundul 8.

• Campionatul republican de box 
pe echipe programează ta sfîrșitul a- 
cestei săptămîni primele meciuri în 
Capitală. Sîmbătă, de la ora 19, pe te
renul Voința (cal. Moșilor) echipa Vo
ința București va întîlnl formația Ote
lul Galați iar duminică de la ora 10 în 
sala Giulești, Rapid va primi replica 
formației C.S.A. Tg. Mureș.

o Campionatul categoriei A de fot
bal continuă duminică. în Capitală pe 
stadionul „23 August“ vor avea loc în 
cuplaj partidele Dinamo București-Cri- 
șul Oradea (ora 13.30) și Rapid-Dinamo 
Pitești. Meciurile din țară : Știința 
Cluj-C.S.MS. Iași î Știința Craiova- 
Steagul Roșu Brașov ,• Farul Constanța- 
Știința Timișoara ; Petrolul-Steaua și 
Siderurgistul Galați-U.T. Arad.

întoarcere în timp
(Urmare din pag. I)

Noul puls al orașului, în întrecere 
cu timpul, provoacă o explozie de 
noutate la nivelul uzinei, al cartie
rului, al blocului, al străzii, al în
tregului oraș. Această revărsare de 
nou, acest ritm intens al prefaceri
lor depășesc putința condeiului de a 
le înregistra și comunica. Sub acest 
unghi de vedere, poate au drep
tate acei ingineri agronomi care-mi 
spuneau că evenimentele bogate din 
viața lor nu sînt cunoscute așa cum 
ar dori ei.

O noapte întreagă am stat la un 
fel de judecată dinaintea lor (a lui 
Lucian Hafmanu și a celorlalți colegi 
de-ai lui de la Negrești și lași) și 
bineînțeles a tradiționalului pahar 
de vin. Adică ei „pălmașii” rămași 
să trudească și să facă să rodească 
sterpele dealuri moldovene, iar eu, 
fot moldovean, ieșan prin adopțiune, 
bucureștenizat cum „sînt toți moldo
venii slabi de înger”, nu găsesc alt
ceva de făcut decît să declar față 
de ei admirația și sentimentele de 
prietenie față de un oltean care a 
condus cea mai întinsă gospodărie 
de sfat din țară — Dragalina — și 
a scos-o în frunte, nimic de zis, dar 
în Bărăgan ! Prilej pentru interlocu
torii mei de a-ml replica. Să-l ve
dem noi pe olteanul dumitale cum 
se descurcă prin rîpele și coclaurile 
de aici. Firește, se descurcă I Ei, na, 
sigur că se descurcă I Dar și noi ne 
descurcăm. Și în ce ne privește nu 
prea te omori să ne lauzi.

O altă noapte am petrecut-o acasă 
la Mitică Afusoaie, cercetător științi
fic, șeful laboratorului de pedologia 
solului, fostul coleg de facultate al 
lui Lucian Hafmanu și al jos iscăli
tului de școală normală, curs inferior, 
cînd Mitică era poet, sau mai exact 
scria versuri. împreună cu un alt co
leg, Eugen Burlacu, prim-procuror al 
regiunii Suceava, cel mai talentat și 
recunoscut poet al clasei, ne citeam 
reciproc producțiile literare de hram, 
la mine acasă sau la Dersca, la Mi
tică Afusoaie, după ce în prealabil 
ne umpleam zdravăn stomacul lihnit 
de ceaiul leșinat de la internat, să 
ne ajungă pe tot anul. Asta se în- 
fîmpla cam prin 1942—44 și se în-

tîmpla mai mulf pe la mine pe-acasă, 
pentru că eram aproape de școală, 
în aceeași comună, la un kilometru 
și jumătate, și apoi lâ Mitică nici 
n-aveai unde să răsufli. Erau zece 
frafi, băieți aproape fofi, unii dacă 
nu mă-nșel cu mustafă, și cele două 
surori pe care le avea erau mici cît 
ulcelele. Țin minte pe una, galbenă 
ca o păpădie și albă din cap pînă-n 
picioare de praf, jucîndu-se dinain
tea ușii, în ogradă, cu-n bostan mai 
mare decît ea.

Prima surpriză, la AAifică acasă, 
după atîfia ani de la hramurile din 
Dersca, în apartamentul din blocul 
nou pe care-l ocupă cu sofia în 
Piafa Unirii — ca și cum timpul în
suși s-ar fi transformat înfr-o domni
șoară zveltă și plinufă, cu ochi verzi 
și păr arămiu, și ar fi ieșit să ne des
chidă ușa : sora lui — Eugenia Afu
soaie, studentă la biologie în a- 
nul V.

Nemaipomenit ce surprize poate 
să-fi rezerve timpul ; cum are el gri
jă (de unde tot el te face să-l uiți, 
să nu-i simfi pașii cum îți dau fîr- 
coale), să-fi sară pe neașteptate îna
inte prin chipul unei fete pline de 
sănătate și grafie, care-fi zîmbește și 
te scrutează cu strălucitorii ei ochi 
verzi, amintindu-fi că ai atîfia și atîfia 
ani și așa mai departe... întreaga fa
milie Afusoaie (sofia lucrează la facul
tate și, contaminată de sof, a devenit 
o activă colaboratoare a lui în cerce
tările știinfifice pedologice ; sora — 
viitor biolog, visînd să lucreze în 
cadrul aceluiași laborator) își consa
cră puterea de muncă cunoașterii și 
studierii bolilor pămînfului, pe care 
apoi medicii respectivi, inginerii a- 
gronoml, urmează să le lecuiască prin 
mijloacele moderne — agrochimice 
— care le stau la dispoziție. Mitică 
e, la lași, omul cu sacul de pămînf 
în spinare, diagnosticianul pămînfu
lui, munca lui ca de spifer constînd 
în cercetarea atentă și migăloasă a 
fiecărei palme de pămînt, rîpă cu 
rîpă, deal cu deal, măsurînd în cru
ciș și curmeziș terenurile gospodări
ilor de stat și ale cooperativelor a- 
gricole de producție. Ca o carte de 
vizită a capacității și modului cum 
știe să-șl consacre toate forfele unui 
obiectiv major, numele lui figurează 
printre autorii celui dinfîi volum de 
clasificare a solului din România.

Aceste destine, schițate din fuga 
condeiului, ilustrează, cred, însăși 
ideea de împlinire a timpului nostru, 
grăbit să pună în lumină fiecare e- 
nergie, inteligență și capacitate 
umană.

Se caută 
o ghicitoare

(Urmare din pag. I)

11 citezi sä depună mărturie că 
nu i-au văzut la spectacol pe 
cei din Glăvile. După ce termini cu 
Drăgășanii și Împrejurimile, te de
plasezi la Ansamblul Stalului popu
lar al Capitalei, îți alegi și de aci 
vreo cifiva și-i dai In judecată și pe 
ăștia. Te întorci Ia Drăgășani cu 
primul tren, dai in judecată tribu
nalul raional că ti-a dat dreptate 
numai în fond. E simplu domnule, 
nu-ți mai lua notife. Te odihnești o 
zi. după care dai o fugă la Pitești 
și dai în judecată tribunalul regio
nal că nu ti-a răspuns de un an.

— Si pe urmă ?
— Te întorci acasă, iei un antine

vralgic dizolvat într-un kilogram de 
vin nou de Drăgășani, te culci liniș
tit și...

Și?
— Și-o să-ți la durerea cu mina 

pentru că eu. între timp, caut o ghi
citoare autorizată care să ghicească 
exact cine, cînd și cum va descîlci 
odată toată această încurcătură în 
care se irosesc de pomană timp și 
bani a căror valoare întrece cu mult 
suma în litigiu.

— Și dacă totuși nu se descîî- 
cește ?

— Mă dai în judecată și pe mine.

Pulsul șantierelor 
subterane

(Urmare din pag. I)

Fosta conducere a combinatu
lui carbonifer a alergat după 
succese de moment în reali
zarea sarcinilor de plan la cărbune, 
fără a avea în vedere perspectiva. 
Noi nu am reușit încă să asigurăm 
corelarea justă a volumului mare 
de investita cu posibilitățile de a 
construi, nu am asigurat o coordo
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nare corespunzătoare a muncii pe 
șantiere. Avem insă și unele greu
tăți a căror soluționare depinde 
direct de minister. Nu de puține 

■ ori, avizarea proiectelor durează 
prea multși aceasta ține în loc 
mersul lucrărilor.
. In legătură cu investițiile din 
Valea Jiului, ar mai fi de adăugat 
și un alt aspect. Deși în ultima vre
me se insistă mult asupra măsu
rilor ce sînt absolut necesare pen
tru ■ grăbirea ritmului lucrărilor de 
investiții, pregătirea viitoarelor 
cîmpuri de cărbune se desfășoară 
totuși cu încetinitorul. La Lonea, 
unde se execută importante lucrări 
de modernizare și centralizare, 
brigăzile de la orizontul 400 nu 
sînt asigurate cu vagonete goale și 
nu se bucură de sprijinul activ al 
maiștrilor și inginerilor la frontul 
de lucru. Aici, ca și la Petrila, 
Vulcan, Lupeni, brigăzile care pre
gătesc frontul de lucru pentru a- 
nul viitor sînt repartizate uneori 
să lucreze la exploatarea căr
bunelui, pentru a asigura realiza
rea sarcinilor curente ale planu
lui. Aceasta înseamnă să-ți tai 
singur craca de sub picioare, mai 
ales într-un asemenea sector cum 
este industria minieră, unde pre
gătirea producției viitoare cere un 
timp mai îndelungat, o privire 
largă în perspectivă. Este greu de 
presupus că tovarășii din condu
cerea trustului carbonifer nu înțe
leg acest lucru. Dar se vede că ei 
nu intenționează să lichideze în 
întregime practica dăunătoare de 
a culege ușor succese de azi pe 
mîine.

Criticile referitoare la investi
țiile din Valea Jiului sînt valabile 
și pentru celelalte exploatări mi
niere. Ing. Lazăr Pop, directorul

★

minei Țebea, privește cu îngăduin
ță rămînerea în urmă a lucrărilor 
la deschiderea cîmpului Mesteacăn. 
Cu prilejul analizei, el nu a pus 
degetul pe rană, nu s-a referit la 
adevărata cauză care constă în sla
ba ■ colaborare cu constructorii. 
Numai cu asemenea angajamente: 
„vom vedea, vom analiza, ne, vom 
strădui“, lucrurile nu pot fi urni
te din loc. Iar inginerii Davidescu 
și Tudor, după lungi înșiruiri- de 
cauze obiective, de critici la adre
sa proiectanților și constructorilor, 
de măsuri de viitor, au conchis : 
„E puțin probabil că situația se 
va îndrepta pînă la sfîrșitul anu
lui“. Mai trebuie să ne întrebăm 
ce garanții se oferă pentru înde
plinirea planului anual de investi
ții, cînd se manifestă o asemenea 
atitudine de împăcare cu lipsuri 
care îngreunează bunul mers, al 
lucrărilor ?

Se cuvine să amintim și cîteva 
observații făcute la adresa Minis
terului Minelor. Sprijinul material, 
tehnic și organizatoric acordat în 
domeniul Realizării ’ investițiilor 
miniere din regiunea Hunedoara 
nu se ridică la nivelul importanței 
și cerințelor volumului mare de 
lucrări ce trebuie executate. Ela
borarea proiectelor și filiera aviză
rii lor — s-a arătat — este încă 
greoaie. Planurile de investiții se 
întocmesc uneori fără o cunoaș
tere profundă a situației reale a 
șantierelor și de aceea aceste 
planuri nu se îndeplinesc integral, 
întreprinderile de construcții sînt 
lăsate să se descurce cum pot. Ce
reri justificate de utilaje pentru 
șantiere, de mașini și instalații pen
tru noile obiective, de cadre de spe
cialiști rămîn uneori fără răspuns.

■Ar

Investițiile din industria minieră au specificul lor. Durata lor 
de execuție este mai lungă dar aceasta nu înseamnă să se tragă 
de timp. Noile lucrări trebuie să se desfășoare ritmic. De modul 
cum se îndeplinește planul de investiții depinde intrarea la ter
men a noilor cîmpuri miniere în circuitul economic, depinde spo
rirea producției de cărbune și minereuri în viitorii ani. Tocmai de 
aceea se desprinde necesitatea ca ministerul, minele și întreprin
derile de construcții să-și coordoneze eforturile, concentrîndu-le 
într-o singură direcție — îndeplinirea întregului volum de investi
ții planificat pe acest an în scopul dării la timp în exploatare a 
noilor mine. Așa cum se sublinia în ședința biroului regional de 
partid, în execuția lucrărilor de deschidere a minelor s-a acu
mulat o experiență valoroasă și sînt întrunite condiții care pot asi
gura desfășurarea muncii pe șantierele subterane din regiune 
la nivelul cerințelor Este însă necesar ca organele și organizațiile 
de partid să intensifice munca politică pentru antrenarea tuturor 
constructorilor la accelerarea ritmului lucrărilor, să exercite un 
control sistematic și exigent asupra activității întreprinderilor de 
construcții și beneficiarilor în vederea realizării întocmai a pla
nului de investiții pe 1965,
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Vestigii ale antichității
în cursul unor săpături efectua

te in localitatea Bondeno (Italia) 
s-au descoperit un capitel și două 
morminte din antichitate. Capite
lul este foarte bine conservat și 
are trei laturi ornate cu frunze de 
acant, iar pe a patra latură se află 
un basorelief care reproduce un 
cap de taur. Unul dintre morminte 
este de tip roman, datind din se
colul al II-lea e.n. și conține unele 
obiecte de ceramică. Celălalt, prin 
modul in care a fost construit, 
demonstrează persistența în regiu
nea respectivă, a obiceiurilor 
etrusce. .

Experiența „Sealab-2"
Cosmonautul american Scoft 

Carpenter, care a petrecut.aproape 
30 de zile in laboratorul submarin 
„Sealab-2" din fața coastei califor- 
niene, a relatat în cadrul unei con
ferințe de presă impresiile sale. 
Carpenter le-a comparat cu cele 
pe câie le-a avut în anul 1962, 
cînd a făcut ocolul Pămîntului în
tr-o navă cosmică. „în ,,Sealab-2" 
am lucrat mult mai greu decit îni 
capsula „Mercury", a spus el. Este 
nevoie de mai multă energie, chiar 
și numai pentru o Întorsătură a 
corpului, deoarece presiunea este 
foarte ridicată, ca și din cauza 
temperaturii scăzute de numai 10 
grade Celsius, Problema principa
lă, a adăugat Carpenter, este insă 
izolarea. El și-a exprimat totuși 
convingerea că oamenii pot trăi in 
condiții submarine tot atit de mult 
ca și in alte locuri terestre dar izo
late de lumea externă. După cum 
s-a anuntat, Carpenter a stat In 
laboratorul submarin la o adînci- 
me de 62 de metri, stabilind un nou 
record de acest gen.

Năvoade din pinză 
de păianjen

Cunoscutul călător și om de 
știință rus Mikluho-Maklai, care 
a trăit mai multi ani printre pa- 
puașii din Noua Guinee, povestea 
că locuitorii folosesc la pescuit 
plase confecționate din fir de pă
ianjen. Unii manifestau nelncre- 
dete fată de această comunicare 
și. din păcate, colecția prin care 
Mikluho-Maklai ar fi putut con
firma justețea afirmațiilor sale, s-a 
pierdut. Naturalistul englez Pratt a 
hotărît să verifice afirmațiile lui 
Mikluho-Maklai. El a vizitat locu
rile pe unde a trecut acesta și a 
descoperit că papuașii atîrnă pe 
copaci niște urzeli de năvod, spe
cial confecționate in acest scop. 
Păianjeni de mărimea unui bob 
de mazăre își tes plnza pe acea
stă urzeală, care poate fi apoi fo
losită ca năvod la pescuit, ea re- 
zistînd la o greutate de 500 
grame.

In Franța va fl pus în cir
culație un tren-aspirator care, în 
timpul nopții, va curăța praful de 
pe căile de acces și din stațiile 

de metro
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Pe urmele comorii 
lui Mussolini

Un purtător, de cu'vînt al politiei 
criminale. britanice „ Scotland 
Yard." ,a. declarat că se .află pe ur- 
njelp comorii dispărute In urmă cu 
20 de ani a dictatorului italian 
Benito Mussolini. Autoritățile lon
doneze, a spus el, au primit infor
mații care ar outea duce la desco
perirea ascunzătorii acestor comori 
continind bijuterii, aur și tablouri 
în valoare de mai multe milioane 
de dolari. Potrivit acestor informa
ții, comoara s-ar afla îngropată 
sub podeaua unui grajd vechi, In 
apropierea locului de naștere al lui 
Mussolini de Hnqă Forli.

Descoperirea unor 
gravuri ale lui Goya

tn Cehoslovacia s-au descoperit 
o serie de gravuri aparțlnlnd 
lui Francisco Gova. Gravurile. 'Ca
priciu sînt expuse la Castelul 
din Hradec u Opavy (regiunea 
Moravia de nord In apropiere 
de orașul Opava). Ele au fost 
descoperite In biblioteca acestui 
castel. Toate gravurile sînt însoțite 
de comentarii scrise de mina pic
torului.

O distracție mai puțin 
obișnuită

8 Distracția favorită a locuitorilor 
orășelului'australian Cairns o con
stituie'Cursele de puf de crocodili. 

b în fata concurentilor flămîrjzi se 
B tine o bucățică de carne friptă în- 
■ fiptă într-o frigăruie. Pentru ca pe 
Sdrum crocodilii să nu mănince 

cumva momeala, li se leagă fălci
le. Distanta care trebuie s-o par-

■ curgă este de 25 de metri.



ale opoziției 
în alegerile 
din Brazilia

RIO DE JANEIRO 5 (Agerpres). 
— La Rio de Janeiro au fost anun
țate primele rezultate ale alegerilor 
pentru funcția de guvernator în 11 
dintre cele mai mari state din Bra
zilia. In statul Guanabara, rezulta
tele parțiale arată că Negrao de 
Lima, candidatul opoziției și adept 
al fostului președinte Goulart, a 
întrunit cu 50 000 de voturi mai 
mult decît adversarul său,' Flexa 
Ribeiro. Rezultatele definitive se 
așteaptă în următoarele patru, sau 
cinci zile. Social-democrății, con
duși de fostul președinte Juscelino 
Kubitschek, conduc în statele 
Minas Gerais, Paraiba, Santa 
Catarina. în statul Parana, par
tidul social-progresist se află în 
frunte. Potrivit majorității obser
vatorilor politici — relatează Fran
ce Presse — „regimul lui Castelo 
Branco va fi obligat de acum în
colo să accepte un dialog cu repre
zentanții moderați ai regimurilor 
politice tradiționale din trecut“.

LUCRĂRILE ADUNĂRII
NEW YORK — Trimisul special 

Agerpres, Nicolae Ionescu, transmi
te : Dezbaterile de marți diminea
ța au readus în atenția Adunării 
Generale o serie de probleme de 
interes internațional major. In in
tervențiile lor, Alhaji Nuhu Ba- 
mali, adjunct al ministrului aface
rilor externe al Nigeriei, Ketema 
Yifru, ministrul de externe al E- 
tiopiei, și U Thi Han, ministrul de 
externe al Birmaniei, și-au expri
mat în unanimitate sprijinul acor
dat luptei popoarelor care se mai 
află sub jugul colonial sau sub re
gimuri rasiste represive. Ei au sub
liniat importanța problemei dezar
mării, .declarîndu-se de acord cu 
convocarea Conferinței mondiale 
pentru dezarmare. Vorbitorii s-au 
pronunțat pentru respectarea prin
cipiului universalității O.N.U. și re
cunoașterea drepturilor R. P. Chi
neze la această organizație.

Situația din Vietnam a fost, de 
asemenea, una din problemele că
rora vorbitorii din ședința de marți 
dimineața le-au acordat o deosebită 
atenție. „Poporului vietnamez, a 
subliniat printre altele ministrul de 
externe al Etiopiei, trebuie să i se 
permită să-și hotărască singur 
structura socială și forma de gu- 
vernămînt“.

Ministrul de externe al Olandei, 
J. Luns, care a luat cuvîntul în 
continuare, s-a referit îndeosebi la 
problemele legate de funcționarea 
și organizarea O.N.U. El a atras a- 
tenția asupra necesității îmbunătă
țirii modului de a acționa al O.N.U. 
în direcția stimulării dezvoltării e- 
conomice a tuturor țărilor.

In străvechea 
Ariana
cad văluri
(Urmare din pag. I)

Cînd străbați țara, indiferent în ce 
direcție, rămîi impresionat de șiru
rile sale nesfîrșite de munți care își 
înalță către cer piscurile ascuțite 
și golașe. E un peisaj desprins par
că din altă planetă. Aceleași și a- 
celeași masive stîncoase, cenușii, 
ce capătă la sfîrșitul verii o culoa
re roșietică din cauza firavelor 
smocuri de iarbă cu care sînt pre
sărate și care se usucă repede din 
lipsa apei.

Din cauza secetei, a suprafețelor 
reduse de pămînt arabil, marea 
majoritate a populației se ocupă 
cu creșterea vitelor.

Neavînd ieșire la mare, lipsită 
pînă de curînd de căi și mijloace 
de comunicație mai importante, a- 
vînd de biruit vechi rămășițe feu
dale, țara a întîmpinat piedici grele 
pe calea progresului economic și 
social-cultural. Semnele trecutului 
încă n-au dispărht, călătorul le 
întîlnește adesea.

Am pornit într-o dimineață de 
septembrie de la Mazar-i-Șerif 
spre străvechiul oraș Balh. Mași
na înainta pe drumul îngust de 
țară, ridicînd în urmă nori de 
praf. Un soare torid își arunca 
necruțător razele, încingînd îm
brăcămintea metalică a jeep-ului.

De o parte și de alta a șoselei, 
cît vedeai cu ochii, cîmpuri întinse, 
pîrjolite de arșiță, pe întinsul că
rora nu zăreai nici un fir de ver
deață, nici un om. Lipsa apei cons
tituie aici o adevărată calamitate. 
Plantele rezistă cu greu soarelui 
arzător. Oamenii înșiși sînt nevoiți 
cîteodață să-și părăsească locuin
țele pentru a căuta așezări mai 
prielnice.

La cîțiva kilometri de Mazar-i- 
Șerif trecem printr-un sat întins,

12212 „Cele mai furtunoase 
dezbateri parlamentare“

TRATATUL JAPONO-SUD-COREEAN DIN NOU SUB FOCUL CRITICILOR

Intilnirea 
scriitorilor europeni

ROMA 5 (Agerpres). — La Roma 
se desfășoară lucrările Adunării 
Generale a Comunității Europene 
a Scriitorilor (C.O.M.É.S.), la care 
participă peste 200 de scriitori 
din 25 de țări. Printre perso
nalitățile de seamă ale literaturii 
europene figurează H. Laxness, 
Salvatore Quasimodo, Jean-Paul 
Sartre, Rafael Alberli, Konstantin Si
monov, Alexei Surkov și alții. Uniu
nea Scriitorilor din Republica Socia
listă România este reprezentată de 
o delegafie condusă de Demostene 
Botez, președintele Uniunii scriito
rilor.

In func(ia de președinte al consi
liului de conducere al C.O.M.E.S. a 
fost ales Giuseppe Ungaretti (Italia), 
iar în funcția de secretar general 
Giancarlo Vigorelli (Italia). Printre 
membrii consiliului se află și scriito
rul român Tifus Popovici.

GENERALE A O.N.U.
In baza dreptului de replică a 

luat cuvîntul, în încheierea ședin
ței, ministrul de externe al Alba
niei, Behar Shtylla. Făcînd un scurt 
istoric al evoluției situației din 
Vietnam și al intervenției S.U.A. în 
această țară, vorbitorul a subliniat 
că singura cale de soluționare a 
problemei vietnameze constă în re
tragerea trupelor americane.

★
Tot ieri dimineață s-au desfășu

rat lucrările Comisiei pentru pro
blemele juridice. La dezbaterile pe 
marginea proiectului de rezoluție 
cuprins într-un raport al secreta
rului general, referitor la măsurile 
pentru îndeplinirea declarației 
O.N.U. privind eliminarea tuturor 
formelor de. discriminare rasială, 
au luat cuvîntul, printre alții, re
prezentanții Zambiei, Poloniei, An
gliei, Irakului, Franței, Uruguayu- 
lui, României.

Sprijinind propunerea privind a- 
doptarea proiectului de rezoluție 
cuprins în raportul secretarului 
general, reprezentanta țării noas
tre, Mia Groza, a subliniat că a- 
cesta contribuie în mare măsură 
la definirea căilor pe care trebuie 
să fie desfășurate acțiunile comu
nității internaționale în etapa ur
mătoare, adăugind, totodată, că 
textul respectiv este susceptibil de 
a fi îmbunătățit. Numai proclama
rea principiilor declarației — a 
arătat vorbitoarea — nu este sufi
cientă. Trebuie ca proclamarea lor 
să fie confirmată și. sprijinită de o 
politică adecvată și de măsuri 
eficace destinate eliminării feno
menelor rasiste.

complet părăsit. Multe dintre ca
sele sale de cărămidă nearsă, cu 
acoperișuri în formă de ceaune și 
ziduri înalte ca de cetate, au ră
mas aproape intacte. Altele zac în 
ruine cu bolțile pe jumătate pră
bușite.

Natura aspră constituie un duș
man neiertător. Dar ea nu e 
de neînvins. Prin munca lor, 
oamenii din Mazar-i-Șerif reu
șesc să smulgă naturii multe re
surse nebănuite. Cine a gustat din 
minunății struguri dulci ca zahărul 
sau din zemoșii pepeni galbeni 
cultivați în jurul Mazarului se con
vinge de ce poate realiza omul 
chiar în condiții vitrege. Pe ogoa
rele irigate se obțin recolte mulțu
mitoare de orez, bumbac, cînepă, 
legume și grîu.

Mazar este un centru comercial. 
Aci sînt aduse din întreaga regiune 
piei de karakul și covoare orienta
le care constituie principalele 
obiecte de export ale Afganistanu
lui. In regiunile vecine cu pro
vincia Balh au fost descoperite 
surse petroliere. La cîteva zeci de 
kilometri de locul în care mă a- 
flam, la Șeberghian, acum cîțiva 
ani un grup de petroliști români 
au descoperit importante surse de 
aur negru. Rezultatele muncii lor 
s-au bucurat de o bună apreciere. 
Intre specialiștii români și 
populație s-au stabilit legături de 
prietenie, mulți localnici păs
trează amintiri plăcute despre foș
tii lor oaspeți. O dată, la bazarul 
din Kabul, un tînăr înalt, cu chipul 
zîmbitor, care știa cîteva cuvinte 
românești, și-a amintit de „Vasile 
Mustăciosu' și ne-a salutat la ple
care cu obișnuitul „la revedere".

In țară au fost construite cîteva 
importante șosele și căi de comu
nicație, continuă explorările geo
logice pentru descoperirea de noi 
avuții naturale, se construiesc în
treprinderi industriale și uzine e- 
lectrice, se extinde rețeaua iriga
țiilor în agricultură, s-au obținut 
realizări pe linia dezvoltării în- 
vățămîntului, a asistenței sanitare 
și îmbunătățirii vieții poporului.

★
...Pe covorul verde al stadionului 

din Mazar își face apariția un. grup 
de dansatori. Cu mișcări domoale, 
punctate succesiv de răsucirea 
corpului și de azvîrlirea bruscă a 
capului în dreapta și în stînga, ei

TOKIO 5 (Agerpres). — La Tokio 
s-a deschis cea de-a 50-a sesiune 
extraordinară a parlamentului ja
ponez, care discută ratificarea tra
tatului japono—sud-coreean pri
vind așa-numita normalizare a re
lațiilor dintre cele două țări.

Intr-un interviu acordat cu acest 
prilej ziariștilor japonezi, transmis 
și de posturile de radio și televi
ziune, premierul japonez, Sato, a 
subliniat că la această sesiune 
toate eforturile guvernului vor fi 
îndreptate spre ratificarea tratatu
lui.

La deschiderea sesiunii, Partidul 
socialist din Japonia a prezentat 
președinților celor două camere ale 
parlamentului japonez o declarație 
în care se pronunță împotriva în
scrierii pe ordinea de zi a proble
mei ratificării tratatului japono— 
sud-coreean. „în istoria diploma
ției — se spune în această decla
rație — nu a existat încă prece
dentul ca un asemenea tratat ca 
cel japono—sud-coreean, care este 
interpretat de guvernele celor două 
țări interesate de pe poziții com
plet opuse, să fie prezentat spre 
aprobarea parlamentului.“

în cercurile politice din Tokio se 
apreciază că actualele dezbateri 
parlamentare vor.fi cele, mai fur
tunoase de la formarea cabinetului 
Sato.

Situația din indonezia
DJAKARTA (Agerpres). — Pos

tul de radio Djakarta a anunțat că 
președintele Sukarno a convocat 
pentru 6 octombrie o ședință ur
gentă a Cabinetului de Miniștri, la 
Bogor. în insula Java, menționează 
postul de radio, continuă luptele 
între diferite grupări ale armatei.

în provincia italiană Lecce continuă să se desfășoare demonstrații ale 
muncitorilor agricoli care cer încheierea unor noi contracte de muncă.

In fotografie : o manifestație a muncitorilor agricoli la Bari

par să aducă în fața spectatorilor 
ceva din eleganța și suplețea spe
cifice dansurilor feminine. Impre
sia e înșelătoare Katakul, dans al 
paștunilor, locuitori ai Afganista
nului de est și de nord, e un dans 
bărbătesc care reclamă interpre- 
ților un mare efort fizic. în sunetul 
tamburinelor, ritmul dansului se 
întețește mereu. Mișcările devin 
tot mai repezi și mai viguroase. 
Cel mai tînăr interpret, un băiat 
de vreo 18 ani, simțind că l-au 
părăsit puterile, s-a oprit și s-a 
așezat pe iarbă. Alți doi l-au 
urmat curînd. Dar restul continuă 
să danseze în același ritm epui
zant, sub privirile admirative ale 
celor cîteva mii de spectatori.

Dacă cele văzute aci pe gazon 
constituiau un test al voinței și te- | 
nacității dansatorilor, seara, în B 
sala cinematografului municipal, a- H 
veam să asist la un alt examen, | 
dat de această dată de spectatori, i

...Poc 1 Poc 1 Poc 1 în sală răsună | 
focuri de armă, iar scena e învă- | 
luită într-un nor de fum. Copiii în- ■ 
ghesuiți lingă cortină o rup spe- | 
riați la fugă. Dar tînărul actor, care h 
interpretează rolul unui conducă- | 
tor din perioada luptelor pentru in- I 
dependența Afganistanului, își ros- I 
teste impasibil monologul. Specta
torii aplaudă satisfăcuți, entuzias
mați, ca și cum nu s-ar afla de trei 
ore într-o sală ticsită, într-o zăpu
șeală de nedescris. Ventilatoarele 
fixate în tavan își mișcă continuu 
elicele reușind cu greu să-și facă 
simțită prezența; printre rînduri se 
strecoară mereu oameni cu găleți 
pline, oferind spectatorilor pahare 
cu apă pentru a se răcori. Pînă și 
femeile, care au intrat în sală cu 
vălul pe față și au stat așa o bună 
bucată de vreme, au trecut în cele 
din urmă peste barierele tradiției 
și și-au descoperit chipul.

Poporul afgan este un po
por dîrz, curajos și plin de viață. 
Așezat în văile munților, el a ți- I 
nut piept veacuri de-a rîndul tu
turor cuceritorilor, tuturor vicisitu
dinilor și nu s-a lăsat copleșit de 
vitregia naturii. Cultivînd vechile 
tradiții de luptă pentru libertate, 
el năzuiește cu ardoare spre pro
gres și o viață mai bună și este 
decis să-și dedice întreaga sa pu
tere de muncă pentru împlinirea 
acestor năzuinți.

VIZITA DELEGAȚIEI CC. AL P.C.R.
ÎN FRANȚA

PARIS. — Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Delegația C.C. al P.C.R., condusă 
de tovarășul Alexandru Drăghici, 
a depus marți o coroană la Zi
dul Comunarzilor, de la cimitirul 
Père Lachaise din Paris. Mem
brii delegației au păstrat apoi un 
moment de reculegere la mor- 
mîntul lui Maurice Thorez, situat 
în apropiere.

★
Cu prilejul vizitei în Franța a 

delegației C.C. al P.C.R., ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ

VIETNAM
© Trupe saigoneze sub presiunea 

forțelor patriotice
@ Un convoi de vase guvernamentale 

a căzut intr-o ambuscadă
SAIGON 5 (Agerpres). — Forțe 

ale Frontului național de eliberare 
continuă de cîteva zile să țină sub 
presiune unități ale trupelor guver
namentale din regiunea Phu Cu. 
Agenția Reuter relatează că par
tizanii sud-vietnamezi au folosit a- 
tacul mortierelor conjugat cu arme 
ușoare împotriva inamicului din a- 
ceastă regiune, unde ieri,' de ase
menea, a avut loc o luptă soldată 
cu pierderi grele de partea guver
namentalilor.

La Saigon s-a anunțat că luni,

Comitetul american al prietenilor 
în serviciul societății (Quaker!) a dat 
publicității un apel în care se arată 
că Statele Unite „trebuie să-și revi
zuiască politica sa în Asia de sud- 
est“. Potrivit agenției Associated 
Press, în apelul publicat în cele mai 
mari reviste americane comitetul 
cheamă Statele Unite să înceteze ne- 
întîrziat bombardamentele asupra 
Vietnamului și să-și retragă trupele 
din această țară.

Documentele ungaro-mongole 
semnate la Ulan Bator

BUDAPESTA 5 (Agerpres). — A- 
genția M.T.I. anunță că au fost 
date publicității textele Tratatului 
de prietenie și colaborare încheiat 
între R. P. Ungară și R. P. Mon
golă, precum și comunicatul comun 
cu privire la vizita delegației de 
partid și guvernamentale a R. P. 
Ungare în R. P. Mongolă.

în Tratatul de prietenie și cola
borare se arată că părțile contrac
tante „vor lua parte la orice activi
tate internațională, al cărei scop va 
fi menținerea păcii și securității, 
în spiritul unei colaborări sincere 
și în conformitate cu principiile 
Cartei O.N.U.“. Se exprimă, de a- 
semenea, hotărîrea celor două părți 
„de a dezvolta și întări în conti

PLEDOARII
PENTRU APLANAREA
DIVERGENȚELOR IN N.A.T.O.

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la Congresul par
lamentarilor N.A.T.O., care s-a 
deschis la 4 octombrie, Manlio Bro- 
sio, secretarul general al N.A.T.O., 
a avertizat împotriva divergențelor 
ce apar în discuțiile care se duc în 
prezent în cadrul N.A.T.O. cu pri
vire la revizuirea structurii sale.

’ Brosio s-a pronunțat pentru un 
acord menit să permită „participa- 

I rea Germaniei federale la strate
gia nucleară sau la forțele nu
cleare atlantice“.

Hubert Humphrey, vicepreședin
tele S.U.A., și-a exprimat speranța 
în realizarea propunerii privind 
crearea unei adunări atlantice. 
Fără să menționeze divergențele 
cu Franța, Humphrey a spus că 
„este firesc ca țările europene să 
dorească să joace un rol mai mare 
în propria lor apărare“. 

I
i

nia la Paris, dr. Victor Dimitriu, 
a oferit marți un dejun în saloa
nele ambasadei. Au participat 
VZaldeck Rochet, secretar general 
al Partidului Comunist Francez, 
Georges Marchais, secretar al C.C. 
și membru al Biroului Politic, 
Francois Billoux, Jacques Duclos, 
Etienne Fajon, Raymond Guyot, 
Jeannette Vermeersch — membri 
ai Biroului Politic, Jacques Denis 
și Lucien Mathey, membri ai C.C. 
al P.C. Francez.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească.

în provincia Kien Hoa, la 75 km 
sud de capitală, un convoi fluvial 
compus din cinci vase transportînd 
unități americane „Rangers“ a că
zut într-o ambuscadă, organizată 
de unitățile patriotice. Două vase, 
scrie A.F.P., au fost scufundate

*

HANOI 5 (Agerpres). — La 5 oc
tombrie formații de bombardiere cu 
reacție americane au violat spațiul 
aerian al R. D. Vietnam, pătrun- 
zînd deasupra provinciilor Quang 
Ninh, Nam Ha, Ha Bac și Lang 
Son. Agenția vietnameză de presă 
anunță că unitățile antiaeriene lo
cale au doborît 10 bombardiere și 
au avariat numeroase altele.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
8
I

Avioane americane 
au violat spațiul aerian 
al R. P. Chineze

PEKIN (Agerpres). — Agenția 
China Nouă transmite că la 5 oc
tombrie un grup de avioane de 
luptă americane au pătruns în spa
țiul aerian al R. P. Chineze, efec- 
tuînd operațiuni militare provoca
toare deasupra regiunii Guansi. La 
riposta forțelor aeriene locale, un 
avion american a fost doborît, iar 
celelalte avioane s-au retras.

în zilele de 4 și 5 octombrie, avi
oane de luptă americane au bom
bardat și mitraliat vase de pescuit, 
care navigau în apele teritoriale 
ale Mării Chinei de sud, în regiu
nea insulelor Hainan și Ueiciu. Un 
pescar chinez a fost rănit. Autori
tățile chineze au protestat energic 
împotriva violării spațiului aerian 
al R. P. Chineze de către forțele 
aeriene americane și împotriva a- 
tacurilor asupra vaselor de pes
cuit, avertizînd guvernul american 
că poartă întreaga răspundere pen
tru consecințele acestor acțiuni răz
boinice.

I 
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nuare colaborarea politică, econo
mică și culturală a celor două 
țări“.

Cele două părți — se spune în 
comunicatul comun — relevă că în 
urma schimbului de păreri s-a con
statat o deplină identitate a poziții
lor lor în ce privește aprecierea tu
turor problemelor internaționale 
importante, printre care agresiunea 
S.U.A. în Vietnam, restabilirea 
drepturilor R. P. Chineze la O.N.U., 
mișcările de eliberare națională, 
reglementarea pașnică a problemei 
germane. Cele două părți sublinia
ză că vor desfășura și pe viitor o 
luptă perseverentă pentru întări
rea unității mișcării comuniste in
ternaționale.

Declarațiile 
ministrului 
de externe al Greciei

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Sosind la New-York pentru a par
ticipa la lucrările sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U., Elias Tsirimo- 
kos, ministrul de externe al Gre
ciei, a declarat ziariștilor că țara 
sa promovează „o politică con
stantă de menținere a celor 
mai bune relații prietenești cu 
Turcia“. Faptul că Grecia este 
membră a N.A.T.O., a spus Tsiri- 
mokos, nu o va împiedica să pro
moveze „cele mai bune relații po
sibile cu toate țările și îndeosebi 
cu țările din răsăritul Europei“. El 
a constatat că relațiile dintre țările 
balcanice s-au îmbunătățit con
tinuu. Ministrul de externe grec a 
reamintit, însă, că relațiile Greciei 
cu Turcia au fost în ultima perioa
dă anormale.

SCURTE ȘTIRI
SANTO DOMINGO. Sute de studenți dominicani au organizat noi demon

strații, cetind eliberarea institutelor de învățămînt superior de către trupele de 
ocupație, pentru a putea începe cursurile. După cum anunță agenția Prensa 
Latina, peste 400 de studenți s-au adunat luni în fața clădirii Ministerului Edu
cației, cerind ministrului să li se creeze condiții pentru a-și putea continua 
studiile. Pînă acum, toate încercările guvernului provizoriu de a obține elibe
rarea institutelor de învățămînt, transformate de trupele americane în cazărmi, 
au fost zadarnice. Trupele de ocupație refuză să elibereze școlile, colegiile șl 
universitățile din Republica Dominicană.

MOSCOVA. La 5 octombrie au 
avut loc la Kremlin convorbiri în
tre L. Brejnev, A. Kosîghin, A. 
Mikoian și Modibo Keita, secretar 
general al Partidului Uniunea Su- 
daneză, președintele Republicii 
Mali, care se află în vizită în Uniu
nea Sovietică. Agenția TASS reia 
tează că au fost abordate proble
mele dezvoltării, în continuare, a 
relațiilor frățești și a colaborării 
între U.R.S.S. și Mali, a întăririi 
legăturilor între P.C.U.S. și Uniu
nea Sudaneză. S-a făcut și un 
schimb de păreri referitor la situa
ția internațională.

PHENIAN. La 5 octombrie la 
Phenian au avut loc convorbiri în
tre Kim Ir Sen, președintele Cabi
netului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, și prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului Cambodgia, care se 
află în vizită oficială în R.P.D. Co
reeană. S-a făcut un schimb de pă
reri cu privire’ la întărirea și dez
voltarea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și cu privire la proble
mele internaționale care prezintă 
interes pentru ambele părți.

ISTANBUL. Primul ministru turc, 
H. Ürgüplü, a anunțat luni că Tur
cia va cere Greciei să reia trata
tivele bilaterale în problema gă
sirii unei soluții crizei cipriote, tra
tative care au fost suspendate ca 
urmare a recentei crize politice 
din Grecia.

BRAZZAVILLE. în localitatea 
Nghabe — Congo (Brazzaville) — 
a avut loc un miting, la care a 
luat cuvîntul președintele Massem- 
ba Débat. El a condamnat provocă
rile puse la cale împotriva inte
grității teritoriale a țării de către 
trupele de mercenari ale lui 
Chombe.

Premii internaționale 
acordate unul film 

românesc
La cel de-al treilea festival 

internațional al filmului pen
tru tineret și copii, care a avut 
loc între 26 septembrie și 3 
octombrie la Gijon, în Spania, 
filmul rotnânesc „Amintiri din 
copilărie", realizat de Elisabe- 
ta Bostan după povestirile lui 
Ion Creangă, a obținut pre
miul special al juriului și ma
rele premiu „Oso Asturiano".

LONDRA. în porturile Bristol și 
Evonmouth 36 de nave stau nedes
cărcate, iar alte 6 își așteaptă rîn
dul să intre în aceste porturi. Do
cherii din cele două porturi se a- 
flă de o săptămînă în grevă, reven- 
dicînd majorarea salariilor.
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KHARTUM. Potrivit agenției France Presse, Consiliul de Miniștri al Suda
nului a adoptat legea cu privire la „izolarea politică“. Această lege interzice 
participarea la viața politică a țării foștilor membri ai Consiliului suprem al 
forțelor armate și tuturor persoanelor care au colaborat cu consiliul sau au 
aderat la organizațiile politice din timpul regimului militar al generalului 
Abboud.

ROMA. Ministerul Apărării al
Italiei a dat publicității un comu
nicat în care se spune că de pe po
ligonul experimental din Sardinia 
a fost lansată o rachetă-sondă ita
liană de tip „Skylark". Prin această 
experiență se vor objine date știin
țifice în legătură cu direcția și in
tensitatea vîntului la înălțimi foarte 
mari.

BELGRAD. Agenția Taniug anun- 
Iță că președintele Republicii Mali, 

Modibo Keita, urma să facă o vi
zită în Iugoslavia, la jumătatea lu- 

Inii octombrie a.c., la invitația lui 
Iosip Broz Tito, președintele R.S.P. 
Iugoslavia. Dat fiind tratamentul I medical pe care trebuie să-l urme
ze președintele Tito, s-a căzut de 
acord ca această vizită să fie amî- 8| nată.

KASSEL. Agenția France Presse 
relatează că directorul uzinelor de 
aviație vesf-germane „Henschel", 
Erich Tibi, a fost îndepărtat din 
funcțiile sale. După cum s-a mai 
anunțat, anul trecut el a fost ares
tat sub învinuirea de neregularități 
privind realizarea comenzilor mili
tare ale Bundeswehrului de către 
uzinele „Henschel".

Un fotoreporter a izbutit să realizeze imaginea noului crater al vul
canului Taal, a cărui recentă erupție a provocat, după cum se știe, 

numeroase victime

PRAGA. Agenția C.T.K. anunță 
că la 5 octombrie au început con
vorbirile dintre Antonin Novotny, 
președintele R. S. Cehoslovace, și 
Sarvepalli Radhakrishnan, preșe
dintele Republicii •- India. în - a- 
ceeași zi, în aula Universității K • 
roline din Praga a avut loc, în ri 
zența lui A. Novotny, festivitatea 
acordării titlului de doctor Honoris 
Causa în științe filozofice pre
ședintelui Indiei, S. Radhakrishnan.

O gravă catastrofă feroviară
DURBAN. In localitatea Effingham 

din Republica Sud-Atricană, situată 
în apropiere de Durban, s-a produs 
luni după-amiază o gravă catastrofă 
de cale ferată. Un tren local, înțesat 
cu muncitori africani care se întor
ceau de la lucru, a deraiat, fapt care 
a provocat moartea a 150 de pasageri 
și rănirea altor cîteva sute.

BUDAPESTA. Agenția M.T1I.Ä- 
nunță că la invitația C.C. al Partly 
dului celor ce muncesc din Viet
nam și a C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, o delegație de partid 
ungară, în frunte cu Jenö Fock, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Ungare, 
a părăsit Budapesta plecînd într-o 
vizită în R. D. Vietnam.și apoi în 
R.P.D. Coreeană.

Pe lacul Kasumiga-Ura din preaj
ma capitalei japoneze, sute de 
pescari au organizat o manifesta
ție de protest împotriva proiecte
lor autorităților de a drena o por
țiune a lacului în vederea con
struirii unui nou aeroport inter

național

SYDNEY. Ministerul Muncii al 
Australiei a emis un ordin „Cu pri
vire la limitarea drepturilor Federa
ției sindicale a docherilor“, ordin care 
interzice de fapt grevele.

NEW YORK. Dr. Robert Williams, 
primul specialist care a reușit să 
producă pe cale sintetică vitamina 

a încetat din viață in vîrstă 
de 79 de ani, la domiciliul squ din 
New Jersey. El a trăit ani îndelun
gați în Filipine, unde a făcut cerce
tări asupra bolii beri-beri.

CAIRO. Abdel Mackawee, fostul 
președinte al Consiliului de Mi
niștri din Aden, a declarat marți 
la Cairo că este în curs de forma
re o delegație care-1 va insoți 1? 
New York pentru a participa la' 
sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U. Delegația va prezenta la 
sesiune situația existentă in Aden.

TOKIO. La Tokio s-au dat pu
blicității o serie de date din care 
reiese că în perioada 1930—1963 
populația globului a sporit cu o 
treime. în primii trei ani ai actua
lului deceniu populația globului 
a crescut cu 170 milioane de oa
meni.
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