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Calitatea lucrărilor executate 
pentru însămînțarea griului este 
permanent în atenția mecani
zatorilor și a colectiviștilor. Or- 
ganizîndu-și bine munca, bri
găzile de tractoare care deser
vesc gospodăria colectivă Gri- 
vița roșie, din raionul Medgi
dia, au ajuns cu însămînfatul 

griului la sfîrșit
Foto : A. FOCȘA

La invitația guvernului Indiei, Excelența Sa domnul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, împreună cu Excelența Sa domnul 
Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, și 
însoțiți de Excelența Sa domnul Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, de membri ai Marii Adunări Naționale, per
soane oficiale ale guvernului romîn și experți tehnici, au făcut 
o vizită în India între 12 și 20 octombrie 1962. Din delegație au 
mai făcut parte Valentin Steriopol, adjunct al ministrului co
merțului exterior, și Horațiu lancu, ambasadorul Republicii 
Populare Romîne în Republica India.

Ei au vizitat Bombay, Bangalore și Agra și au petrecut trei 
zile în Delhi. în afară de vizitarea cîtorva obiective industriale 
și de dezvoltare socială, Președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne și colegii săi au folosit prilejul acestei 
vizite pentru a avea un schimb prietenesc și deschis de vederi 
cu primul ministru al Indiei asupra situației internaționale^ și 
asupra problemelor de interes comun pentru cele două țări.

Președintele și primul ministru au fost de acord că menți
nerea păcii mondiale este cea mai urgentă sarcină care stă as
tăzi în fața omenirii. Ei sînt de părere că războiul ca mijloc 
de rezolvare a diferendelor internaționale trebuie desființat și 
că toți cei interesați trebuie să continue să acționeze pentru 
realizarea grabnică de acorduri în vederea obținerii dezarmării 
generale și totale, sub control internațional și a unei complete 
interziceri a tuturor experiențelor nucleare în toate mediile.

Sosirea solilor
poporului romîn

în Birmania

Toate forțele pentru terminareaînsămînțărilor de toamnă !

RANGOON 20. — Trimisul spe
cial Agerpres, Ion Gălățeanu 
transmite : La 20 octombrie, to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne, 
împreună cu tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri și Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
au sosit în Birm.ania la invitația 
președintelui Consiliului revoluțio
nar al Uniunii Birmane, generalul 
Ne Win.

Birmania, „Țara pagodelor și a 
orezului" —- pe care o vizitează 
acum conducătorii de stat romîni 
aducînd solia de pace și priete
nie a poporului nostru — are un 
teritoriu de 677 000 km pătrați și 
o populație de 20 milioane locui
tori.

La ora 14,30, ora locală, (ora 
10 ora Bucureștiului) avionul cu 
care au călătorit tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer și Corneliu Mănescu, a 
aterizat pe aeroportul din Ran
goon, capitala Birmaniei.

In întîmpinarea conducătorilor 
de stat romîni au venit generalul 
Ne Win, președintele Consiliului 
Revoluționar al Uniunii Birmane, 
Aung Gyi, membru al Consiliului 
Revoluționar, ministru al industriei 
și comerțului, Saw Mynt, membru 
al Consiliului Revoluționar, mi-

nistru al informațiilor și culturii, 
locotenent-colonelul Ba Ni, mi
nistru al comunicațiilor și transpor
turilor, locotenent-colonelul Ko 
Ko, secretar al Cabinetului de Mi
niștri. Erau prezenți, de asemenea, 
șefi ai departamentelor diferitelor 
ministere, ofițeri superiori, repre
zentanți ai autorităților locale, șefi 
ai misiunilor diplomatice.

Pe frontispiciul aeroportului flu
turau drapele ale Republicii Popu
lare Romîne și ale Uniunii Bir- 
mane. Pe o pancartă se puteau 
citi cuvintele „Salutăm din inimă 
pe președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romî
ne”, scrise în limbile romînă și 
birmană.

Generalul Ne Win a urat tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
bun venit după care i-a prezentat 
pe membrii Cabinetului de Mi
niștri. Apoi tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a prezentat gene
ralului Ne Win pe 
Gheorghe Maurer, 
nescu și persoanele 
țese.

Fanfara a intonat 
al Republicii Populare Romîne.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și generalul l'e Win au trecut 
în revistă garda de onoare.

După intonarea imnului Uniunii 
Birmane, conducătorilor de stat

tovarășii Ion 
Corneliu Ma
care îl înso-

Imnul de stat

romîni le-au fost prezentați mem
brii corpului diplomatic.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer și 
Corneliu Mănescu au luai loc în 
mașini alături de gazde. în prima 
mașină se aflau președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și președintele Consiliului Re
voluționar al Uniunii Birmane, Ne 
Win. Convoiul de mașini s-a în
dreptat spre reședința pusă la 
dispoziția oaspeților.

Pe întregul parcurs, locuitorii 
orașului Rangoon au salutat cu 
căldură pe conducătorii statului 
romîn.

în cursul după-amiezii, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în
soțit de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Corneliu Mănescu, pre
cum și de lancu Horațiu, amba
sadorul Republicii Populare Ro
mîne la Rangoon, au făcut o vi
zită președintelui Consiliului Re
voluționar, generalul Ne Win.

Capitala Uniunii Birmane, Ran
goon, oraș cu o populație de 
peste 700 000 de locuitori, a fost 
întemeiat în anul 1755, după în
cheierea unui război ; 
numele lui înseamnă 
luptelor". Departe însă 
noaște liniștea, orașul

sîngeros și 
„sfîrșiful 

i de a cu- 
a avut în

(Continuare în pag. ti IV-a)

In multe regiuni muncile a- 
gricole de toamnă sînt aproape 
terminate.

Din datele primite la Con
siliul Superior al Agriculturii 
rezultă că pînă la 18 octom
brie porumbul a fost recoltat 
de pe 85 la sută din terenu
rile cultivate, regiunile Olte
nia și București terminînd a- 
ceastă lucrare. Regiunile Ga
lați, Ploiești, București, Olte
nia, Crișana, Maramureș și 
Banat au terminat strîngerea 
recoltei de cartofi, în întreaga 
țară această lucrare fiind exe
cutată în proporție de 91 la 
sută. Recoltarea sfeclei de za
hăr s-a făcut în proporție de 
73 la sută, iar floarea-soarelui 
a fost strînsă în majoritatea 
regiunilor de pe întreaga su
prafață.

Ploile căzute în ultima săp-

tămînă au îmbunătățit condi
țiile de efectuare a arăturilor 
și însămînțărilor de toamnă. 
In această 
cut lucrări 
renului pe 
hectare, cu 
mult decît 
cedentă. In total, pînă acum 
sînt pregătite pentru semănat 
80 la sută din terenurile pre
văzute. Pînă la 18 octombrie 
s-a însămînțat cu grîu și se
cară 68 la sută din suprafața 
planificată. Față de toamna a- 
nului trecut, ritmul însămîn
țărilor este mai intens, iar lu
crările se execută în condiții 
agrotehnice mai bune. Compa
rativ cu aceeași perioadă a a- 
nuluj trecut, grîul a fost se
mănat anul acesta Pe o supra
față mai mare cu 325 000 hec
tare, orzul cu 14 000 hectare,

perioadă s-au fa
de pregătire a te- 

aproape 500 000 
70 000 hectare mai 
în săptămîna pre-

iar secara cu 20 000 hectare. 
Gospodăriile agricole colective 
din regiunea Galați au depășit 
planul de însămînțare a griu
lui. Rezultate bune au fost 
obținute și în regiunile Bucu
rești, Dobrogea, Bacău, Plo
iești și Argeș unde gospodă
riile agricole de stat și gospo
dăriile agricole colective au 
semănat între 75-95 la sută din 
terenurile destinate culturii 
griului și secarei. Sînt însă 
unele regiuni Ca Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, Cluj, Mara
mureș și Crișana unde, nefolo- 
sindu-se toate forțele, arătu
rile și însămînțările de toamnă 
sînt încă rămase în urmă.

Paralel cu strîngerea recol
tei culturilor tîrzii și însămîn
țările de toamnă, s-a desfășu
rat mai intens în ultima săp- 
tămînă și culesul viilor, lu
crare realizată pînă în prezent 
în proporție de 75 la sută. Cu
lesul s-a terminat în regiunea 
București și este aproape de 
sfîrșit în regiunile Oltenia, 
Dobrogea și Galați. In podgo
rii au fost pregătite totodată 
pentru noile plantații de viță 
de vie 60 la sută din terenu
rile prevăzute. De asemenea, 
pentru extinderea 
s-au făcut gropi 
tare. în afară

Telegrame
Majestății Sale 

MUHAMMED ZAHIR 
Regele Afganistanului

Kabul

Cu prilejul aniversării zilei de 
naștere, rog pe Majestafea Voa
stră să primească cele mai since
re felicitări și urări de bine, pentru 
fericirea personală a Majestății 
Voastre și penfru prosperitatea 
poporului afgan prieten.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii 

Populare Romîne
y?

«

Demostene Botez (Continuare în

livezilor 
pe 6 560 hec- 
de regiunea

pag. a IH-a)

Excelenței Sale domnului 
GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ 
Președintele 

Consiliului de Stat al 
Republicii Populare 

Romîne
București

Mulțumind Excelenței voastre 
pentru amabila telegramă de feli
citare cu ocazia aniversării zilei 
mele de naștere fin să vă exprim 
sincerele mele urări pentru feri
cirea dv. personală și prosperita
tea poporului romîn.

MUHAMMED ZAHIR 
regele Afganistanului
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$ iu i în anul acesta, ca 
în fiecare an, în 
cadrul manifestări, 
lor din Luna prie
teniei romîno-sovie
tice, am regăsit în
tre rafturile încăr

cate ale librăriei „Cartea rusă”, 
scriitori sovietici deja de mult cu- 
noscuți cititorilor noștri : Gorki, 
Șolohov, Leonov, Tihonov, Ehrcn- 
burg, Polevoi, cu scriitori sovie
tici mai tineri — noua generație 
a unei mari litera
turi universale, 

în frumosul și 
bogatul bazar al căr
ții sovietice ne-am 
regăsit într-o casă 
care este a noastră 
a tuturor : scriitori 
și iubitori de car
te. Și ne-am regă
sit 
ță : cartea sovieti
că 
nemărginit 
experiența 
gîndirii. Ea ne-a cultivat și ne-a 
educat.

Orice mare scriitor devine, și 
trebuie să devină prin autorita
tea sa și tăria mesajului său, un 
scriitor al tuturor popoarelor, 
un îndrumător spiritual al lumii, 
o forță a progresului omenirii. 
Este ceea ce realizează marii 
scriitori sovietici, cartea sovieti
că pusă în mîna poporului.

Literatura este un mijloc de

cunoaștere și armă de luptă. 
Universul material și spiritual 
pe care ni-1 face cunoscut cartea 
sovietică este uriaș, iar lupta pe 
care o duce ea, este cauza oa
menilor muncii din lumea în
treagă.

Cartea sovietică ne face cunos
cută, cu fiecare nou tom, viața 
și oamenii sovietici, cu preocu
pările și aspirațiile lor, cu greu
tățile pe care le înfruntă și iz- 
bînzile pe

PE MARGINEA . 
DEZBATERII:;,/

cu recunoștin-

ne-a îmbogățit 
și cu 

vieții

Ieri, 20 octombrie, la 
Librăria „Cartea Rusă“ 
din Capitală a avut loc, 
în cadrul manifestări
lor din Luna prieteniei 
romîno-sovietice, des
chiderea Expoziției 

cărții sovietice.

generozitate 
și orizontul

care le poartă asupra 
lor înșile ca și a- 
supra naturii.

Datorită cărții so
vietice nu ne este 
străină viața din 
nici un colț, cît de 
îndepărtat al Uniu
nii, și nici oamenii, 
și nici gîndurile lor 
cutezătoare. Carte 
cu carte, pagină cu 
pagină au întregit 
în mintea noastră, 

lume întreagă, lumea

'i <■:

la reuniunile tovărășești organizate 
la casa de cultură, au o atitudine 
frumoasă corectă, tovărășească, 
plină de respect pentru cei din 
jur. Această apreciere se referă 
deopotrivă afît la tinerii din Slă
nic cît și la cei care vin la trata-

Pe tînărul N. N. salariat al În
treprinderii balneare Slănic, l-am 
cunoscut cu doi ani în urmă, la o 
seară de dans. Făcea o notă 
discordantă, supărătoare în atmos
fera generală a sălii, prin felul 
în care dansa, N-am putea spune

fără vreun anume motiv ; făcuse 
un an și jumătate la o școală pro
fesională pe care, de asemenea, 
a părăsise tot fără motiv). Acum 
se califica la locul de muncă. 
Cum „se califica” însă am aflat 
a doua zi cînd am stat de vorbă

zi cu zi, o 
sovietică și viața ei, și am sta
bilit o anumită afinitate, o în
țelegere tot mai adîncă, un spi
rit de tovărășie tot mai strînsă, 
un sentiment de prietenie sin
ceră în sufletul cititorilor noștri, 
față de poporul sovietic.

Cititorul romîn cunoaște azi 
nu numai numele scriitorilor so
vietici, dar și numele tuturor 
eroilor lor, pe care-i cunoaște

(Continuare în pag. a lll-a)

iscufia care a avut 
loc la redacția zia
rului — prezentată 
cititorilor în rezu
mat — a ridicat mul
te probleme impor
tante. Dansul mo

dern comentat de oameni din 
lumea artei, este, fără îndoială, 
un bun estetic al tinerilor. Au fost 
făcute și unele propuneri bineve
nite a căror traducere în viață 
ar putea fi un pas important în 
asimilarea unor noțiuni de dans 
modern. Ne gîndim în primul rînd 
la propunerile privitoare la înfiin
țarea unor cursuri speciale pentru 
instructorii de dansuri de la ca
sele de cultură și rezervarea unui 
spațiu într-una din publicațiile 
noastre (am opta pentru revistele 
„Îndrumătorul cultural” și „Clu
bul”) în care să fie tratate as
pecte ale dansului modern.

Ca director de casă de cultură 
am avut de nenumărate ori pri
lejul să constat că dansul e o car
te de vizită a tînărului, modul de 
a-l înțelege făcînd parte de fapt 
din concepția sa despre viață, în 
general. Majoritatea celor care 
participă la serile de dans, sau

meni în stațiunea noastră. Limi
tele bunului gust și ale bunului 
simț nu sînt depășite decît foarte 
rar de către unii tineri certați cu 
normele noastre de viață socială. 
Dar tocmai despe aceștia vrem să 
vorbim, și vom încerca să arătăm 
în ce măsură dansul este o ma. 
nifestare a concepției lor greșite 
despre viață.

că dansa din cale afară de excen
tric, dar prin felul în care executa 
mișcările și pașii se vedea că fi
nea cu tot dinadinsul să iasă din 
comun.

L.am chemat și am stat de vor
bă cu el. Am 
unele lucruri 
toare : nu-i 
(plecase din

aflat cu acest prilej 
nu prea îmbucură- 
plăcuse învățătura, 
școala elementară

cu tovarășii lui de muncă. Întîr- 
zieri nemofivate și lipsuri de la 
serviciu repetate, belii, atitudine 
urită pe stradă. Am hotărît să-l 
ajutăm încercînd să-l atragem la 
activitatea culturală. Se părea că 
lucrurile se îndreaptă. Lipsurile 
de la serviciu precum și întîrzierile 
aproape au dispărut. Nu mai fră. 
gea chiulul, nu mai vorbea urit

Există un număr de probleme internaționale dificile care cer 
reglementarea, dar războiul nu rezolvă nici o problemă. De 
aceea, președintele și primul ministru își exprimă hotărîrea de 
a-și spori eforturile pentru 
internaționale prin tratative pentru a contribui la slăbirea în
cordării internaționale și la asigurarea 
lume. Ei cheamă pe toți cei interesați să continue să manifeste 
răbdare și toleranță și să-și dubleze eforturile pentru a rezolva 
problemele internaționale prin discuții pașnice. Lichidarea colo
nialismului sub toate formele și manifestările sale și a discri
minării rasiale este un factor esențial pentru a elimina încordă
rile și conflictul și pentru a promova un climat de înțelegere 
și colaborare reciprocă între toate țările lumii, bazat pe egali
tatea suverană a fiecărui stat, pe respectarea suveranității și 
integrității teritoriale, neamestec în treburile interne și pe co
laborare reciproc avantajoasă. Președintele și primul ministru 
consideră că în exercitarea drepturilor suverane toate popoa
rele sînt libere să-și făurească propriul lor destin pe baza pro
priilor lor convingeri și aspirații.

Ei consideră necesar ca discrepanța existentă între țările In 
curs de dezvoltare și cele dezvoltate din lume să fie înlăturată 
cît mai curînd posibil în interesele unei societăți umane paș
nice și progresiste. De aceea, țările în curs de dezvoltare tre
buie să depună toate eforturile posibile pentru progresul social 
și economic al popoarelor lor. In această sarcină, țările dezvol
tate trebuie să Ie sprijine prin acordarea unei asistențe econo
mice și tehnice maximum posibile.

Ajutorul economic în sine nu este însă suficient. Este nece
sar ca țările în curs de dezvoltare să fie capabile să obțină pre
țuri rezonabile pentru mărfurile pe care le produc și să aibă 
posibilități pentru vînzarea produselor lor industriale finite și 
semifinite către țările dezvoltate. Aceasta necesită o examinare 
atentă și cuprinzătoare a problemelor actuale și de perspectivă, 
precum și a tendințelor comerțului internațional pentru a se 
elimina măsurile și metodele ce contravin liberei desfășurări

rezolvarea tuturor problemelor

unei păci trainice în

(Continuare în pag. a IV-a)

ÎNALȚII OASPEȚI ROMÎNI 
și-au Încheiat vizita 

în INDIA
DELHI 20 (Agerpres). — 

(De la trimisul special Ager
pres I. Gălățeanu):

Sîmbătă dimineață la reșe
dința președintelui Indiei a 
avut loc semnarea comunica
tului comun, dat publicității 
de către președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, Gheorghe 
GheorghiuDej, și primul mini
stru al Indiei, Jawaharlal 
Nehru.

Din partea romînă au fost 
de față Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al 
Romîne, 
ministrul 
Valentin 
ministrului comerțului 
rior, și lancu Horațiu, ambasa
dorul Republicii Populare 
mîne în Republica India.

Din partea indiană au 
de față Desay, secretar al 
misterului Afacerilor Externe, 
S. Gupta, director în Ministe
rul Afacerilor Externe, Mat- 
hur, ambasadorul Indiei la 
București.

Incheindu-și vizita în India 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, împreună cu tova
rășii Ion Gheorghe Maurer și 
Corneliu Mănescu, au plecat 
sîmbătă dimineața spre Ran
goon, capitala Birmaniei.

De la reședința care le-a

Republicii Populare 
Corneliu 
afacerilor
Steriopol, adjunct al 

exte-

Mănescu, 
externe,

Ro

■fost 
Mi-

fost rezervată la Delhi și pînă 
la aeroport conducătorii ro- 
mîni au fost însoțiți de pre
ședintele Radhakrishnan și 
de primul ministru Jawahar
lal Nehru.

Pe aeroportul Palarn pavoa
zat sărbătorește cu drapelele 
de stat ale Republicii India și 
Republicii Populare Romîne, 
era aliniată o gardă de onoare 
formată din unități ale forțe
lor armate maritime, terestre 
și aeriene ale Republicii In
dia.

Erau prezenți pe aeroport 
Krisna Menon ministrul apă
rării și alți membri ,i guver
nului indian, precum și Mat- 
hur, ambasadorul Republicii 
India la București, Nuruddin 
Ahmad, primarul orașului 
Delhi, personalități ale vieții 
politice și culturale indiene, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în capitala Indiei, 
ziariști indieni și corespon
denți de presă străini.

Era de asemenea de față 
lancu Horațiu, ambasadorul 
R. P. Romîne în India și Bir- 
mania, care însoțește pe con
ducătorii de stat ai R. P. Ro
mîne în vizita la Rangoon, și 
personalul ambasadei R. P. 
Romîne în India.

Oaspeții romîni și-au luat

(Continuare în pag. a IV-fl)

II1K.IAM A
Excelentelor lor

Dr. SARVAPALLI RADHAKRISHNAN, 
Președintele Republicii India,

JAWAHARLAL NEHRU, 
Primul ministru al Republicii India

New Delhi
Părăsind teritoriul Republicii India, vă mulțumim încă o dată 

cordial pentru atenția pe care ne-ați acordat-o în cursul vizitei 
noastre. Primiți, vă rugăm, mesajul nostru de sinceră prietenie 
și cele mai bune urări pentru dv. și marele popor indian.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 

Romîne
20 octombrie 1962, ora 9,30 a.m.,

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii 

Populare Romîne 
de pe bordul avionului special.

In plimbare, pe lacul de 
acumulare Bicaz.

cu tovarășii de muncă. La început 
însă toate acestea erau numai de 
„ochii lumii”, pentru a nu i se 
mai face observații. Aștepta să 
fie uitate „isprăvile’’ din trecut. Și 
cam pe cînd a crezut că acestea 
au fost uitate și-a dat din nou pe 
față apucăturile. De data aceasta 
însă colectivul lui de muncă a in
tervenit prompt, ajutindu-l în mo
dul ce| mai hotărît să înțeleagă că 
în societatea noastră se bucură 
de respect numai aceia care mun. 
cesc, numai aceia care respectă 
regulile de conviețuire socialistă. 
Astăzi N. N. este un muncitor bun, 
iar la serile de dans... cel mai 
neînduplecat în fața unor dansa
tori care depășesc limitele.

Am relatat acest caz pe care-l 
consider semnificativ pentru pro
blema ridicată. Toate cazurile în 
care tinerii se comportă la dans 
intr-un mod reprobabil, au dove
dit că între concepția despre via
ță și comportare există o strînsă

Pentru oțelăriile patriei
PLOIEȘTI — (de la cores

pondentul nostru). — în acest 
an tinerii din orașul Tîrgoviș
te, mobilizați de organizațiile 
de bază U.T.M., au contribuit 
la colectarea a 1 298 tone de 
fier vechi. în ultima acțiune 
organizată, ei au trimis oțelă- 
riilor încă 18 vagoane de fier 
vechi, iar în prezent, pregă- 

garnitură cu 65 de va- 
O bună parte din can-

tesc o 
goane, 
titatea de fier vechi a și fost 
strînsă.

în mod deosebit s-au evi
dențiat organizațiile U.T.M. 
din cadrul Uzinei de utilaj pe
trolier Tîrgoviște care a pre
dat pînă acum 100 de vagoa
ne, și întreprinderea de Indus
trie locală „Ciocanul“ care a 
predat peste 20' de vagoane.

CITIȚI
pagina a 2-a:

■

CHIMICĂ -
MARIN CIMPONERIU 

director al Casei orășenești 
de cultură, Slănic-Moldova
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De pe umerii de piatră ai Făgărașului 
privesc cerul albastru seînteietoare 
lacuri, în care se scaldă tremurătoare 
stelele nopților; în lunca Trotușului, 
merg ținîndu-se de mină, nesfîrșitele oș
tiri ale pădurilor seculare, pe bărăganuri 
se aprind tulburătoare răsărituri de 
soare. în Deltă clipocesc plaurii, foșnesc 
sălciile și se vălurește marea verde a 
stufului cu poporul său de păsări...

Frumuseți, doar cîteva din neasemui
tele frumuseți ale patriei noastre.

în anii luminoși ai socialismului, po
porul nostru a făurit mereu altele noi, 
nemaiîntâlnite, adăugîndu-le adevărate 
comori.

La poalele Făgărașului străjuiește, în
suflețind împrejurimile, o masivă cetate 
de retorte ; pe Valea Trotușului, peisajul 
s-a împodobit cu siluetele suple, argin
tii ale rafinăriei și cu cetăți petrochimi
ce ; mai sus, pe Șiret, priveliștea însăși 
a. împrumutat din arhitectura masivă 
și zveltă a Uzinelor de fibre sin
tetice de la Săvinești; Bărăganul a pri
mit într-un capăt combinatul de 
prelucrare a stufului, în altă parte ha
lele enorme ale Fabricii de anvelope 
„Danubiana“, iar spre Craiova țesătura 
schelelor pe care se înalță marele com
plex pentru chimizarea gazelor naturale...

Sînt doar cîteva din noile și neprețui
tele frumuseți ale patriei noastre, năs
cute din cuvîntul și fapta înțeleaptă a 
partidului.

ramură industriala era dictat în exclu
sivitate de jefuirea sistematică a avuții
lor țării: cîteva făbricuțe de acid sulfuric 
(pentru „nevoile industriei petrolifere“ 
— adică pentru stoarcerea zăcămintelor 
de țiței); o făbricuță de anvelope dădea 
cîteva neînsemnate produse (pentru ca 
trustul american „Goodrich" să aibă sin
gur monopolul vînzării anvelopelor); cî
teva ateliere de împachetat medicamente 
(pentru ca trustul german „Bayer“ să 
nu mai aibă concurent la vînzarea me
dicamentelor). Ele n-au ajuns niciodată 
însă în casele care dădeau, pe Europa, 
cel mai mare procent de mortalitate in
fantilă și un lung și aspru șir de boli 
sociale.

Priviți harta țării în anul 1962. Vi se 
vor înfățișa marile uzine din Govora, 
Onești, Săvinești, București, Mediaș, 
Tîrnăveni, Victoria, Făgăraș, Brăila, 
Năvodari, Rîșnov, Pitești și alte 
multe localități, gazde ale industriei chi
mice din anii puterii populare; priviți 
culorile vesmintelor noastre (mase plas
tice și măiestrele țesături din fibre sin
tetice), valurile de îngrășăminte ce se 
răspîndesc pe ogoare; detergenții, medi
camentele primite gratuit de copii și la 
îndemîna oricui, hîrtia acestei pagini de 
ziar, cauciucul produs într-o țară fără 
arbori de cauciuc, magazinele cu inscrip
ția simplă „Metalo-chimice“ și veți avea 
o imagine încă incompletă a industriei 
chimice din anii noștri.

încă de acum doi ani țara noastră — 
altădată 
chimice 
liste — 
mice în 
produse , ...
industriale, se află astăzi pe cel de-al 
7-lea loc în producția de coloranți, pe 
al 8-lea în producția de sodă și clor, pe 
al 9-lea la celuloză și mase plastice.

Făurită sub conducerea partidului, in-

piață de desfacere a produselor 
ale trusturilor din țările capita- 
a făcut export de produse chi- 
35 de țări. Țara celor 2 la sută 
chimice din întregul producției

trecut, injectat azi în conducte după fo
rajele cu neîntrecuta sondă 4 L. D. — se 
întâlnește cu sarea și cu alte cîteva ma
terii prime, toate aflate din belșug în 
țara noastră, și produce cauciuc sin
tetic, mase plastice, fibre sinteti
ce, îngrășăminte agricole, insecticide, 
ierbicide, detergenti și solvenți pentru 
lacuri și vopsele, medicamente și colo
ranti. Din țiței se nasc produse cu tăria 
oțelului, ușurința plutei și pufului, elas
ticitatea cauciucului, transparența sticlei 
și farmecul neîntrecut al florilor... A- 
ceasta e petrochimia, industrie a secolu
lui XX „ramură a industriei chimice în 
care se folosesc ca materie primă petro
lul și derivatele luit' — așa cum scrie în 
„Dicționarul limbii române moderne“.

Industria noastră chimică, s-a spus la 
cel de-al III-lea Congres al partidului, 
va continua să se dezvolte în domeniul 
petrochimiei, pe baza resurselor existen
te în țară, în scopul realizării unui larg 
sortiment de chimicale necesare indus- 
strici și agriculturii.

4 doua natura
în abatajele minelor de cărbuni, mi

nerul, purtînd lămpașul ca un bulgăre 
de lumină in întunericul subteran, are

Operă a anilor

Să ne amintim.

O cetate a chimiei făurită în anii noștri : Onești

Dar n-a fost întotdeauna așa. Triste 
sînt amintirile trecutului. Avuțiile pă- 
mîntului nu erau pentru cei ce trudeau, 
în pămîntul țării noastre se aflau co
mori uriașe : petrol, gaze, cărbune, sare. 
Eram însă o țară lipsită aproape de in
dustrie chimică.

Una din cele mai mari bogății ale 
țării noastre este sarea. „Rezerva de sare 
a țării noastre este practic inepuizabilă
— se spunea încă prin anii 1938—1939 în 
Enciclopedia României — deoarece ar 
ajunge sa asigure consumul intern pen
tru mai multe sute de mii de ani“. As
tăzi se apreciază că numai masivul Slă- 
nicului (rețineți: un singur masiv !) ar 
putea să îndestuleze consumul de sare al 
întregului glob pământesc pe 500 de ani.

In atît de uimitoare Deltă a Dunării
— sînt 430 000 de hectare din care peste 
270 000 reprezintă o neegalabilă pădure 
naturală de stuf.

Țiței, gaze de sondă, dolomită, beto- 
nită, diatomit, barită, bauxită, tot soiul 
de zăcăminte valoroase de minereuri 
complexe stau răspîndite în mai toate 
regiunile țării.

Amintiți-vă că la eliberarea noastră 
de sub jugul fascist minerii de pe Valea 
Jiului trăiau în bordeie săpate în pă
mînt, pelagra era o suferință permanentă 
a unui șir nesfîrșit de familii muncitoare, 
mai bine de un sfert din populația țării 
trăia în bezna neștiinței de carte. Țară 
bogată, popor sărac; avuții neasemuite, 
oameni flămânzi...

Industria chimică din țara noastră este 
o creație a partidului, o operă făurită in 
anii puterii populare. Ea s-a născut din 
visurile cele mai temerare ale comuniș
tilor ; despre ea au vorbit — ca niște 
luminițe în întuneric — foițele tipărite 
de partid în anii ilegalității, au vorbit 
conducătorii partidului la Conferința 
națională a P.C.R. din anul 1945. La pri
miți Congres al partidului tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej arăta că țara 
noastră dispune de toate condițiile pen
tru dezvoltarea industriei chimice și, în 
primul rînd, de o puternică bază de ma
terii prime.

Am avut dintotdeauna aceste avuții, 
dar n-a existat niciodată o industrie

In țara noastră, un drum larg deschis 
au masele plastice în industria construc
toare de mașini. In uzinele noastre me
talurgice, zi de zi, metalele fac loc mase
lor plastice și trec la alte întrebuințări. 
Rulmenți din mase plastice — în locul 
rulmenților de bronz la Uzinele „23 Au
gust“, la Uzinele de pompe și semănă
tori; cilindrii de fontă pentru distribuitori 
au fost înloeuiți eu cilindri din polia- 
midă; pinioanele de metal topit, turnat 
sau matrițat — cu pinioane de mase 
plastice; la Uzinele constructoare de 
mașini din Reșița s-au introdus lagăre 
pentru laminoare din materiale plastice; 
la Uzinele „Rulmentul“ se fac din mase 
plastice colicii pentru rulmenți; peste 
50 de repere de fenoplast la vagoanele 
lucrate la Uzinele de vagoane din Arad; 
piese și repere importante din mase plas
tice la cargourile lansate în ultimii ani 
de pe Șantierul naval Galați. Lista este 
departe de a fi încheiată.

Cu neîntrecute calități izolatoare, ma
terialele plastice sînt prelucrate la Fa
brica de mase plastice din București în 
tuburi Bergman folosite în toată țara; 
ta Întreprinderea „Electronica“ în con
strucția aparatelor de radio se folosesc 
zeci de repere din mase plastice.

La Onești un bloc cu multe etaje și 
apartamente a fost în întregime finisat 
cu materiale din mase plastice: țevi, 
pardoseli, tapete pentru pereți, plăci în
locuind faianța, robinete, băi, chiuvete.

Astăzi marea sală a Palatului din 
București — mândrie a constructorilor 
noștri, o admirabilă operă de artă — re
prezintă unul din cele mai bune exemple 
de folosire a materialelor plastice în con
strucții.

Se mai fabrică din polimeri sintetici 
plăci transparente și tapete pentru scări, 
uși și ferestre, jgheaburi și burlane, pe
reți interiori cu superioare calități de 
izolare, acustică și multe, foarte multe 
altele.

La „Dermatina“ din Timișoara s-au 
produs covoare moi, rezistente și fru
moase din fire sintetice; la Fabricile de 
mase plastice din București, Buzău și 
din alte părți se lucrează atâtea obiecte 
pentru confort și trebuințe zilnice pe 
care le cunosc gospodinele : broderii fine, 
lucrate fără ac și ață, perne și saltele, 
strecurători cu site 
apă clocotită, vase 
culorile, pahare cu 
lui, coperte pentru 
școlare, jucării care nu se sparg, saci de 
drum, termose, truse de voiaj — le cu
noaștem cu toții, indiferent de vîrstă și 
ocupație, fiindcă obiectele din mase 
plastice sînt durabile, frumoase, ieftine, 
practice și la îndemîna tuturor.

Masele plastice au pătruns în agricul
tură. Peliculele din material plastic se 
folosesc în construcția serelor și răsad
nițelor pentru culturi forțate. Sera de 
flori de polietilenă de la gospodăria a- 
gricolă de stat Papești-Leordeni pare o 
adevărată seră științifică de grădină bo
tanică. Mașini agricole cu materiale 
plastice, conducte pentru irigații, fire de 
relon pentru susținerea vițelor de vie 
și a coardelor portaltoi, benzi spirale 
pentru protejarea pomilor fructiferi, in
stalații în toate sectoarele zootehnice — 
sînt alte cîteva recente produse ce vor 
căpăta din ce în ce mai mult o largă 
întrebuințare, acum după încheierea co
lectivizării agriculturii în întreaga țară.

Cu masele plastice ne întâlnim și în 
alte domenii ca, de pildă, în medicină.

...In anii puterii populare s-a făurit la 
Săvinești o uzină de fire sintetice.

O scurtă enunțare, ca un răspuns la 
ora de „Istorie a patriei noastre noi, so
cialiste".

Dar dincolo de acest scurt enunț, se 
află silueta elegantă a fabricii de relon- 
rolan, hărnicia unui colectiv de munci
tori și muncitoare (pînă nu de mult plu
tași pe Bistrița, tăietori de pădure sau

hotărîrilor partidului, s-a înălțat 
mai modernă țesătorie de relon din țară, 
cu aparataj automat. Firul de relon pă
țește multe peripeții. Inchipuiți-vă că în 
procesul de producție tre ce pe cane te 
cu o viteză de 5 000 de ture pe minut: 
nu se rupe și nu se scămoșează.

Iar produsele ? Ștofe ee nu se șifo
nează, rochii plăcute la îmbrăcat, ciorapi, 
mănuși, cămăși, perdele și multe articole 
de lenjerie și folosire personală.

Ați știut că din 1 000 tone de fibre 
sintetice se produc 1 500 000 m p țesături 
și 700 000 tricotaje, iar în amestec cu 
lină, bumbac și celof ibră încă 8 000 000 
m p țesături ?

Directivele Congresului al III-lea al 
P.M.R. arată că pînă în 1965 producția 
de fibre și fire sintetice va crește pînă 
la 13 000 de tone-

Fabricarea maselor plastice deabia a 
început. Petrochimia nu are în țara noa
stră o vîrstă decît de mai puțin de două 
decenii. Viitorul îi rezervă necuprinse 
căi de dezvoltare. Omul creează necon
tenit în întrecere cu natura. Și a doua 
natură — activitatea omului, se înalță 
ca un imn, ca un omagiu adus geniului 
uman, imenselor sale posibilități de crea
ție, libertății și muncii sale pașnice.

In anul 1965 producția de îngrășămin
te chimice va ajunge la 2 000 000 tone de. 
îngrășăminte chimice brute, cu ajutorul 
cărora se poate obține un spor de ce
reale valorînd peste 3 miliarde lei.

Pe lingă „hrana ogoarelor“ industria 
noastră chimică mai produce insecticide, 
ierbicide și stimulatori ai plantelor. Ați 
știut că un gîndac de Colorado lasă în 
urma sa într-un an 30 de milioane de 
urmași care devorează 30 de tone de 
hrană 2 Producem „Actox-5“ care ucide 
gîndacul de Colorado, „Hexatox-3“ care 
stârpește omizile, „D.D.T.“ care omoară 
peste 100 de specii de dăunători, „Diclo- 
rodon sodic“ care distruge pălămida, ra-

pe cer aruncat

Ștergar vărgat

fine prin care trece 
de toate formele și 
strălucirea cristalu- 
manuale și rechizite

Curcubeul — ștergar vărgat, pe cer 
aruncat — are un rival autentic ; culoa
rea sintetică.

In producția chimică din țara noastră 
înainte de Eliberare, producția de colo
ranți lipsea cu desăvîrșire. Cărbuni și 
petrol — principalele surse de materii 
prime pentru coloranții sintetici — am 
avut în țară și pe vremea aceea. Numai 
că exista în Europa și un consorțiu: 
„I. G. Farbenindustrie“ care lua cărbu
nii și petrolul și ne silea să-i cumpărăm 
culorile. Se cumpărau în ambalaje ro- 
mînești, împachetate în țară, la un fel 
de moară — magazie — împaehetărie 
care se afla la Codlea.

Uzina Coloram (prima cu care a în
ceput în anii puterii populare înființarea 
industriei de coloranți) produce in pre
zent majoritatea celor aproape 300 de 
tipuri de coloranți care acoperă cea mai 
mare parte a necesităților industriale din 
țara noastră.

Din materii prime anorganice (ca vop
selele din sulf) în țara noastră se fabrică 
vopselele pentru bumbac, pentru lină, 
piei și hîrtie, creioane și cerneluri. Cu 
ajutorul rășinelor sintetice Laboratorul 
central de lacuri și emailuri din Bucu
rești a realizat vopselele pentru mașini 
industriale. Pe baza poliacetatului de vi
nii se realizează culorile care dau stră
lucire noilor blocuri de pe întinsul pa
triei.

pița sălbatică și alte plante dăunătoare 
culturilor agricole.

Cercetătorii științifici realizează conti
nuu noi produse pentru hrana ogoarelor, 
combaterea dăunătorilor animali și ve
getali și stimularea plantelor. Noile pro
duse intră deîndată în fabricație, în 
uriașa retortă pe care o reprezintă in
dustria noastră chimică aflată în plină 
dezvoltare. Și, astfel, zi de zi industria 
chimică își aduce aportul ei la satisface
rea cerințelor agriculturii noastre socia
liste.

Cea mai veche

șl totuși...
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cea mai nouă

Hrana ogoarelor

Meșterul care a scris pe latinește fir
ma „Mola papyrcea“ (Moara de hârtie) 
pe o căsuță din Brașov în anul 1546 nu 
s-a gîndit, de bună seamă, nici o clipă 
că acolo va lua ființă în țara noastră o 
ramură industrială bazată pe chimiza
rea lemnului și a zdrențelor. Așa se face 
că producția hîrțlei e cea mai veche in
dustrie chimică în țara noastră. Cu pu
țin înainte de anul 1700, Constantin Brîn- 
coveanu mai înființează o „moară dom
nească de hârtie“ 
sachi — după cele 
alte locuri din țară 
brică de hârtie" în
Neamț.

Cele șapte fabrici 
fost înainte de Eliberarea țării noastre 
— produceau atît cît să asigure profitu
rile fabricanților, dar nu cît să pună un 
abecedar în mina fiecărui copil de școală.

In Romînia — țară .^eminamente agri
colă", așa cum o etichetau moșierii și 
bancherii — se foloseau în medie cam 
trei sferturi de kilogram de îngrășămin
te la hectar și acelea importate. Țară 
agricolă, fără producție de îngrășăminte 
agricole.

Făurind și dezvoltând neîncetat o pu
ternică bază tehnico-materială pentru a- 
gricultura socialistă, partidul nostru 
acordă o mare atenție „hranei ogoare
lor“ — ingrășămintele chimice.

pe OU, iar Aga G. A- 
două mori de prin 
— face și el o „fa- 
apropiere de Piatra

de atâtea ori prilejul să vadă întipărite 
ca într-o străveche carte a naturii, frun
ze, ramuri sau trunchiuri întregi de căr
buni ai unor arbori din atît de înde
părtata eră mijlocie a vieții planetei 
noastre.

Natura a transformat pădurile gigante 
mezozoice în cărbunele care arde cu
minte în cuptoarele furnalelor, ale loco
motivelor, termocentralelor. Omul a fă
cut să zboare în spațiile fără margini 
ale universului sputnici, stații interpla
netare și „Vostoci“.

Omul s-a luat la întrecere cu natura, 
ca doi meșteri făurari, și a învins. Chi
mia veacului nostru a devenit terenul 
unei pasionante întreceri în făurirea unor 
substanțe necunoscute pînă acum, inexis
tente în natură, cu proprietăți superioare 
multora dintre cele la care și-au adus 
contribuția lor milioane și multe sute 
de milioane de ani.

Poeții privesc astăzi produsele vredni
cilor muncitori rișnoveni sau borzeșteni. 
Printre acestea, praful alb, strălucitor al 
policlorurei de vinii. Și în fața acestei 
creații, sensibilitatea și imaginația lor 
fecundă prind aripi și ne spun : masele 
plastice — un poem născut în eprubetă
— rivalii metalelor; culorile de vinacet
— un curcubeu din mii de curcubee ; fi
rul de relon — mai subțire ca firul pîn- 
zei de păianjen. Numai că acestea și 
multe asemănătoare nu sînt doar figuri 
de stil ci polimeri, macromoleculele 
făurite de oameni, de chimiștii noștri.

Macromolecule și polimeri făurește și 
natura: cauciucul pe care-l lăcrămează 
arborele de cauciuc, pielea viețuitoarelor, 
bumbacul de argint al timpurilor, lem
nul pădurilor și altele.

Din molecule (părticele foarte mici din 
care-s alcătuite substanțele) se nasc lan
țuri de molecule identice alcătuind po
limeri sau macromoleculele.

Cercetătorii științifici din țara noastră 
au realizat procedee pentru producerea 
unor polimeri de bază în fabricarea ma
selor plastice și fibrelor sintetice : polie
tilena.

Inexistente la începutul secolului, fa
bricate în cantitate de 80 000 de tone în 
1929 și în 3 400 000 tone în 1959, masele 
plastice au intrat astăzi în viața coti
diană a unei bune părți din omenire, se 
află la îndemâna tuturor celor ce trăiesc 
și muncesc în țările socialiste.

dustria chimică din țara noastră se află 
în pragul unui mare avînt, al unui viitor 
strălucit. „In cadrul planului de 6 ani 
— s-a hotărît la cel de-al III-lea Con
gres al partidului — industria chimică 
ocupă un loc de prim ordin, urmând să-și 
mărească producția de 3,3 ori, prin alo
carea unor fonduri de investiții de arca 
20 miliarde lei“. Sporul anual de pro
ducție al industriei chimice, cauciuc, ce
luloză și hîrtie prevăzut pentru această 
perioadă este în medie de 21,9 la sută.

Țară bogată, industrie dezvoltată și 
mereu în plin avînt, popor muncitor care 
se bucură astăzi de frumusețile și avu
țiile patriei sale. Se spune că un cîntec 
frumos trebuie ascultat într-o sală cu o 
acustică desăvîrșită. Ascultați cum ră
sună cîntecul „Mulțumim din inimă 
partidului“ în aceste imense săli ale in
dustriei căruia Oneștiul, Săvineștii, Vic
toria, Turda, Năvodari și atâtea alte 
cetăți ale chimiei îi desăvîrșesc rezo
nanța.

de hîrtie — cite au

7 100 si chiar

Aspect al marilor uzine sodice din Govora
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chimică. Pe harta țării noastre dacă în
cerci să însemnezi unde se fabricau pro
duse ale chimiei chiar în 1938 — anul 
„cel mai prosper“, cum îl etichetase bur
ghezia — nu ai nevoie de multe mate
riale documentare și nu tocești nici pe o 
singură parte vîrful ascuțit al creionu
lui. Producția chimică reprezenta în în
tregul producției industriale doar 2 la 
sută!

„Fabricile“ acelui an nu erau decît 
niște ateliere care toate la un loc s-ar 
putea ascunde foarte bine în umbra pe 
care o lasă cum răsare soarele noul oraș 
al oneștenilor și cetatea petrochimică de 
la întâlnirea Cașinului cu Trotușul.

Producția chimică avînd sarea drept 
materie primă, era monopolizată de trus
tul „Solvay“. Timp de mai bine de o ju
mătate de veac consorțiul „Solvay“ a 

de pre- 
peste 50 
producă 
de sodă, 
monopo-

Matematica este o știință exactă, pre
cisă.

Și totuși, chimia „glumește“ cu mate
matica. Acest 1 — 100 este un exemplu. 
1 reprezintă o cantitate de țiței care va
lorează 1 leu. Din această cantitate se
realizează derivate primare ca benzină 
și uleiuri în valoare de 4 lei. Dar intrînd 
în fabricația produselor chimice, din a- 
ceeași cantitate se realizează alcool eti
lic, acetonă sau benzen în valoare de 20 
de lei, mase plastice și cauciuc sintetic 
în valoare de 40 de lei, și fibre sintetice 
valorînd mai mult de 100 de lei.

Acest „1 = 100 și chiar mai mult“ a- 
parține domeniului petrochimiei și a de
venit o operațiune curentă în combina
tele noastre chimice.

Petrolul — amintit de Dimitrie Can- 
temir în a sa „Descriere a Moldovei“, 
scos cu găleata de la Buștenari in veacul

țărani din împrejurimile Pietrei Neamț) 
și o producție care stârnește admirație 
și aprinde fantezia. Firul de relon, rolan, 
de teran, de vinilon și altele nu au de
loc nevoie să mai fie astăzi prezentate 
pentru oamenii muncii din țara noastră. 
Scriitorii au spus despre aceste fire că-s 
subțiri ca firul de păianjen, strălucitoare 
ea firul de borangic, rezistente ca sâr
mulițele metalice, lavabile ca sticla, căl
duroase ca firul de lină al oițelor bîrsane, 
iar despre uzina de la Săvinești că este 
un gigantic vierme de mătase artificială. 
Și au dreptate. Cine nu 
pildă, Țesătoria de relon 
mirescu' 
cuță cu 
trudeau pe vremuri în
și scame multe, acum tițiva ani, în urma

din București ? 
cîteva sute de

cunoaște, de 
„Tudor Vladi- 
Dintr-o făbri- 
muncitori ce 
lumină puțină

Plantele care se înalță spre 
aer și căldură cresc cu ceea ce 
nesc din pământ. Cerealele și alte plante 
agricole sînt mari consumatoare de azot, 
pe care-l găsesc în pământ datorită ac
tivității de fixare a azotului pe care o 
depune lumea microorganismelor din sol 
în ani și ani de zile. Ingrășămintele chi
mice însă hrănesc solul mai repede, mai 
bine și mai productiv. Azotatul de amo 
niu răspîndit în doze de 300 kg la hec
tar a adus un spor de recoltă la secară 
de la 500 la 2 876 kg la hectar, la porumb 
de la 725 la 1 645 kg la hectar, iar 
porumb pentru siloz de la 14 284 
24 134 kg la hectar.

La Sesiunea extraordinară a Marii
dunări Naționale consacrată evenimen
tului istoric al încheierii colectivizării 
agriculturii au fost arătate și alte recolte 
record obținute cu ajutorul îngrășămin
telor chimice. Recoltele record obținute 
în gospodăriile agricole de stat și gospo
dării agricole colective se datoresc în 
bună măsură îngrășămintelor fabricate 
la Combinatul chimic din Făgăraș, Com
binatul din 
Poni” de la 
nele de acid 
Năvodari.

Deunăzi, la Năvodari a intrat în func
țiune la Uzinele chimice cea de-a doua 
linie de superfosfat: uzina produce as
tăzi 450 000 tone superfosfat, față de 
150 000 cît realiza numai cu prima linie.

lumină, 
se hră-

kt 
ta

A-

fost singurul stăpin Și dictator 
țuri în producția de sodă. în 
de ani n-a ajuns niciodată să 
mai mult de 30 de mii de tone 
adică atît cu dt să-și mențină
Iul în țările slab dezvoltate din sud-es- 
tul european. Orice încercare de a în
ființa o nouă fabrică de produse chimice 
(și n-au lipsit astfel de încercări) s-a lo
vit și a căzut în fața trustului „Solvay“..

Ceea ce se mai producea în această Combinatul chimic Borzești

S V,.;....

' ;

Abia astăzi, în anii puterii populara, 
tind toți copiii de vîrstă școlară sînt cu
prinși în învățământ și în toate școlile 
din țară, luna trecută, elevii claselor 
I—VIII au primit gratuit manualele șco
lare, iar activitatea editorială și a presei 
s-a dezvoltat masiv — se poate vorbi 
de o industrie a fabricării hârtiei.

Fabricilor moderne reutilate, li s-a 
adăugat Fabrica de celuloză din paie de 
la Constanța, Combinatul de prelucrare 
a stufului de la Brăila. Avînd ca ma
terie primă stuful Deltei, economisind 
anual aproape 100 000 m c lemn de ră- 
șinoase, noul combinat face ca fabricarea 
hârtiei, a celulozei și mătasei artificiale 
să fie nu numai cea mai străveche ra
mură a industriei chimice dar, în același 
timp, și cea mai nouă din țara noastră.

Pînă la încheierea planului pe șase 
ani va intra în 
de celuloză din 
hîrtie din lemn

funcțiune încă o fabrică 
paie, una de celuloză și 
de foioase.

*

Tîrnăveni, Fabrica „Petru 
Valea Călugărească și Uzi- 
sulfuric și superfosfat de la

In industria chimică — această „țară 
a minunilor“, cum îndreptățit o denu
mește Maxim Gorki — s-au realizat 
comori de frumusețe care împodobesc 
minunat peisajul patriei noastre.

Minunile chimiei înlătură „minunile" 
în care credeau oamenii. Ele vin, expli
că șt îmbogățesc „minunile" naturii. Ele 
vin în casele noastre și în viața de toate 
zilele, ne ajută să trăim mai bine.

COSTIN ȘTEFANESCU



mm

Numeroase manifestări 
cultural-artistice

cultural-artistice, 
sărbătoririi Lunii

Sîmbătă au continuat să 
aibă loc în țară numeroase 
manifestări 
consacrate 
prieteniei romîno-sovietice.

Colectiviștii din comunele 
Ghizdaru, Remus, Căzănești, 
și altele din regiunea Bucu
rești, au audiat conferința 
„U.R.S.S. pe primul loc în 
lume în cucerirea spațiului 
cosmic", iar cei din comunele 
Cocioc, Piatra, Bucșani și Fă- 
căeni au ascultat impresiile 
culese de un grup de tovarăși 
care au vizitat de curînd 
Uniunea Sovietică.

In multe librării din Brașov, 
Sibiu, Mediaș, Sf. Gheorghe, 
Tg. Secuiesc, Blaj, Făgăraș și 
Sighișoara, s-au deschis 
zare ale cărții sovietice.

ba
in

CÀRTEÀ
SOVETICÀ
(Urmare din pag. J)

bine căci le cunoaște nn numai 
faptele, dar și toate gîndurile, 
de care vrea să se apropie cu 
adîncă prețuire.

Incepînd din 1949 și pînă 
astăzi s-au tradus din limba rusă 
și tipărit cărți, in tiraje care de
pășesc cu mult o sută de milioa
ne de exemplare, primite-de ci
titorii noștri cu toată căldura.

Cartea sovietică este în același 
timp un îndreptar pentru scrii
torii noștri, nu în sensul unei 
imitări, ci în sensul bun, al însu
șirii unei experiențe bogate și 
sănătoase și a promovării ei pe 
o treaptă mai înaltă. Reflectînd 
adevărul vieții, opera scriitorilor 
sovietici a trezit de mult admi
rația noastră, așa după cum ma
rii clasici . ruși erau prețuiți și 
admirați de scriitorii noștri pro
gresiști de dinainte de revoluție. 
Scriitorii sovietici, — marii no
ștri confrați, ne-au înlesnit să 
cunoaștem mai bine, mai adine, 
mai multiplu, poporul sovietic, 
viața lui de toate zilele, erois
mul lui, marea Iui generozitate, 
umanismul Iui.

Marca credință a oamenilor 
sovietici în opera măreață pe 
care o desăvîrșesc, în lumea 
nouă pe care o făuresc, munca 
și eroismul lor, așa cum străbat 
din cartea sovietică, ne fac să 
simțim mîndria de a fi prietenii 
noștri, și de a căuta să ne învă
țăm pînă la ei.

Pentru toate acestea, mulțu
mire și caldă recunoștință.

pom

(Agerpres) Foto : AGERPRES

O pitorească imagine de pe Bisfrifa. Plutașii de la întreprinderea forestieră lacobeni, regiunea Su
ceava, mînuiesc cu dibăcie plutele la vale.

în studioul de concerte 
Radiodifuziunii a avut loc sîm
bătă seara un recital literar- 
muzical, organizat de Comitetul 
de radiodifuziune și televiziune 
in colaborare cu Uniunea Scri
itorilor, în cadrul manifestărilor 
„Săptămînii poeziei”.

Recitalul s-a deschis cu un 
cuvînt al maestrului Tudor Ar- 
ghezi. Programul a cuprins ver
suri ale poeților romîni clasici 
și contemporani, precum și cîn- 
tece pe 
noștri. Și-i 
de frunte 
ne, soliști 
și balet, 
dirijat de 
orație a orchestrei 
populară a Radioteleviziunii, sub 
conducerea lui Victor Predescu.

Recitalul, care s-a bucurat de 
un frumos succes, a fost radiote
levizat.

versuri ale poeților 
au dat concursul actori 
ai teatrelor liucurește- 

i ai Teatrului de operă 
corul Radioteleviziunii 
Carol Litvin, și o for- 

de muzică

Respectînd pe cei din jur,
te respecți pe tine însuti

(Urmare din pag. I)

legătură. Credem că trăsătura 
principală a acestor tineri extra
vaganți esfe superficialitatea. Su
perficiali în muncă și în viață, își 
manifestă această trăsătură și în 
sălile de dans. Scopul l Să atragă 
atenția asupra lor. Tinere ca P. P. 
și P. V. au o comportare ușuralecă 
în muncă și în viață, „prieteniile" 
lor fulgerătoare sînt soldate cu 
tot atîtea „dezamăgiri'’ (să fim 
serioși, că nu le crede nimeni, 
nici măcar ele, din moment ce le 
repetă cu atîta sîrguință). Nu este 
oare și aceasta o dovadă de su. 
perficialifafe ? Ba da I Și să le ve
deți cum dansează I

Desigur nu vrem să spunem că 
toți acei tineri care dansează extra
vagant sînt codași în muncă sau 
la învățătură. Sînt unii care su
feră doar o influență trecătoare și 
care, într-o zi își dau seama cil 
sînt de ridicoli în această postură. 
Dăr momentul în care comporta, 
rea lor lasă de dorit, este un mo
ment de superficialitate în modul 
de a privi viața.

Ar mai fi încă unele aspecte le
gate de felul în care dansăm. 
Prima impresie o face felul în care 
un tînăr. . invită la dans. O să 
zimbiți, pr-ate, cînd o să vă ofe
rim cîteva „mostre" văzute de 
nt>i: tînărul imberb își trage bascul 
mai pe frunte (mai întîi că însuși 
bascul în sala de dans face o im -U--- .... ....
prgșie penibilă I), își mută țigara

cornu-

Mara- 
Baia 

intitu-

orașele și satele regiunii Bra
șov au fost amenajate aproape 
600 de expoziții și fotomon
taje cu tema „Un măreț pro
gram de construcție a 
nismului“.

Biblioteca regională 
mureș a organizat la 
Mare o seară literară
lată „Poeții noștri cîntă ma
rele octombrie“. Cu acest pri
lej s-a recitat din versurile lui 
A. Toma, E. Jebeleanu, Dan 
Deșliu și Marcel Breslașu.

La Casa prieteniei romîno- 
sovietice din Cluj a avut loc 
o „Seară a prieteniei" la care 
au participat salariați de la 
uzinele de pielărie și încălță
minte și de la Fabrica „Por
țelanul".

In orașul Iași au fost orga
nizate expoziții care cuprind 
aspecte de la Congresul inter
național oncologic de la Mos
cova aspecte din viața sporti
vilor și din activitatea pio
nierilor sovietici.

(Agerpres)

Fotbal Mondialele la volei
Campionatul cat. A de fotbal 

continuă astăzi cu desfășurarea 
jocurilor din cea de a 9-a etapă. 
In Capitală pe stadionul „23 Au
gust“ se vor desfășura meciurile: 
Viitorul — Steaua (ora 13,30) și 
Rapid—Progresul (ora 15). Der
biul etapei se va disputa la Con
stanța între liderul clasamentului 
Știința Cluj și Farul Constanța. 
Stațiile noastre de radio vor trans
mite cu începere de la ora 16, 
repriza a doua a meciului de la 
Constanța. Transmisia se va face 
pa programul 1.

lată celelalte jocuri ale etapsi :
Steagul 

Ploiești ; 
Bacău

U.T. Arad-C.S.M.S.-lași ; 
roșu Brașov—Petrolul
Știința Timișoara—Dinamo 
și Minerul Lupeni—Crișarw Ora
dea. Dinamo București stă.

în colțul gurii, fixează 
cîțiva metri, apoi se 
rostește „marea” întrebare : dan
sezi ? Sau o alta : tinerii se cu
nosc ; el stă pe un scaun la cîțiva 
metri de scaunul ei ; la primele 
acorduri ale orchestrei el îi face 
un semn vizibil cu degetul, fata 
se ridică, vine pînă la scaunul lui 
și îl așteaptă pînă stinge — tac
ticos — țigara de talpa pantofu
lui. Comentariile sînt de prisos.

Un alt aspect este ținuta vesti
mentară. Se știe doar, tinerii noștri 
clștigă bine, au posibilitatea să 
se îmbrace frumos. Și o fac. Tine
rii muncitori, tehnicieni, ingineri, 
funcționari, își fac costume fru
moase .elegante, cusute după ul
tima modă. Și le stă bine. Dar 
sînt și tineri care înțeleg „ultima 
modă" într-un mod cu totul ana
poda. Vezi uneori o stofă bună, 
dar croită „fantezist" (păcat de 
ea II cu o mulțime de buzunare, 
buzunărașe și buzunărele, ori 
prea lungă ori prea scurtă. Ca să 
nu mai vorbim de rochii. Unele 
tinere, lipsite de simțul măsurii, 
vor să arate parcă felul in care, 
purtind o rochie, poți fi „aparte", 
„originală" cu orice preț (chiar cu 
prețul ridicolului).

Mai trebuie să arătăm că nu 
sîntem de acord nici cu acei ti
neri care intră în sălile de dans 
imbrăcați neîngrijit, neglijent sau 
în hainele de lucru. Nici un mo
ment nu trebuie uitat că respec
tînd pe alții, te respecți pe tine 
însuți.

lata de la 
apropie și

Delegația 
de activiști 
ai P. M. R.

s-a înapoiat 
în Capitală

Sîmbătă după-amiază s-a 
înapoiat în Capitală delegația 
de activiști ai Partidului Mun
citoresc Romîn, condusă de 
tovarășul Leonte Răutu, mem
bru supleant al Biroului Po
litic, șeful Direcției de pro
pagandă și cultură a C.C. al 
P.M.R., care a fost în R. P. 
Polonă într-un schimb de ex
periență.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost în- 
tîmpinată de tovarășul Chivu 
Stoica, de membri ai C.C. al 
P.M.R., de activiști de partid.

Au fost de față însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. P. 
Polone în R. P. Romînă, Ște- 
fania Baronska-Bednarz și 
membri ai ambasadei.

★
La plecarea din Varșovia, 

delegația de activiști al Parti- 
a 

de 
al 
al

ciulul Muncitoresc Romîn, 
fost condusă la aeroport 
Edward Ochab, 
Biroului Politic și 
C.C. al P.M.U.P., 
rosinski, secretar 
P.M.U.P. și șefi ai

al P.M.U.P.

membru 
secretar 
Witold Ja- 
al C.C. al 
unor secții

ale C.C.

(Agerpres)

Cu flecare partidă, 
cu fiecare zl de desfă
șurare, crește inte
resul pentru turneele 
iintlle ale Campiona
telor mondiale de vo
lei. Vineri după-amia- 
ză, miile de specta
tori s-au sculat in pi
cioare și au aplaudat 
intrarea în sală a pri
mului erou cosmonaut 
din lume. Locotenent- 
colonel, luri Gagarin.

Am avut prilejul să 
urmărim o partidă 
foarte pasionantă. Este 
vorba de meciul din
tre echipele reprezen
tative masculine ale 
Poloniei și. Cehoslova
ciei. In primele două 
seturi jucătorii polo
nezi ataclnd 
riat și mai 
reușit să-și 
victoria cu 
15—12. Din setul al
doilea a început im
petuosul contraatac al

(Prin telefon de 
Ia Moscova)

cehoslovace, 
adjudecat o 
victorie cu 
3—2.

lormoflei 
care șl-a 
meritată 
scorul de

Jucătoarele noastre 
au continuat seria evo
luțiilor merituoase cîș- 
tigînd partida cu echi
pa reprezentativă a 
Poloniei, considerată 
alături de formațiile 
Uniunii Sovietice și 
Japoniei ca una din 
principalele pretenden
te la titlul suprem. E 
chipa R.P.R. a tăcut 
cu acest prilej un 
meci de Înaltă tactură 
tehnică, lucind calm, 
precis și cu mult en
tuziasm. Întreaga for
mație merită laude 
pentru jocul prestat. 
In mod deosebit s-au 
detașat Doina Ivă- 
nescu șl Ana Moca-

mai va- 
sigur au 
adjudece 
16—14 și

amMul fi dintre cei cu care 
sfat de vorbă despre felul in care 
dansează, ne spuneau cu un fon 
plin de candoare : dar n-am dan
sat extravagant I Așa se dansea
ză I Se vede și de aici necesita
tea cursurilor de dans. Dar nu 
credem că esfe greu de apreciat 
pînă unde este normal și de unde 
începe extravaganta în dans. So
cotim că fac parte din dansul mo
dern, mișcările executate cu ele
ganță și decență, in ritmul muzi
cii. Și pentru că sîntem la acest 
capitol, am vrea să-i întrebăm pe 
tovarășii de la Teatrul muzical 
„C. Tănase" dacă nu a venit 
timpul să atragă atenția unor so
liști (și în special soliste) de mu
zică ușoară, care în timpul execu
tării unor piese abuzează de miș. 
cări, ritmări cu palmele și strigăte, 
atunci cînd sînt părți de orchestră.

O altă problemă de discutat o 
constituie felul în care cîntă unele 
lormafii instrumentale din localuri, 
dezinteresul total de care dau do
vadă unii responsabili de restau 
'ante atunci cînd este vorba de 
felul în care se dansează în Io ’ 
caluri. iulsificarea că „omul plă
tește și se distrează cum vrea' 
ni se pare cel pufin ciudată.

O problemă, mult discutată, a 
fost și este aceea a difuzării cin 
tecelor de muzică ușoară și dans 
Nu știm pînă cînd își vor tot face 
autocritica tovarășii care răspund 
de acest domeniu și vor uita me 
reu angajamentele pe care și le

Noul local al cabinetului tehnic al Fabricii de încălțăminte „Flacăra 
roșie“ din Capitală este vizitat cu plăcere de către tinerii muncitori 
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Primirea de căfre vicepreședintele 
Consiliului de Sfat al R. P. Romîne, 

Avram Bunaciu, a misiunii de bunăvoinjă 
a Republicii Federale Camerun

Sîmbătă la amiază, vicepre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Avram Bu- 
naciu, a primit misiunea de 
bunăvoință a Republicii Fede-

• <■

nu. Meciul s-a în
cheiat cu scorul de 
3—1 (16—14, 9—15,
15—10, 16—14) în fa
voarea echipei noas
tre. Nu aceleași lu
cruri le putem spune 
despre evoluția forma
ției noastre masculi
ne in meciul cu echi
pa U.R.S.S. Încă din 
primul set ne-am dat 
seama că echipa noa
stră are putini sorti 
de izblndă. Aceasta, 
datorită faptului că în 
linia a doua, în afară 
de Drăgan, nici un alt 
echipier nu a prestat 
un joc satisfăcător. E- 
chipa sovietică bine 
pregătită și avlnd în 
Cesnokov un admira
bil realizator, a atacat 
de-a dreptul sufocant, 
reușind să-și adjudece 
victoria la scorul de 
3—1.

Prof. ION CHIȚU

Iau. Tovarășul Sergiu Malagamba 
spunea — și pe bună dreptate — 
că sînt difuzate multe cînfece ne- 
melodioase, în care predomină 
ritmul, însoțite de texte în care 
predomină onomatopeele. La 
timpul lor, au fost criticate unele 
texte de muzică ușoară, originale 
sau traduceri. Am vrea să amintim 
și noi cîteva. O melodie larg di
fuzată a fost „Patricia'’. Să luăm 
numai primul vers „Alo, vreau să 
stau de vorbă cu Patricia, Patricia 
cha, cha, cha". Esfe greu de pre
supus că un tînăr, adresîndu-i-se 
iubitei sale, după ce o cheamă pe 
nume, îi mai spune și cha-cha...”. 
Sau : ai, ai, ai, ai, Sucu-Sucu I Ob
servați cît de expresivă este tra
ducerea acestui vers și cît spune I 

Există atîtea cînfece melodioa
se, romînești și străine, care ar 
trebui difuzate mai insistent, mai 
sistematic. Multe melodii frumoa
se le auzim doar cîteodată la emi
siunea „Melodii, melodii...” și... 
cam atît. Ar trebui mai mult spi
rit de discernămînt în selecționa, 
rea și difuzarea cîntecelor de mu
zică ușoară. S-a mai remarcat un 
fapt curios : apar în orchestre tot 
felul de obiecte bizare de dife
rite forme și dimensiuni, trecute— 
datorită nu știm cărui motiv — 
In rîndul instrumentelor muzicale. 
După maracase, castagnete, fum. 
fum-uri, au apărut acum altele 
(fie-ne iertată ignoranța dar nu 
te știm numele) care scot niște 
sunete foarte puțin contingente cu 
muzica : Unul are forma acelui 
obiect folosit de frizeri pentru 
ascuțirea bricelor ; pe o parte 
are niște ondulafii, iar pe supra
fața ondulată se trece cu o pană 
de material plastic. Sunetul pe 
care îl produce — foarte greu de 
redat în scris — e un fel de 
hîrrhhhî, și „contribuie" împreună 
cu celelalte „instrumente” din a- 
ceeași categorie, la „educarea 

rale Camerun condusă 
Ferdinand Oyono, ministru 
plenipotențiar.

de

(Agerpres)
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O Echipa selecționată feminină 
de baschet a R. P. Romîne (tine
ret) a susținut o nouă întilnire la 
Harkov jucînd cu echipa repre
zentativă a orașului. Baschetba
listele romîne au terminat învin
gătoare cu scorul de 53—38.

® In cadrul unui concurs atletic 
desfășurat în orașul Kampala (U- 
ganda) sportivul Ahey din Ghana, 
cunoscut pînă acum doar ca un 
bun sprinter, a sărit în lungime 
8,17 m. El a realizat astfel, după 
Ter Ovanesian (U.R.S.S.) — 8,31 
m. și Boston (S.U.A.) — 8,28 m., 
a treia performanță mondială a tu
turor timpurilor în această probă.

• In turneul internațional de 
șah de la Belgrad s-au consumat 
pînă acum 5 runde și liderul cla
samentului continuă să fie iugo
slavul Janosevici cu 4 puncte. El 
este urmat de marii maeștri iugo
slavi Gligorici — 3,5 puncte (1) și 
Ivkov 3,5 puncte. Șahistul romîn 
Victor Ciocîltea care în rundele 
4 și 5 a remizat cu Iohansen și 
Ivkov, ogupă locul 4 cu 3 puncte.
• Anul acesta campionatele in

ternaționale de tenis de masă ale 
R.P.F. Iugoslaviei, se vor desfă
șura Intre 8 și 10 noiembrie în 
orașul Skoplje. La campionate 
și-au anunțat participarea jucăt.ori 
și jucătoare din Austria, Belgia, 
R. P. Bulgaria, R.A.U., Anglia, 
R. P. Romină, R. P. Polonă, Fran
ța, R. D. Germană, R. F. Germa’ 
nă, Suedia, R. S. Cehoslovacă șl 
R. P. Ungară. Se așteaptă confir
marea de participare din partea 
federațiilor din U.R.S.S., Italia, 
Grecia șl Elveția.

Solemnitatea înmînării unor decorații
Palatul 

a avut 
înmînării unor

Sîmbătă la amiază, la 
Marii Adunări Nafionale, 
loc solemnitatea 
decorajii.

Au participat tovarășii Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
Dumitru Mosora, ministrul indu
striei construcțiilor.

Pentru merite deosebite în pro
iectarea și executarea lucrărilor 
de construcții — montaj la pavi
lionul Expozifiei economiei națio
nale a Republicii Populare Romî
ne a fost înmînaf „Ordinul Mun
cii“ cl. I tov. Damian Ascanio ; 
„Ordinul Muncii" cl. Il'a tov. A. 
Eălan și N. Tucman ; „Ordinul 

gustulul estetic I”. Și-au pierdut 
oare instrumentele clasice puterea 
de a reda vibrafia unei melodii ?

în concluzie, considerăm că vor
bind despre locul pe care.l ocupă 
dansul modern în viata tineretului 
trebuie să ținem seamă de : com
portarea generală a tinerilor |la 
dans, felul în care se dansează, 
finuta vestimentară și de felul în 
care orchestra execută bucățile 
muzicale. Numai toate la un loc, 
pot da o imagine fidelă a felului 
în care decurg serile de dans, 
reuniunile tovărășești.

Ce credem că ar trebui făcut 
pentru remedierea defecțiunilor 
care persistă în unele locuri în 
organizarea acestei activități cul- 
tural-distractive atît de îndrăgită 
de tineri ?

In primul rînd, o muncă de e- 
ducație susținută din partea ace
lor organizații U.T.M. care mai 
privesc încă aceste probleme ca 
fiind mărunte. Un ajutor prețios 
l-ar putea da și cadrele didactice 
care, la orele de dirigenție, ar 
putea pune în discuție felul în 
care tinerii folosec timpul lor liber, 
dindu-le îndrumări în ceea ce pri
vește conduita, aspectul vestimen
tar, Trebuie să li se explice tine
rilor ce esfe dansul modern, cum, 
și de ce apar formele lui denatu
rate, extravagante. Să li se ex
plice, că astfel de manifestări nu 
sînt proprii societății noastre so
cialiste, că ele reprezintă — așa 
cum spunea și tovarășul Oleg 
Danovski — un prilej de înjosire 
a tinerilor din Occident. Ce ne
voie avem noi de ele î Reflecta 
oare ele modul nostru de a trăi 
și a gîndi ? Nicidecum I

O contribuție însemnată o 
aduce și casele de cultură și 
burile. La instituția noastră a 
organizat un ciclu de conferințe 
cu tema „Cum să ne comportăm 
In societate“ care a dat rezultate

pot 
clu. 
fost

■
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sînt di- 
imagini 
pe șan- 
agricole 

(„Luminile Bla- 
„Instantanee din uzi- 

,.Abundență”,

jreu să scrii pe 
scurt despre o cu
legere de literatu
ră care, în două 
sute de pagini, re
unește peste 30 de 
nume de poeți și

prozatori. Cu atît mai mult, cu 
cît lectura acestor „Pagini 
Contemporane”, editate — în 
condiții grafice remarcabile 
— de Casa regională a creației 
populare și filiala din Brașov 
a Uniunii Scriitorilor, invită 
la considerații mai ample.

Subiectele abordate 
verse și generoase : 
din întreprinderi, de 
tiere, din gospodăriile 
din regiune 
jului“, 
nă”, „Abundență”, „Ceas de 
noapte la Sadu V”), eroismul 
luptătorilor pentru fericirea 
poporului („Cîntec pentru a- 
nul 1921”, „Mausoleul”, „Agro
nomul”) micile și marile pro
bleme cotidiene („Motive pe 
un decor alb”, „Crochiu se
ral“, „Revenire” —) etc., etc.

Printre lucrările care vor
besc nemijlocit despre ziua de 
azi, despre transformarea pei
sajului și a mentalității, sînt 
citeva care merită, cred, o a- 
tenție specială. De pildă — 
cele două „micro-schițe“ 
ale lui Marius Valentin (cer
cul literar Steagul roșu). „A- 
gronomul” reflectă amintirea 
fugară a unui episod tragic 
din vremea reformei agrare, 
în timp ce „Referința despre 
Țîcă” trasează succint biogra
fia inginerului Ailenei. Deși 
ambele ocupă abia trei pagini, 
din ele respiră mai multă via
ță, mai mult adevăr, mai mul
tă artă — decît din zeci de 
file. împovărate de verbe și 
adjective.

Un reportaj literar de bună 
calitate, ne oferă Aurel Că- 
linescu. Creionînd aspecte 
din existența tînărului Com
binat lemn-mobilă — Blaj, au
torul evită cu inteligență cli
șeele, locurile comune.

Pînă și obișnuita încheiere, 
„cu peisaj“, se renovează, 
semnificația fiind de fond, 
subsumată ideii principale :

„Cerul de iarnă pălește, ca 
frunza bătută de brumă. Sus, 
pe deal, orașul își destramă 
profilul în negurile înserării. 
Parcă încearcă să adoarmă. 
Combinatul își aprinde însă 
luminile și î le proiectează pu
ternic în față, ca și cum ar 
vrea să-I țină mereu treaz“.

Obsesia originalității pro
voacă — accidental — metafo
re excesive : inginerul șef pare 
un declanșator de energie, cei 
29 viitori specialiști vor în
cepe să înfigă furcile îndrăz
nelii în stogul de tăceri etc. 
Zgîrie retina, repetîndu-se, 
grafia „șalopete“. Ce rost are 
sedila ?

„Darul”, de Valeria Colir 
ban, schiță — reportaj de fac
tură ziaristică, se distinge 
prin discreția tonului. Un mun
citor de la „Tractorul“ pri
mește din Cuba un plic. înă
untru, cîteva boabe de cereale 
și un bilet: Gracias, tovaras 
Ion ! Deci — tractoarele noa
stre sînt „la înălțime“ și acolo, 
pe ogoarele din Santa Clara

Muncii“ cl. Ill-a tov. I. Arhiri, M. 
Adăscălifei, E. Baiculescu, I. Bog
dan, Șt. Ciurel, N. Constantin, 
I. Dragnea, D. G'roșeanu, Gh. 
Hranovschi, Șt. lonașcu, I. Ivan, 
M. lonescu, T. Lupu, O. Manea, 
T. Popovici, D. Radu, A. Stănescu, 
Gh. Savu, I. Sbiera, Gh. Tănase, 
M. Tarachiu, G. Tudor, V. Ursa- 
che, M. Voiosu.

Tovarășul Ștefan Voifec, în nu
mele C.C. al P.M.R., al Consiliu
lui de Stat și al Consiliului de 
Miniștri, a felicitat călduros pe 
cei decorați, urîndu-le noi succese 
în activitatea viitoare.

în numele celor distinși a mul
țumit tov. Damian Ascanio.

(Agerpres)

toarte bune. Va Irebui însă să or
ganizăm și reuniuni . tovărășești 
în cadrul cărora să se facă scurte 
expuneri pe teme educative, să 
se facă demonstrații practice de 
dans corect de către instructorii 
noștri de dans, urmate apoi de 
concursuri pentru cel mai bun 
dansator etc.

în articolul „întilnire cu dansul" 
se face o recomandare utilă : să 
știm să deosebim exagerarea de 
inovație. Sîntem de acord cu acest 
lucru, însă, din păcate, în ultimul 
timp nu am prea reușit să vedem 
inovații în care să nu predomine 
exagerarea. Dansurile împotriva 
cărora participanții la discuții 
s-au "ridicat cel mai mult au fost 
twistul, hulla-hoop și după cîte 
am înțeles rock and roll-ul. Despre 
calipso sau cha-cha nu se pome
nește nimic și, după părerea 
noastră, ce| mai disgrațios dans 
lent din cîte am văzut vreodată e 
acesta din urmă. Excluzînd faptul 
că el nu reflectă nimic din senti
mentele omului, mișcarea picioa
relor amintește dresurile de cai; 
partenerii stau fajă-n față prinși 
de mîini, la nivelul coatelor parcă 
într-o poziție de luptă. Ce esfe 
frumos în dansul acesta I Sau poa
te l-am văzut noi denaturat I

Nu sîntem împotriva inovațiilor 
(ar fi absurd I) dar în același timp 
respingem cu toată hotărîrea orice 
este dăunător și inestetic în dans. 
Va trebui să dezvoltăm și pe mai 
departe acele forme care ajută 
la creșterea opiniei tineretului 
(reuniuni bine organizate, cursuri 
de dans, concursuri pentru dans 
corect, seri pe teme educative 
etc.) pentru ca șl acei tineri — 
e drept putini la număr — care 
mai au încă atitudini reprobabile 
In sălile de dans, să reflecteze 
mai serios asupra comportării lor, 
să și-o schimbe.

PROZATORI

de Dan Deșliu

și Oriente. Autoarea relatează 
fără implicații și adaosuri de 
prisos, dînd dovadă de simțul 
măsurii — „rara avis“, în a- 
tari împrejurări.

Exemple contrarii oferă na
rațiunile lui Vasile Bolocan 
(Culegătorul de sticlă spartă) 
și Mihai Arsene (Strașnic, bre 
omule !, — titlu imposibil : —) 
Cîte ocolișuri savante, ca să 
ni se istorisească niște întîm- 
plări anecdotice, — în primul 
caz, — cită tenacitate în ur
mărirea efectelor 
cel de-al doilea ! 
subiecte reclamă 
tratare sobră ;
„poetizarea”, le sînt vrăjmași 
de moarte. Cînd se concen
trează asupra conținutului, a- 
bordînd subiecte familiare, 
M. Arsene este mai aproape 
de reușită, în pofida lipsurilor 
stilistice, care persistă.

Ceva asemănător se petrece 
cu proza Olimpiei Marcu, re
ținută și convingătoare în 
„Cînd s-au ivit zorile” Și 
exact dimpotrivă în „O pro
punere prețioasă”. Răul Obi
cei de a explica lectorului, ca 
unui copil neajutorat, reac
țiile sufletești elementare ale 
personajelor, este, poate, re
flexul propriului sentiment 
de insuficiență, de anemie în 
redarea detaliului semnifica
tiv.

Fragment de roman sau ca
pitol de nuvelă, „Prietenii” 
lui Adam Comana încearcă să 
evoce atmosfera I.A.R.-ului din 
anii războiului. Eroul ne apare 
„rumegînd în minte planuri 
salutare de viitor“, el este 
„scuturat de o amară cerce
tare”, apoi exclamă, în sine : 
„Poftim, ce înseamnă omul, 
după ce s-a văzut încălecat pe 
nevoie 
muncitor 
paști (se cunoaște că avem 
de-a face 
contemporană !), ni se înfăți
șează, cu lux de amănunte, un 
mediu cu atmosferă tipică de 
lumpen proletariat : lucrători 
întreținuți de cocote, chita- 
riști filozofi, borfași care dau 
lecții de limbaj argotic, mo- 
lipsindu-1 chiar pe autor 
(„IorAin se ținea... de fușe- 
raie... îl unsese pe un pom
pier“ etc). în fine, prin inter
mediul valizei furate ajungem 
la „Mama” lui Gorki și se pro
filează la orizont o vagă atmo
sferă conspirativă. Aci, frag
mentul se termină ; ar fi fost 
mai nimerit să lipsească cu 
desăvîrșire.

în sectorul poetic, colaboră
rile lui Szemier Ferenc, 
Franz Johannes Bulhardt, 
Werner Bossert și Grigore Ha
giu, aduc o notă prestigioasă. 
Lipsa unui „Cuvînt introduc
tiv“ (regretabilă, în genere) 
face însă pe cititorul neavi
zat să-i integreze categoriei 
menționate în subtitlul de pe 
prima filă : „Culegere din lu
crările membrilor cercurilor 
literare".

în rest, majoritatea poezii
lor se prezintă nesatisfăcător 
din punct de vedere calitativ. 
Compoziții de factură arhaică 
semnează Mircea Avram („Mai 
am un fecior — chiar opt ani 
a-mplinitL / Pe-a doua-i, la e- 
lementară, / Din cărți, de la 
mine, a tot auzit / De viața 
aceea amară...”), Gh. Savin, 
Mira Preda, Ștefan Bănaru, 
Gh. Robu, C. Olteanu — aces
ta din urmă beneficiind (de 
ce ?) de un spațiu foarte larg, 
în care întîlnim din belșug a- 
semenea exprimări : „Tu că- 
tre-n altă lume mă ridici/De- 
aceea-n juru-ți viața mea se 
strìnge“, sau „Ne-am încordat 
și ne-am schimbat profund/Și 
cei în vîrstă, azi rămîn tot ti
neri“, sau „Să se ferească-a- 
cel ce-a fi-ndrăznit / Să-mi 
calce-n amintiri, nu e scă
pare !“ Ochii iubitei sînt „ca 
de petunie”, luna este „șă
galnică”, tinerețea „năvalni-

ieftine, în 
Astfel de 

insistent o 
„lirismul”,

în continuare, un 
revoltat înjură de

cu autentică proză

i

• în zilele de 19 și 20 octombrie 
a.c. au avut loc la Ministerul Co
merțului Exterior tratative cu o 
misiune de bunăvoință a Republi
cii Federale Camerun, condusă 
de Ferdinand Oyono, ministru ple
nipotențiar. Delegația romînă a 
fost condusă de V. Răuță, secre
tar general în Ministerul 
lui Exterior.

Tratativele purtate au 
mai bună cunoaștere a

Comerțu-

dus la o 
posibili-

Toate forțele pentru terminarea 
însărnînțărilor de toamnă!

(Urmare din pag. I)

Argeș, în celelalte 
pregătirea terenului 
plantările de toamnă a pomi
lor fructiferi este rămasă în 
urmă.

Ținînd seama că în săptă- 
mîna viitoare ne vom găsi la 
sfîrșitul perioadei optime de 
semănat, este necesar să se 
folosească toate forțele și în
treaga capacitate de lucru, 
pentru terminarea în cel mai 
scurt timp a însărnînțărilor de 
toamnă. De asemenea, trebuie 
să se ia măsuri pentru termi
narea recoltărilor în cîmp, vii 

regiuni 
pentru

că”, cerul „ca o mare”, pă
mântiii țării „măreț”, cablu
rile „se tremură în ochi”.

Dar principalele performan
țe „lirice”, au loc în poe
mul dramatic al lui Daniel 
Drăgan, poem care, aflăm cu 
stupoare, se reprezintă ! Este 
greu de înțeles cine poate su
porta în mod pașnic un ase
menea text, nedemn de su
biectul pe care-I abordează. 
Iată o mostră, dintr-un duet 
consacrat durerilor facetii : 
„Dă-ml mina ta, prieten drag, / 
Durerea mi-o alină / Se 
zbate-n mine dur avînt / Frîn- 
gîndu-mă-n putere” — la care, 
prietenul drag răspunde prin- 
tr-un comentariu filozofic 
„Dar tot ce-i viață pe pămint / 
Se naște din durere”, pre- 
zicînd : „Ni-i inima ca o ghiu
lea / Din piepturi să răzbată”.

Iată „aparteul“ unui gar
dian, unealtă ticăloasă a ti
raniei: De necrezut, ah, cum 7 
Ii înfierbîntă-acest parfum / 
Voi arde florile pe rug/Aceas
tă floare-am s-o distrug !“ 1

Eroul principal — Bogdan 
— are adesea intervenții de 
neuitat : „N-ai să poți să-mi 
iei (sic!) suflarea / Nici puterea, 
nici tăria / Cît mai suflă și 
trăiește,' Un popor, în Romî- 
nia” și de asemenea, „Pruncii 
să crească.' Florile toate! Și să 
plesnească de sănătate !“ Ceva 
mai în colo începe să ples
nească și cerul (textual) iar, în 
final, corul promite „Poeme 
noi, crescute-n flori de pom”.

Mi se pare nepotrivit să 
cheltuim atîta hîrtie, de cali
tate excepțională, pentru a- 
semenea producții tragi-co
rnice. Este de-a dreptul de 
neînțeles ușurința cu care au 
procedat cei chemați să îngri
jească de întocmirea acestei 
culegeri, din partea Casei re
gionale a creației, a filialei 
Uniunii Scriitorilor, precum și 
a comisiei de îndrumare de 
pe lîngă Uniunea Scriitorilor 
din București.

Calități autentice vădesc u- 
nele versuri ale lui Ștefan 
Stătescu, mai ales începutul 
acelui „Cîntec pentru anul 21”: 
„De pe tarlaua fără de hotar, / 
în care doarme moșii-meu, 
străbunul, / am încărcat un 
eîntec mare-n car I și vin eu 
el, prin seara de florar să 
ți-1 închin, an două zeci și 
unu !”

Elanul • retoric — în genere 
foarte greu de ținut în frîu 
tulbură echilibrul expresiei 
știrbind forța sugestivă a ima
ginilor. De asemenea, furat 
uneori de efecte exterioare, 
poetul comite erori de fond : 
„Ca o navă într-un port înso
rit intră țara J în socialism / 
cu pînzele toate întinse”; in
advertența logică se răzbună, 
după cîteva versuri : „Peste 
creste de val navigăm îna
inte'? Către țărmul pe care-1 
numim fericire ! „Una din 
două : or, am-ajuns în port, or, 
navigăm — 
imposibilă.

Un talent 
sensibilitate și forță 'plastică 
tulburătoare — pare a fi 
Andrei Steiu (cercul „Orizon
turi noi” — Sibiu). Lapidara 
poemă „La mormîntul 
ostaș sovietic” — stă cu 
ste alături de bunele piese 
ale genului : „Vîntul 
din pămînt / Ii ridică aripile / 
Rămase în iarbă I Lîngă mor- 
mînt Aripile ridicară vîntul / 
Și-1 urcară cu ele / Pe verticala 
fără capăt / Dintre iarbă și 
stele / Vîntul beat de-nălți- 
me / Cutezător / 
în valuri roșîi / 
pămîntul în zbor”.

Promițătoare —
Teodor Poiană, Verona Brateș 
și Natalia Pătărău (mai ales 
pentru „Inserare”).

O exigență sporită în selec
tarea lucrărilor — eventual, cu 
un sprijin mai calificat din 
partea resortului respectiv al 
Uniunii Scriitorilor — poate ri
dica nivelul calitativ al viitoa
relor culegeri de acest gen — 
spre satisfacția cititorilor.

concomitența este

cu totul aparte —

unui 
cin-

urcat

Se desfăcu 
Infășurind

numele lui

taților de schimburi comerciala 
dintre cele două țări, convenin- 
du-se asupra unor principii pe 
baza cărora șă se efectueze vii
toarele schimburi comerciale.

• Delegația Consiliului Central 
al Sindicatelor din Uniunea . So
vietică, condusă de V. 1. Proho- 
rov, secretar al C.C.S. care face 

, o vizită in tara noastră la invita
ția Consiliului Central al Sindica
telor din R. P. Romină, a sosit 
vineri seara în orașul Brașpv.

și livezi. Este necesar, de ase
menea, să se intensifice cele
lalte lucrări — pregătirea tere
nului pentru plantările de 
toamnă și începerea de îndată 
a plantărilor, însilozarea fura
jelor, livrarea producției con
tractate și însămînțarea legu
melor.

îndată după terminarea în- 
sămînțărilor,' unitățile agricole 
socialiste trebuie să-și concen
treze toațe mijloacele la exe
cutarea ogoarelor de toamnă, 
lucrare de bază pentru obți
nerea unor producții bune în 
anul viitor la culturile ce i se 
însămînțează în primăvară.

(Agerpres)



I I / I I / 1 I ’ DE PESTE HOTARE
Banchetul oferit de tovarășul

■

Sosirea solilor
J

Gheorghe Gheorghiu-Dej poporului romiti
în cinstea președintelui Indiei

DELIII 20 — Trimisul spe
cial Agerpres transmite: Vi
neri seara, la hotelul „Asho- 
ka“, din Delhi, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romî
ne, a oferit un banchet în 
cinstea Excelenței Sale, dr. 
Sarvapalli Radhakrishnan, 
președintele Republicii India.

La banchet au luat parte 
dr. Sarvapalli Radhakrishnan, 
președintele Republicii India, 
Zahir Hussein, vicepreședin
tele Republicii India, Jawa- 
harlal Nehru, primul ministru 
al Indiei , Indira Gandhi, 
Krishna Menon, ministrul a- 
părării, K. D. Malaviya, mi
nistrul subsolului și combu
stibilului, Hafiz Mohammed 
Ibrahim, ministrul irigațiilor 
și energiei, Subramaniam, mi
nistrul oțelului și industriei 
grele, Nuruddin Ahmad, pri
marul orașului Delhi, Shiri- 
mali, ministrul învățământu
lui, K. C. Reddy, ministrul 
comerțului și industriei, șefii 
statelor majore ale marinei, 
aviației și trupelor terestre, 
personalități ale vieții politice 
și culturale în capitala Indiei.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, Corneliu 
Mănescu, ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Popu
lare Romîne, Valentin Sterio- 
pol, adjunct al ministrului 
Comerțului Exterior, precum 
și ambasadorul R. P. Romîne 
în India, lancu Horațiu.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la Delhi, personalități ale vie
ții culturale și economice, 
ziariști indieni, romîni și co
respondenți străini.

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și dr. Sarvapalli Rad
hakrishnan au rostit toasturi.

Astăzi se împlinesc opt zile 
de cînd ne aflăm pe pământul 
ospitalier al marii și frățeștii 
dv. țări — a spus tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. La 
sosirea noastră în India con
ducătorii locali ne-au urat să 
ne 
ca

simțirn bine în țara dv., 
acasă la noi. Vă asigurăm

că ne-am simțit intr-adevăr 
bine. Am fost tot timpul în
conjurați de atenție și grijă. 
Autoritățile indiene au luat 
toate măsurile ca să ne sim
țim bine.

Întâlnirile noastre cu popu
lația vor rămâne de neuitat. 
Pretutindeni pe unde am tre
cut am fost primiți cu bucurie 
și dragoste prietenească. Am 
avut convorbiri fructuoase cu 
conducătorii indieni. Cred că 
voi fi în asentimentul dv. dacă 
voi afirma că vizita noastră 
și rezultatele obținute au fost 
deosebit de rodnice. Am avut 
convorbiri și schimburi de in
formații, iar rezultatele 
stora vor fi consemnate 
documente care vor 
publicității.

In schimbul nostru 
reri și informații am 
un cerc larg de probleme, în 
primul rînd privind relațiile 
dintre India și Romînia. Îm
preună am constatat că aces
tea se dezvoltă favorabil și că 
sînt condiții favorabile ca ele 
să se dezvolte și mai mult în 
viitor. Am avut impresia că 
fiecare din noi batea la o ușă 
deschisă, deoarece în fiecare 
problemă care s-a ivit eram 
de acord.

De asemenea, în ce privește 
cele mai importante probleme 
ale vieții internaționale am 
constatat cu plăcere cîte punc
te comune există, 
nuare tovarășul 
Gheorghiu-Dej a 
toate guvernele trebuie să fie 
preocupate de găsirea soluții
lor pentru reglementarea paș
nică a tuturor problemelor li
tigioase existente. Țara noastră 
militează pentru colaborare și 
înțelegere între toate popoare
le, pentru triumful politicii de 
coexistență pașnică.

Președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne a toas
tat pentru prosperitatea In
diei, pentru bunăstarea și fe
ricirea poporului indian, pen
tru prietenia sincetâ și de 
nezdruncinat între India și 
Romînia, pentru sănătatea 
președintelui Radhakrishnan 
și a primului ministru Nehru.

In toastul său, președintele

fi

ace- 
in 

date

pă-de
cuprins

In conti- 
Gheorghe 

arătat că

Comunicat comun
dat publicității de către Excelența Sa 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne 

și Excelența Sa primul ministru al Indiei 
i)

•
Radhakrishnan a spus : Am 
ascultat cu multă plăcere cu
vintele calde și generoase pe 
care dv., domnule președinte, 
le-ați rostit adineauri în legă
tură cu scurta dv. vizită în a- 
ceastă țară. Regretăm că vizita 
dv. a fost atât de scurtă și spe
răm că intenționați să ne faceți 
în curînd, o vizită mai înde
lungată. V-ați referit la greu
tățile prin care a trecut țara 
dv. și la realizările poporului 
romîn, care este totuși neobo
sit. Plin de seriozitate și ata
șament, el a reușit, sub 
minunata dv. conducere, să 
înfăptuiască schimbări radi
cale în condițiile sale sociale 
și economice. Ați avut bună
tatea să-mi trimiteți cîteva 
cărți despre arta românească.

In continuare, vorbitorul a 
exprimat ideea ci bogăția și 
puterea nu înseamnă nimic 
fără o viață spirituală și a- 
mintind calitățile spirituale 
ale poporului romîn, a spus : 
„Dv. sînteți din Moldova. Am 
auzit că moldovenii ascultă, 
reflectează și trec la acțiune 
după ce au chibzuit bine. A- 
cestea sînt calități pe 
dv. le-ați manifestat în 
tate de conducător“.

Dacă în lume se va instaura 
pacea, întreaga, omenire va a- 
vea de ciștigat. Președintele 
Indiei a spus că o privire 
asupra statisticilor arată că 
milioane de oameni se află în 
serviciul militar și că pentru 
fabricarea de armament se 
cheltuiesc sume care depășesc 
venitul național al aproape 
tuturor țărilor slab dezvoltate, 
care numără la un loc 1 300 
milioane de oameni. Dacă a- 
ceste resurse vor fi alocate 
unor scopuri pașnice, lumea 
va fi mai fericită și toate ță
rile lumii vor trage foloase. 
Dv. — a spus vorbitorul — de
puneți eforturi in acest scop și 
noi de asemenea. Noi credem 
în coexistență și în colabora
re. V-ați referit la prietenia 
romîno-indiană. Ca și priete
nia între persoane, prietenia 
dintre națiuni este o adevăra
tă bogăție. Vorbitorul a apre
ciat prietenia indiano-romînă 
ca o sursă de mari avantaje 
pentru ambele țări ale noa
stre și pentru lumea întreagă. 
Sper și doresc să răspundem 
cu reciprocitate la sentimen
tele dv., să ne apropiem depu- 
nînd eforturi pentru o colabo
rare avînd ca obiectiv pacea.

Președintele Radhakrishnan 
a ridicat paharul în sănătatea 
distinșilor oaspeți și a priete
niei indiano-romîne.

Banchetul s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

care 
caii-

(Urmare din pag.

comerțului internațional. De aceea, președintele și primula comerțului internațional. De aceea, preșeamteie și primui 
ministru salută propunerea referitoare la organizarea de către 
O.N.U. a unei conferințe internaționale pentru comerț.

Președintele și primul ministru și-au exprimat satisfacția 
față de dezvoltarea relațiilor economice și culturale dintre ță
rile lor. Programul de schimburi culturale dintre India și Ro
mînia pe anul 1963, plan care va fi finalizat în curînd, va pro
mova pe mai departe dezvoltarea înțelegerii reciproce dintre 
popoarele celor două țări.

Primul ministru și-a exprimat recunoștința față de guver
nul Republicii Populare Romîne pentru sprijinul valoros pe 
care îl acordă în construirea rafinăriei petroliere de la Noon- 
mați și în domeniul explorării petrolului.

Președintele și primul ministru constată cu satisfacție că re
lațiile comerciale și de colaborare economică și tehnică între 
Republica Populară Romînă și Republica India cresc continuu 
și că există perspective pentru lărgirea și dezvoltarea lor. In 
cursul vizitei a avut loc un schimb de vederi între reprezen
tanții oficiali ai celor două țări cu privire la colaborarea eco
nomică și tehnică pe termen lung dintre Romînia și India. In 
urma acestor discuții, în această problemă a avut loc un schimb 
de scrisori între Excelența Sa domnul Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Republicii Populare Romîne, și 
Shri K. C. Reddy, ministrul comerțului Și industriei în gu
vernul Indiei.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Ro
mîne l-a invitat pe primul ministru al Indiei să viziteze Romî
nia. Primul ministru a acceptat cu bucurie invitația.

Vizita președintelui Gheorghe Gheorghiu-Dej, care urmează 
pe aceea făcută în Romînia în 1956 de către dr. S. Radhakrish
nan pe atunci vicepreședinte al Indiei și pe aceea a domnului 
Chivu Stoica, primul ministru al Romîniei, făcută în India în 
anul 1958, simbolizează creșterea continuă a prieteniei și cola
borării dintre Romînia și India. Președintele și primul ministru 
sînt convinși că relațiile strînse și prietenești dintre India și 
Romînia vor continua să se dezvolte în avantajul reciproc al o - -

a

haitii oaspeți romîni 
și au încheiat vizita 

în India
(Urmare din pag.

șefii 
și

I)

misiu- 
de la

celor două țări și vor duce la 
sarcina comună de promovare

colaborare pe mai departe în 
păcii mondiale.

in Birmania
(Urmare din pag. I)

i 
permanență de la întemeierea sa 
o istorie zbuciumată, fiind tea
trul unor lupte necontenite. Ran
goon a fost însă totodată centrul 
mișcării de eliberare națională, 
atît împotriva colonialiștilor en
glezi, care au invadat Birmania 
cu începere din 1825, cît și împo
triva ocupanțilar japonezi. La 4 
ianuarie 1948 a fost proclamată 
la Rangoon independența Birma- 
niei.

Rangoonul, unul din cele mai 
mari porturi din Asia de sud-èst 
este cunoscut prin numeroasele 
sale pagode de o neasemuită 
frumusețe artistică, dominate de 
Swe Dagon, pagodă bimilenară de 
peste 100 metri înălțime, a cărei 
cupolă principală ește aurită. Ală
turi de aceste vestigii strălucite 
ale trecutului, în Rangoon întîl- 
neșfi și monumente ale prezentu
lui, cunoscuta Pagodă a Păcii, 
obeliscul consacrat memoriei 
luptătorilor pentru independență 
și Mausoleul eroului național Aung 
San, asasinat mișelește în 1947 
împreună-cu alți patrioti de către 
uneltele colonialiștilor.

în legătură cu vizita conducăto
rilor de stat romîni în 
ziarul „Guardian” care 
Rangoon, a publicat un 
care arată că vizita a

le poporu-mare interes în rîndurili 
lui birman.

în continuare 
că „între conducătorii 
birmani vor avea loc 
în problema dezvoltării 
între Birmania și Romînia, precum 
și în problemele situafiei inter
naționale".

Trecînd în revistă succesele eco
nomice ale Republicii Populare 
Romîne, „Guardian" scrie : „Ro
mînia are o industrie petrolieră 
și petrochimică în plină dezvol
tare”. Ziarul relevă totodată că 
R. P. Romînă acordă ajutor feh- 
nic și economic unor țări ca India 
și Indonezia în dezvoltarea in
dustriei lor petroliere.

ziarul subliniază 
romîni și 
convorbiri 

relafiilor

Vedere din Rangoon, capitala Birmaniel.

EVENIMENTELE
DIN YEMEN

Răspundem
la întrebările cititorilor

Birmania, 
apare la 
articol în 
trezit un

SANAA 20 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
United Press Internațional, „la 
20 octombrie primul ministru 
al Yemenului As-Sallal, a de
clarat că armata yeme'nitj a 
ocupat întreaga regiune Maa-

„Cosmos -11“
Un nou satelit artiSieiai al Pământului

lansat în U. R. S. S

Președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii 
Populare Romîne, 

GHEORGHE
GHEORGHIU-DEJ

Primul ministru 
al Indiei,

JAWAHARLAL 
NEHRU

rămas bun de la 
nilor diplomatice 
membrii ambasadei romîne.

Fanfara a intonat imnul de 
stat al Republicii Populare 
Romîne și 
India.

Tovarășul 
ghiu-Dej a 
garda de onoare.

Primarul orașului a 
ca Și la sosire tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Ion Gheorghe Maurer fru
moase ghirlande de flori.

Conducătorii de stat romîni 
și-au luat rămas bun cu căl
dură de la dr. Radhakrishnan, 
președintele Indiei, de la pri
mul ministru Nehru, de la 
membri ai guvernului indian 
și de la celelalte persoane ofi
ciale venite la aeroport.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a rugat pe președin
tele Republicii India să trans
mită poporului indian urări de 
pace și fericire din partea sa 
personal și din partea poporu
lui romîn.

Au 
salut 
mini.

De 
rășul 
a salutat încă o dată cordial 
persoanele venite să conducă 
la aeroport pe oaspeții romîni.

La ora 9, ora locală, avionul 
cu care călătoresc conducăto
rii de stat romîni a decolat, 
îndreptîndu-se spre Birmania.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 20 oc
tombrie în Uniunea Sovietică 
a fost lansat cu succes sateli
tul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-11“.

La bordul satelitului este 
instalat aparatajul științific 
destinat continuării explorării 
spațiului cosmic în conformi
tate cu programul anunțat de 
agenția TASS la 16 martie. în 
afara aparatajului științific, la 
bordul satelitului „Cosmos-11“ 
sînt instalate un sistem radio- 
telemetric cu mai multe cana
le și dispozitive radiotehnice 
pentru măsurarea traiectoriei. 
La bordul satelitului există un 
post emițător pe unde scurte 
care funcționează pe frecven
țele 20,0048 și 90,0216 M.Hz.

Potrivit datelor preliminare, 
satelitul se deplasează pe o 
orbită care se deosebește pu
țin de cea stabilită prin calcul. 
Perioada de revoluție a sate
litului este de 96,1 minute, un
ghiul de înclinare a orbitei 
față de planul Ecuatorului — 
49 grade 00 minute, îndepăr
tarea maximă de suprafața 
Pămîntului este — 921 km., iar 
îndepărtarea minimă — 245 km.

Informațiile radiotelemetri- 
ce recepționate de la bordul

satelitului, atestă funcționarea 
normală a sistemelor de bord. 
La centrul de coordonare și 
calcul, precum și la centrul de 
măsurători, parvin informații 
telemetrice și date referitoa
re Ia recepționarea semnale
lor radio ale postului emiță
tor.

rib care se află la 120 de mile 
est de capitală. Nici un me
tru de pămînt nu a mai ră
mas necontrolat de unitățile 
armatej republicane.

în luptele care au avut loc 
la Maarib au fost uciși prin
țul Seiful Islam Hassan, fiul 
fostului prim-ministru și Al- 
Sayagi, fost ministru de in
terne“.

Vorbind despre măsurile 
întreprinse în vederea asigu
rării securității țării, As-Sal
lal a arătat că la cererea Ye
menului, din R.A.U. a sosit 
„un mare detașament de tru
pe de șoc pentru ca împreună 
cu trupele noastre să apere 
țara împotriva agresiunii cri
minale. Sîntem gata să res
pingem orice agresiune. Sîn
tem convinși că vom obține 
victoria pentru că luptăm 
pentru o cauză justă, pentru 
libertate, pentru demnitatea 
»oastră națională“.

PE SCURT
NEW YORK, —i La 19 oc

tombrie a sosit la New York 
un grup de fruntași ai vieții 
publice din Uniunea Sovieti
că condus de acad. E. K. Fe
dorov.

La 20 octombrie grupul va 
pleca în orașul Andover (sta
tul Massachusetts) unde între 
21 și 28 octombrie vor avea 
loo convorbiri neoficiale cu 
un grup de fruntași ai vieții 
publice din S.U.A.

toniei Ia fel ca și cele 
Leningrad s-au bucurat 
mult succes.

din 
de

ulti-

MOSCOVA. — După cum 
s-a mai anunțat, în cadrul 
turneului întreprins în 
U.R.S.S., orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii romîne a 
dat concerte în orașele Le
ningrad și Riga.

Concertele din capitala Le-

BERLIN. — In cursul 
mei zile a vizitei delegației 
de partid și guvernamentale 
a Republicii Populare Polone 
în R.D. Germană, W. Gomul
ka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. a luat cuvîntul în 
fața deputaților Camerei 
Populare a Republicii Demo
crate Germane.

în seara zilei de 19 octom
brie a fost semnată declara
ția comună a delegațiilor de 
partid și guvernamentale ale 
Republicii Populare Polone și 
Republicii Democrate Ger
mane.

imnul Republicii

Gheorghe 
trecut în

Gheor- 
revistă

oferit

răsunat 21 de salve de 
în cinstea oaspeților ro-

pe scara avionului tova- 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Cosmonauții sovietici Andrian 
vizită pionierilor din Arfek. El 
și au asistat în calitate de arbitri

Nicolaev și Pavel Popovici, care se află în Crimeea, au tăcut o 
au stat de vorbă cu pionierii de aici,

la întrecerile lor sportive. In foto :
în mijlocul pionierilor.

au vizitat minunatul orășel 
A. Nicolaev și P. Popovici

ti

Programul spectacolelor 
de la 22—28 octombrie 1962

Sala Palatului R.P.R., tel. 15.73.72
SPECTACOL DAT DE TEATRUL 

DE STAT DE MINIATURI DIN 
LENINGRAD cu ARKADI RAIK1N, 
artist al poporului al R.S.F.S.R. — 
luni 22, ora 20 (spectacol organi
zat de O.S.T.A.) ; APUS DE SOA
RE — marți 23, ora 19,30 (specta
col prezentat de Teatrul Național 
„I. L. Caragiale") ; DOI TINERI 
DIN VERONA — miercuri 24, ora 
19,30 (spectacol prezentat de Tea
trul Muncitoresc C.F.R.), LUCIA 
DE LAMMERMOOR — joi 25, ora 
19,30; RECITAL DE BALET — 
vineri 26, ora 19,30 (spectacole 
prezentate de Teatrul de Operă și

Balet al R.P.R.); MATINEUL POE
TIC, MIHAIL EMINESCU, confe
rențiar Acad. Tudor Arghezi — du
minică 28 ora 10, SICILIANA — 
duminică 28, ora 20 (spectacole 
prezentate de Teatrul Național 
„I. L. Caragiale".

Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. 
tel. 16.48.20

ora
24, 
DE

TRUBADURUL — marți 23, 
19.30; OTHELLO — miercuri 
ora 19.30; SPĂRGĂTORUL 
NUCI — joi 25, ora 19,30, NĂ
PASTA — vineri 26, ora 19.30; 
RIGOLETTO — sîmbătă 27, ora

19,30; COPELLIĂ — duminică 28, 
ora 11; FAUST — duminică 28, 
ora 19.30.

Teatrul de Stat de Operetă
tel. 14.80.11

BOCCACIO — marți 23, ora 
19,30; ROSEMARIE — miercuri 24, 
ora 19,30. duminică 28, ora 10,30; 
LYSISTRATA — joi 25, ora 19.30; 
DĂRUIȚI IUBITELOR LALELE — 
vineri 26, ora 19.30; VĂDUVA 
VESELĂ — sîmbătă 27, ora 19.30; 
ÎNTlLNIRE CU DRAGOSTEA — 
duminică 28, ora 16 (spectacol ce
dat).
Teatrul Național „I. L. Caragiale", 

sala Comedia, tel. 14.71.71
FIICELE — marți 23, ora 19.30; 

ORFEU 1N INFERN — miercuri 24, 
ora 19.30; duminică 28, ora 10; 
FEBRE — joi 25, duminică 28, ora 
19.30; REGELE LEAR — vineri 26, 
ora 19.30; POVESTE DIN IRKUTSK 
— sîmbătă 27, ora 19.30.

SCAPIN — marți 23, joi 25, dumi
nică 28, ora 19.30; BOLNAVUL 
ÎNCHIPUIT — vineri 26, ora 19.30; 
duminică 28, ora 10; FIICELE — 
sîmbătă 27, ora 19.30.
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra", 

tel. 14.60.60
SFlNTA IOANA — marți 23, 

vineri 26, ora 19.30; AL PATRU
LEA — miercuri 24, ora 19.30; 
MAMOURET — joi 25, ora 19.30; 
TACHE, IANKE ȘI KADlR — sim- 
bătă 27, duminică 28, ora 19.30; 
CUM VĂ PLACE — duminică 28, 
ora 10 și ora 15.
Studioul „Lucia Sturdza Bulandra", 

tel. 12.74.50
CRED IN TINE

vineri 26, ora 19,30; COPIII 
RELUI — miercuri 24, ora 
COSTACHE ȘI VIAȚA 
RIOARĂ — joi 25, ora 
FOTBAL — sîmbătă 27, duminică 
28, ora 19.30.

Teatrul „C. I. Nottara" 
sala Magheru, tel. 15.93.02

ANTONIU ȘI CLEOPATRA — 
marți 23, ora 19.30; CIOCÎRLIA —

miercuri 24, sîmbătă 27, ora 19.30; 
STEAUA POLARĂ — joi 25, du
minică 28, ora 19.30; FRAȚII KA- 
RAMAZOV—vineri 26, ora 19,30; 
PYGMALION — duminică 28, ora 
10.

Teatrul pentru tineret și copii, 
sala C. Miile tel. 15.65.88

Teatrul ,,C. I. 
sala Studio, bd.

Nottara",
Magheru 20

LEGĂTURĂ 
KETTLE 

marți 
BUCĂTĂREASA

și
23,

Teatrul Național „1. L. Caragiale", 
sala Studio tel. 15.15.53

SICILIANA — luni 22, miercuri
24, ora 19.30; VICLENIILE LUI

marți 23,
SOA-
19.30; 
INTE- 
19.30;

SCANDALOASA
DINTRE DOMNUL 
DOAMNA MOON - 
ora 20;
miercuri 24, duminică 28, ora 20;
PATRU SUB UN ACOPERIȘ — 
joi 25, sîmbătă 27, ora 20; BĂIE
ȚII VESELI — vineri 26, ora 
duminică 28, ora 10.30.

20,

OCEANUL — marți 23, vineri 26, 
ora 20; PRIMA ÎNTlLNIRE — 
miercuri 24, ora 20; DE PRETORE 
VINCENZO —joi 25, sîmbătă 27, 
ora 20; PIGULETE + 5 FETE — 
duminică 28, ora 11; DE N-AR FI 
IUBIRILE — duminică 28, ora 20.

Teatrul pentru tineret și copii, 
str. Dobrogeanu Gherea, 

tel. 15.07.44

Teatrul Muncitoresc C.F.R.
tel. 18.04.85

HOȚII ȘI VARDIȘTII — marți 
23, ora 19,30; BĂIAT BUN DAR... 
CU LIPSURI — joi 25, sîmbătă 27, 
ora 19.30, duminică 28, ora 10; 
MĂRIA SA BĂRBATUL — vineri 
26, ora 19,30; OAMENI SI UMBRE 
— duminică 28, ora 19.30.

SALUT VOIOS — marți 23, joi 
25, ora 18; BĂIATUL DIN BANCA 
DOUA — miercuri 24, sîmbătă 27, 
ora 18; EMIL ȘI DETECTIVII — 
vineri 26, ora 18; 2 LA ARITME
TICA — duminică 28, ora 10 și 
ora 18.

O.S.T.A.
Sala Ateneului R.P.R.

RECITALUL VIOLONISTULUI 
SOVIETIC IGOR OISTRAH — 
marți 23, ora 20.

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA: București. Piața „Scînteii“, TeL 17.60.10, Tiparulj Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii“,

Doctrina Monroe — 
paravan al politicii 

agresive
Mai mulți cititori, ti

neri muncitori de la 
Uzinele „Electroputere“ 
din Craiova și de la 
Șantierele navale din 
Galați ne-au rugat să 
publicăm un articol de
spre „Doctrina Monroe“.

n actuala campanie desfășurată în S.U.A. împotriva Re
publicii Cuba, un loc important îl ocupă referirile la 
doctrina Monroe. Unii politicieni și comentatori susțin 
că Cuba liberă ar tinde spre nesocotirea doctrinei 
Monroe, iar alții — că doctrina cu pricina a și fost în
călcată ; dar și unii și ceilalți se fac purtătorii de cuvînt 
ai politicii agresive de amestec în afacerile interne ale

Cubei, examinînd cu aer mai mult sau mai puțin doct gama modali
tăților de „acțiune“ începînd de la blocada economică — parțială 
sau totală — și terminînd cu debarcarea de trupe intervenționiste. In 
aceste luări de poziție se nesocotește faptul că Republica Cuba este 
un stat suveran și independent, membru al Organizației Națiunilor 
Unite, recunoscut de majoritatea statelor lumii, căruia nu i se poare 
dicta nici ce orientare trebuie să urmeze pe plan intern, nici cu cine 
să întrețină relații economice, culturale, politice etc. pe plan inter
național. Cei ce examinează „cele mai bune“ măsuri de intervenție 
în Cuba omit cu bună știință faptul că în felul acesta își asumă răs
punderea pentru instigarea la război.

Cit privește invocarea doctrinei Monroe, trebuie amintit faptul că 
ea a luat ființă ca un act unilateral al guvernului S.U.A., care în cele 
,14 decenii de existență nu s-a bucurat niciodată de recunoaștere în 
acte de valoare internațională. Sub denumirea de doctrina Monroe se 
înțeleg principiile de politică externă americană expuse în paragra
fele 7, 48 și 49 din mesajul președintelui S.U.A., Monroe, adresat 
Congresului la 2 decembrie 1823. In paragraful 7 se promova „prind, 
piu! de interzicere a colonizării“, arătîndu-se că „continentele ameri
cane nu trebuie să fie examinate în viitor ca obiect pentru viitoarea 
colonizare de către oricare putere europeană“. In paragraful 48 și 
49, în care se evocă direct problemele latino-americane, se proclamă 
principiu! împărțirii lumii în „sistemul american și european“. In mod 
concret, doctrina Monroe a fost îndreptată în primul rînd împotriva 
„sfintei alianțe“ a puterilor coloniale din Europa. Doctrina a devenit 
un paravan pentru scopurile expansioniste ale S.U.A.

S-a dovedit că guvernele S.U.A. au folosit steagul doctrinei Mon
roe pentru ca îndărătul lui să-și impună dictatul asupra țărilor la
tino-americane. Din 1823 și pînă astăzi, ori de cîte ori S.U.A. intervin 
In afacerile interne ale unui stat american se invocă tocmai doctrina 
Monroe, astfel incit ea a ajuns doar un argument juridic șubred pen
tru instituirea dominației nelimitate a S.U.A. în emisfera occidentală. 
Referindu-se la aplicarea ei, juristul argentinian Moreno Quintana 
scria că „doctrina Monroe nu este nici pe departe formula America 
pentru americani, ci ea înseamnă America pentru nord-americani“.

La adăpostul formulei „America pentru americani“ s-au desfășurat 
expedițiile agresive ale imperialismului nord-american în țările la
tino-americane pentru sprijinirea tendinței expansioniste a capitalului 
monopolist din S.U.A. Este lesne de sesizat totodată că doctrina Mon
roe n-a reprezentat decît un pretext „adaptat“ după împrejurările 
impuse de interesele momentane ale cercurilor conducătoare din 
S.U.A. Deși au susținut că doctrina Monroe prevede înlăturarea a- 
mestecului puterilor europene în emisfera occidentală, S.U.A. nu s-au 
sfiit de fel în ultima vreme să ceară o intervenție colectivă a N.A.T.O. 
în Cuba, iar dacă în momentul de față guvernele englez, norvegian 
etc. refuză să ordone armatorilor din țările lor să mai transporte 
mărfuri în Cuba, guvernul S.U.A. le acuză că „nu sînt buni“ aliați. Din 
presiunile exercitate asupra partenerilor din N.A.T.O. de către S.U.A. 
pentru a-i determina să participe la „blocada parțială“ împotriva 
Cubei, se desprinde că în momentul de față guvernul nord-american 
folosește chiar politica de forță în relațiile cu cei mai apropiați aliați 
ai săi pentru a-i atrage tocmai într-o intervenție în treburile latino- 
americane...

Așadar, S.U.A. nu se opun nicidecum intervențiilor din afară în 
treburile latino-americane, dar vor ca acestea să fie dirijate în 
momentul, în locul și în condițiile stabilite la Washington. Inconsec
vența celor ce fac apel la doctrina Monroe ca un sprijin juridic 
pentru a pătrunde în Cuba duce inevitabil la o autodemascare 
zdrobitoare a adepților acestei doctrine care și-a trăit de mult traiul, 
dar la a cărei înmormînfare cercurile conducătoare din S.U.A. nudar la a cărei înmormînfare 
vor să consimtă.

Principiul neamestecului în 
ale tuturor statelor, ca bază 
a fost înscris în numeroase 
O.N.U., pe care se află și semnătura reprezentanților Statelor Unite 
ale Americii. Acest principiu a fost recunoscut chiar și in Carta Or
ganizației Statelor Americane, creată de Departamentul de Stat al 
S.U.A., care la cererea reprezentanților latino-americani a stipulat 
la articolul 16 : „Nici un fel de stat nu poate face uz și nu poate 
stimula măsuri de constrîngere cu caracter economic sau politic în 
scopul exercitării unei influențe asupra voinței suverane a unui 
alt stat“. In ciuda faptului că acest articol precizează obligațiile 
statelor participante la O.S.A., Departamentul de Stat a convocat, 
după cum se știe, pe reprezentanții țărilor latino-americane cu 
scopul de a le impune să participe la „acțiuni colective“ împo
triva Cubei. La recenta conferință de la Washington, numai datorită 
opoziției unor participanți — ca reprezentanții Braziliei, Mexicului, 
Chile — a fost împiedicată atingerea țelurilor politicii agresive anti’ 
cubane, iar în comunicatul final a fost reafirmat principiul neinter
venției în treburile interne ale altor state. Dar la insistențele De
partamentului de Stat, în comunicatul final a fost înscrisă interdicția 
ca navele care transportă mărfuri în Cuba să acosteze în porturile 
nord-americane, și în general s-a făcut apel la stagnarea comerțului 
cu Cuba. In actualele condiții internaționale este desigur imposibil 
ca imperialismul să poată îngenunchia Cuba prin foamete, dar în
cercările de a opri comerțul se înscriu pe linia aplicării doctrinei 
Monroe în scopurile dorite de imperialismul nord-american.

Celor ce au afirmat în S.U.A. că relațiile de prietenie stabilite de 
Republica Cuba cu statele socialiste ar reprezenta o încălcare a doc
trinei Monroe și deci ar trebui pornit războiul, le-a răspuns cu bun 
simț ziarul englez „Observer“, care scria : „Coexistența cu o Cubă 
procomunistă nu este un lucru imoral, ci o dovadă de rațiune“.

In condițiile internaționale actuale, cercurile agresive din S.U.A. 
care fac apel la . doctrina Monroe pentru a încălca obligațiile gene
rate din dreptul internațional privitor la respectarea independenței 
și suveranității tuturor statelor — inclusiv a Cubei — se lovesc de 
poziția principială a forțelor păcii care pot impune respectarea le
galității internaționale.

afacerile interne și în relațiile externe 
a dreptului internațional contemporan, 
acte internaționale, inclusiv în Carta

Z. FLOREA


