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Utilaje noi,

La furnalele auto
matizate 5 și 6 de la 
Combinatul siderur
gic Hunedoara s-au 
luat din timp măsuri 
pentru asigurarea rit
micității producției 
anului viitor. Astfel 
au fost procurate mo
toare de rezervă pen
tru troliile schipurilor 
de încărcare, precum 
și tije telescopice 
pentru ambele furna
le. S-a ridicat la a- 
proape 900 grade Cel
sius temperatura ae
rului cald insuflat în

Printre măsurile 
luate la Uzina de a- 
cid sulfuric și super- 
fosfați de la Năvo
dari, pentru buna 
desfășurare a proce
sului de producție în 
anul viitor se află și 
montarea unei con
ducte cu un debit spo-

La Fabrica „Stră
duința14 din Suceava, 
prin reamenajarea u- 
nor clădiri existente, 
s-au dat în folosință 
noi suprafețe de pro
ducție, ceea ce va 
permite creșterea 
producției de încălță
minte cu 113,9 la sută 
și a produselor de ta- 
băcărie cu 25 la sută 
în anul viitor. Au fost

Paralel cu acțiunea 
de introducere a tehni
cii noi și a procedeelor 
avansate de muncă, în 
întreprinderile indus
triale din regiunea Ma
ramureș se acordă o a- 
tențio deosebită ridică
rii calificării profesio
nale a cadrelor. In a- 
cest scop, la Combina
tul chimic metalurgic 
și Uzinele mecanice de 
mașini miniere din 
Baia Mare, în fabricile 
de confecții din orașul 
Satu Mare, în alto în
treprinderi și unități 
ale industriei locale 
luat ființă în acest an 
peste 220 cursuri 
calificare la locul 
muncă și 154 cursuri 
de ridicare a calificării 
profesionale 
sînt cuprinși 
15 000 de 
tehnicieni și maiștri.

De asemenea, mai 
mult de 300 muncitori, 
care vor lucra în marile 
unități aflate în con
strucție urmează cursuri

furnal, fapt care asi
gură creșterea indi
celui de utilizare a 
agregatelor și micșo
rarea consumului de 
cocs pe tona de 
fontă.

Topitorii de la Oțe- 
lăria Martin nr. 2 au 
trecut la aplicarea u- 
nei noi metode de în
cărcare a cuptoarelor 
de 400 tone cu fier 
vechi și fontă li
chidă, micșorînd ast
fel timpul de execu
tare a acestei opera- 

cu aproape o oră.

rit 
la linia a Il-a de fa
bricație a superfosfa- 
tului simplu, amena
jarea unei noi insta
lații la linia de fabri
care a sulfitului de 
sodiu pentru obține
rea fluorurii de sodiu 
și de aluminiu etc.

luate măsuri pentru 
calificarea muncitori
lor necesari dezvoltă
rii activității.

Planul prevede in
troducerea unor $tan- 
țe pentru înlocuirea 
croitului manual cu 
cel mecanic, a unei 
instalații de uscare de 
mare capacitate la 
secția tăbăcărie etc.

(Agerpres)

organizate pentru for
marea lor ca metalur- 
giști, rbimiști, circula- 
riști, gateriști, mese
riași capabili să stăpî- 
nească tehnica nouă ce 
intră in dotarea aces
tor unități.

Pentru ridicarea cali
fi» esionale a
in și tehnicie
nilor, pe lingă cele mai 
mari unități industria
le din regiune au fost 
organizate 34 cursuri 
de specializare, care 
sînt frecventate de mai 
mult de un sfert din 
totalul inginerilor eris- 
tenți în industria regiu
nii. Sindicatele din în
treprinderile acestei re
giuni folosesc și alte 
forme menite să con
tribuie la îmbogățirea 
cunoștințelor profesio
nale ale muncitorilor, 
în majoritatea între
prinderilor funcționea
ză cursuri de minim 
tehnic, se țin conferințe 
tehnice etc.

(Agerpres)

de Stat a! R. P. Romîne, după solemnitatea Inminarn de ordine și medalii. 
Foto t. AGERPRES

Marți ia amiază la Consiliul de Stat al 
R. P. Romine a avut loc solemnitatea în
sumării de ordine și medalii unor membri 
ai echipajelor navelor de pescuit oceanic 
„Constanța" și „Galați", precum și unor 
lucrători din sectorul industriei peștelui.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ștefan Voitec, Anton Brei- 
tenhofer, membru al Consiliului de Stat, 
Janos Fazekaș, ministrul industriei ali
mentare, Dumitru Simulescu, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, pre
cum și funcționari superiori ai celor două 
ministere.

Pentru munca desfășurată de echipa
jele celor două nave în cursul primei 
călătorii de pescuit la mare distanță de 
țărmurile patriei, precum și pentru modul 
de pregătire și organizare a acestei 
activități, au fost decorați cu „Or
dinul Muncii" clasa a Il-a : Nicolae Milu, 
Victor Orban și Nicolae Vasilescu ; cu 
..Ordinul Muncii" clasa a IlI-a : Vladimir 
Cosmiceanu, George Zamfirescu, Octav

Ganea, Aurelian Stoleru, Alexandru Du
rai triu, Virgil Țipă, Triboniu Aurelian 
Stuparu, Nicolae Rusmănică, Constantin 
Bâ dică. Dumitru Safta, Ion Ștefănică, Ion I 
Balaban, Zoltân Kaszoni, Ștefan Mazăre, 
Marin Dan, Grigore Nichita, Constantin 
Oțeleanu, Mihail Rățulescu, loan Brezo- 
ianu, Iancu Laviniu Munteanu, Marian 
Murariu, Ioan Varlam, Constantin |Cdr- 
codel, Ivan Iulmen, Costieă Dragontir, - 
Simion Belazor, Ion Roșea, Maximilian 
Hoinarii, Amelian Procop, Agap Malihen, 
Mihai N. Costache, Murat Abdula, Emil 
Mihail Gherghișan, Gheorghe Oprea; cu 
„Medalia Muncii": Ștefan Caterinco, Petre 
Mureșan, loan Bolea, Ioan Halus, loan 
Petcu, Mircea Gania, Gheorghe Belea, 
Justin Niță, Corneliu Simionescu, Aurel 
Martin, Constantin Anastasoaiei, Ion Si
mionescu, Matei Ristea, Vasile Răducanu, 
Mihail Petac, Aurelian Niculescu, Mir-

(Continuare în pag. a lll-a)

Noua promofie de mediciniști ieșeni
IAȘI (de la corespondentul 

nostru). — 72 de medldniști 
ieșeni s-au întîlnit, recent, 
pentru ultima oară la capătul 
anilor de studenție. Membrii 
noii promoții a Institutului me
dico-farmaceutic ieșean și-au 
primit repartițiile. Odată cu a- 
ceasta, ei și-au exprimat 
cunoștința fierbinte față 
partid pentru condițiile 
viață și studiu asigurate
anii de facultate și hotărîrea 
ca în noile locuri de muncă 
să-și pună întreaga lor price
pere și capacitate în slujba 
apărării sănătății oamenilor 
muncii.

îmi este plăcut să vă adresez dumneavoas- 
stră, participanți la cea de-a doua Conferință 
a șefilor de state și guverne ai țărilor nean
gajate, un salut călduros și urări de succes 
deplin.

Lucrările Conferinței, căreia îi atribuim o 
deosebită importanță și semnificație interna
țională, sînt urmărite în Romînia cu viu in
teres și simpatie.

In lumea zilelor noastre, înfățișînd o imagi
ne de transformări înnoitoare, țările neanga
jate iau parte tot mai activ la opera plină de 
răspundere a apărării și consolidării păcii, la 
care sînt chemate să-și aducă contribuția 
toate țările, indiferent de mărimea și forța 
lor.

Stă în puterea popoarelor să împiedice fo
losirea cuceririlor științei și tehnicii moderne 
în scopuri de distrugere. înfăptuirea dezar
mării generale și totale, calea cea mai sigură 
spre înlăturarea pericolului nuclear, ar elibe
ra totodată resurse uriașe pentru construcția 
pașnică.

Dezvoltarea rapidă, multilaterală, a țărilor 
recent eliberate este de nedespărțit de conso
lidarea independenței lor politice și eco
nomice.

Respectarea cu strictețe a principiilor in
dependenței și suveranității naționale, egali
tății în drepturi, avantajului reciproc și nea-

u ei ne-am în
tîlnit nu o dată 
în acest an. 
I-am găsit pe 
cîmp în primă
vară, cînd pă- 
mîntul păstra 

încă ultimele rămășițe ale 
eapezii și tot acolo au fost 
prezenți la întreținerea cul
turilor, la recoltatul cerea
lelor păioase, Ia executarea 
arăturilor adînci de vară, 
ia pregătirea patului germi
nativ.

I-am găsit acum din nou 
in cîmp. A fost declanșată 
insămînțarea griului cu în
tregul complex de lucrări: 
arat, pregătirea terenului, 
semănat. E un volum mare 
de muncă, care va fi execu
tat în întregime numai de 
si, de mecanizatori. Sînt 
lucrări de a căror calitate 
depinde într-o măsură în
semnată recolta anului vii
tor.

Redăm în acest număr al 
ziarului cîteva secvențe din 
activitatea rodnică pe care 
mecanizatorii o desfășoară 
acum pe ogoare.

Citiți pagina a Il-a: 
„MECANIZATORII PRE
GĂTESC RECOLTELE VII
TOARE'.

Pe Dunăre in sus
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MAREȘAL ABDULLAH AL-SALLAL 
Președintele Republicii Arabe Yemen

TELEGRAMA

File din istoria Universitarii bueureștene
In acest an se împlinește un 

veac de cînd Alexandru loan 
Cuza a iscălit decretul de înfiin
țare a Universității bueureștene 
întrunind într-o instituție unică 
trei facultăți existente de mai 
înainte : facultatea de drept, fa
cultatea de științe, facultatea de 
litere și filozofie.

Lăudabila inițiativă, prin care 
se satisfăcea unul din dezideratele 
burgheziei în plin avînt, dezvol
tarea învățămîntului de nivel 
înalt, marca ridicarea pe o treap
tă nouă a unui învățămînt de 
grad superior, ale cărui începu
turi au fost puse încă din vre
mea domniei lui C. Brîncoveanu. 
Căci datorită stăruinței și acțiunii 
de mecenat a acestui domnitor, 
a luat ființă, acum 270 de ani, 
cea mai înaltă instituție de învă
țămînt, căreia i se spunea de con
temporani Academia domnească 
de la Sf. Sava, școala funcționînd 
chiar pe locul Universității ac
tuale, în chiliile dinspre nord ale 
mînăstirii, biserica aflîndu-se 
acolo unde astăzi se înalță sta
tuia lui Mihai Viteazu.

Că instituția de la Sf. Sava 
avea caracterul unei școli de cel 
mai înalt nivel, o mărturisește 
planul de învățămînt, alcătuit în 
vremea fondatorului ei. Faptul

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

Primind felicitările din partea Dumnea
voastră, a Consiliului de Stat și a poporului 
Republicii Populare Romîne, adresate po
porului Republicii Arabe Yemen, cu ocazia 
sărbătorii naționale — aniversarea revoluției 
de la 26 septembrie — vă mulțumesc căldu
ros și urez poporului romîn prieten progres 
continuu și prosperitate, iar Excelenței 
.Voastre, multă sănătate și fericire.

acesta îl atestă și învățatul grec, 
Ales. Helladius, care studiase 
mai bine de 11 ani Ia cîteva uni
versități din apusul și centrul 
Europei. El vine la București în 
1713, iar în 1714 tipărește în lati
nește o interesantă carte în care 
înfățișează aspecte din viața cul
turală a Țărilor Romîne și declară 
cu experiența sa de om erudit că 
„Academia din București își me
rită numele'4, adăugind că învă
țau aici 150 de elevi, ba uneori 
chiar peste 200, mulți veniți din 
țările creștine supuse turcilor.

Fenomenul utilizării unei limbi 
străine în predarea învățăturilor 
(greaca clasică) este particular nu 
numai Țărilor Romîne, ci este în- 
tîlnit și în alte state din evul 
mediu, unde clasa dominantă fo
losește o limbă străină limbii 
populare.

In Țările Romîne, pînă la 1821, 
limba de predare a învățăturilor 
superioare a rămas cea greacă, 
doar în faza ultimă s-au introdus 
latina, franceza și italiana, ca ur
mare a transformărilor social-eco- 
nomice, a apariției unor relații de 
producție noi, capitaliste.

Nu trebuie uitat că la Acade
mia greceasca s-au instruit căr
turari și literați romîni, exponenți 
ai ideologiei iluministe în Țara

de prof

mestecului în treburile interne, constituie te
melia trainică a unor relații internaționale de 
cooperare rodnică.

Lupta popoarelor aflate încă sub dominație 
colonială pentru lichidarea tuturor formelor 
de asuprire și aspirațiile lor legitime la liber
tate se bucură de calda solidaritate a poporu
lui romîn.

Angajată într-un vast program de dezvol
tare multilaterală, de ridicare necontenită a 
nivelului de trai al poporului, Republica 
Populară Romînă militează activ pentru re
glementarea problemelor internaționale pe 
calea negocierilor, pentru statornicirea în re
lațiile între state a unui climat de încredere 
și respect reciproc, pentru folosirea tuturor 
posibilităților pe care le au statele de a se 
înțelege și de a colabora.

întreaga activitate a Romîniei la O.N.U., 
propunerile sale în cadrul acestei organizații 
urmăresc cu consecvență promovarea ideilor 
coexistenței pașnice, a cooperării internațio
nale în spiritul principiilor fundamentale în
scrise în Cartă.

îmi exprim convingerea că rezultatele Con
ferinței dumneavoastră vor constitui o nouă 
contribuție la cauza progresului, a păcii și 
securității internaționale.

TELEGRAMA
Foto : N. STELORIAN

univ. Ion lonașcu

Ienă-
Che-

Romînească, ca de pildă : 
chiță Văcărescu, episcopul 
sarie de Rîmnic, mitropoliții Gri
gore și Filaret, Grigore Brîn- 
coveanu, ’ —- -
Golescu,

Iordache și Dinicu 
sibianul Zenobie 

Const. Hagi Pop, Naum Rîmni- 
ceanu, episcopul Voltairian Ila- 
rion, intimul lui Tudor Vladimi- 
rescu, Eufrosin Poteca, Eliade 
Radulescu, P. Poenaru și alții.

Sub influența ideologiei ilumi
niste, învățămîntul bucureștean 
tindea spre o orientare nouă : in
stituirea predării științelor mo
derne experimentale, iar în gîn- 
direa tineretului de la Sf. Sava 
începeau să-și facă loc treptat 
unele idei ale enciclopediștilor și 
filozofilor materialiști francezi, 
adversari ai ideologiei feudale ab
solutiste.

în primele decenii ale sec. al 
XIX-lea, în condițiile formării în 
sînul orînduirii feudale a noilor 
relații capitaliste, se intensifică 
lupta elementelor tinerei burghe
zii pentru lărgirea pieței interne, 
pentru formarea unei culturi na
ționale, ceea ce obligă pe domni
torul loan Carageâ — avînd și

strînse relații cu patriciatul orășe
nesc, antrenat pe făgașul luptei 
antifeudale — să accepte propu
nerea eforilor învățămîntului, de 
a se înființa o școală superioară 
în limba națională la Sf. Sava.

In martie 1818, eforii școalelor. 
printre ei figurînd boieri cu idei 
avansate, ca Iordache Golescu, 
distins absolvent al învățături
lor în limba greacă de la Sf. Sava 
și C. Bălăceanu, raportează dom
nitorului că pentru predarea arit
meticii, geometriei, geografiei 
„în limba noastră cea romîneas
că" și îndrumarea elevilor la mă
surarea pămîntului, (disciplină 
care constituia latura esențială 
practică a planului de învățămînt) 
n-au găsit altul mai destoinic 
decît pe „un Lazar inginer* venit 
recent din Transilvania. Ei pro
pun numirea acestuia ca profesor 
și director la școala națională nou 
creată la Sf. Sava. Astfel se pun 
bazele celei dintîi instituții de în
vățămînt mediu și superior în 
limba rdrnînă, pe care neuitatul 
Gh. Lazăr, în „înștiințarea* sa că
tre public, din august 1818, o nu
mește „ACADEMIE DE ȘTIIN-

ȚE FILOZOFICEȘTI ȘI MATE- 
MATICEȘTI**, unde se vor pre
găti în primul tind ingineri ho
tărnici, de care boierimea progre
sistă simțea mare lipsă, delimita
rea moșiilor de către ingineri 
străini necesitînd cheltuieli prea 
mari.

După moartea prematură a lui 
Gh. Lazăr, școala de la Sf. Sava 
iu condusă cu rîvnă și competen
tă de foștii săi elevi și colabora
tori Ion Eliade și Eufrosin Pote
ca, cărora le-a urmat P. Poenaru. 
Activitatea stăruitoare și bine 
orientată a lui Poenaru, om cu 
studii solide de matematici și 
inginerie în Austria, Franța și 
Anglia a contribuit în mod deose
bit la reorganizarea și propășirea 
ei în perioada 1832—1848, timp 
cît a condus învățămîntul din 
Țara Romînească, la formarea ti
nerei generații de intelectuali pro
gresiști, în frunte cu Nicolae Băl- 
cescu.

Revoluția de la 1848 n-a reu
șit, în timpul redus cît a avut 
stăpînirea politică, să realizeze 
planul de reorganizare pe baze 
noi a învățămîntului, însă a tra
sat principiile directoare ale dez
voltării lui în deceniile următoa
re, mai ales după înfăptuirea 
Unirii Principatelor,

Colegiul academic Sf. Sava, 
considerat de reacțiune ca focar 
principal al răzvrătirii împotriva 
nedreptelor rînduieli feudale, nu 
a fost redeschis decît în 1851, în 
domnia lui Barbu Știrbei. Deși 
exponent al forțelor reacționare, 
acesta nu putea ține în loc dez
voltarea vieții sociale și nici des
considera programul pașoptist pri
vind învățămîntul superior în 
limba națională. Astfel el numi o 
comisie pentru alcătuirea „pro
gramelor învățăturilor publice". 
Proiectul exprimă tendința de di
ferențiere a învățămîntului știin
țific superior de celelalte grade 
de învățămînt, grupate pînă acum 
în cadrai Colegiului Sf. Sava, 
creînd „oarecari facultăți", în
scrise sub denumirea „Școala 
specială de inginerie" și „Școala 
de legi", prevăzute numai în 
București. Școala de legi va fi 
transformată în 1859 în „Faculta
tea de drept", prima facultate ce 
se desprinde definitiv de Colegiul 
Sf. Sava, avînd conducere pro
prie în persoana unui decan ales 
de corpul profesoral, primul fiind 
C. Bozianu.

Lui Știrbei îi urmă la conduce
rea Țării Romînești caimacamul

prevăzute numai în 
Școala de legi va fi

(Continuare in pag. a IlI-a)

I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I

Tovarășului WALTER ULBRICHT 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Tovarășului WILLI STOPH 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Tovarășului proi. dr. JOHANNES DIECKMANN 
președintele Camerei Populare 

a Republicii Democrate Germane

Tovarășului proi. dr. ERICH CORRENS 
președintele Consiliului Național 

al Frontului Național al Germaniei Democrate
Berlin

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, al întregului popor romîn, vă transmitem dumneavoa
stră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, Consiliului de Stat al Republicii Democrate 
Germane, Consiliului de Miniștri și tuturor oamenilor muncii din 
Republica Democrată Germană, un cald salut tovărășesc și felicitări 
cordiale cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a proclamării Repu
blicii Democrate Germane.

Crearea Republicii Democrate Germane — primul stat german 
al muncitorilor și țăranilor care a pășit pe drumul păcii, democrației 
și socialismului — a însemnat o cucerire istorică a poporului german, 
față de care poporul romîn nutrește sentimente de stimă și înaltă 
considerație.

Poporul romîn împărtășește bucuria oamenilor muncii din R. D. 
Germană pentru realizările de seamă pe care le-au obținut sub con
ducerea Partidului Socialist Unit din Germania în construcția so
cialistă.

Propunerile Republicii Democrate Germane îndreptate spre rezol
varea pașnică a problemei germane, de promovare a unei politici de 
colaborare între toate statele, indiferent de orînduirea lor social-eco- 
nomică, constituie o contribuție prețioasă la lupta țărilor socialiste și 
a tuturor forțelor păcii pentru securitate și cooperare internațională.

Relațiile de colaborare frățească dintre Republica Populară Ro
mînă și Republica Democrată Germană, bazate pe principiile mar- 
xism-leninismului, s-au dezvoltat continuu și multilateral, contribuind 
la unitatea și coeziunea statelor socialiste, la cauza socialismului și 
înțelegerii între popoare.

Succesele obținute pînă acum pe această cale creează premize 
pentru dezvoltarea continuă a colaborării dintre statele noastre pe 
baza egalității în drepturi și avantajului reciproc.

De ziua marii sărbători naționale a Republicii Democrate Ger
mane vă urăm, dragi tovarăși, dumneavoastră și întregii populații a 
Republicii Democrate Germane, noi succese în dezvoltarea multilate
rală a patriei dv. socialiste, în lupta pentru viitorul pașnic și fericit 
al poporului german.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

ȘTEFAN VOITEC 
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne



MECANIZATORII
/i întrecere
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Am zăbovit mai mult timp la cele două brigăzi de tractoare care lu- I 
crează pe ogoarele GJLC. „1 Mai“ din comuna Cuza. Vodă. Amindouă sînt 
fruntașe la lucrările cimpului. Atît președinta gospodăriei, tovarâșa Gher
ghina Cojocaru, cît și inginerul agronom Gh. Predescu, au de spus numai 
cuvinte bune la adresa tinerilor mecanizatori:

— An de an nivelul agrotehnic la care se efectuează lucrările este tot! 
mai bun — ne spune inginerul agronom — iar ca rezultat al acestei stră
danii și recoltele sînt mai mari. Dar ca acum nu t-a lucrat niciodată—

— Toamna aceasta avem de insămințat cu griu 1275 de hectare — 
ne spune președinta gospodăriei. Pină acum avem pregotiie pentru însd- 
mînțare vreo 900 de hectare. Atît arăturile cit și celelalte lucrări de între
ținere sînt făcute la un bun nivel agrotehnic. Dacă și semăr.atul se va face 
în epoca optimă, și nu văd ce ne-ar împiedica, obiectivul pe care-l urmă
rim și noi colectiviștii cu același interes ca și tinerii mecanizatori —• spori
rea producției de grîu la hectar — fără doar și poate că se va împlini.

Cei mai în drept să răspundă sînt, firește, tinerii mecanizatori. In 
mîinile lor se află recolta anului viitor. De calitatea muncii lor va depinde 
belșugul, date fiind condițiile climatice bune. Deci, in momentul de față o- 
biectivul principal al întrecerii socialiste care se desfășoară intre cele două 
brigăzi este încadrarea însămînțărilor în epoca optimă și la un nivel cali
tativ superior. Prin munca politică pe care o desfășoară, grupele U.TJd. din 
cele două brigăzi, în colaborare cu grupele sindicale ajută la buna desfă
șurare a întrecerii socialiste. în fiecare seară se analizează, operativ, cu 
toți mecanizatorii, în prezența inginerului agronom al gospodăriei care face 
recepția lucrărilor, realizările de peste zi, se completează graficele, se ini
țiază măsuri pentru o mai bună organizare a muncii in zilele următoare. 
Se ține o evidență clară a întrecerii atît pe oameni cît și pe cele două bri
găzi (a V și a VI conduse de Rusu Stoian și respectiv de Ion Constantin). 
Aceasta a dus la creșterea răspunderii tinerilor mecanizatori pentru volu
mul și calitatea lucrărilor efectuate. Inițiativele lor atestă preocuparea 
pentru scurtarea timpului de execuție a lucrărilor. Asigurind tot timpul o 
bună stare tehnică a mașinilor, revizuindu-le seara după lăsatul lucrului 
și printr-un control la fiecare oprire care se face pentru aprovizionarea cu 
sămînță a semănătorilor, au reușit ca din prima zi să meargă cu o viteză 
sporită la însămînțatul griului. Pină acum cele mai bune realizări le-au 
obținut tinerii mecanizatori Marin Stănescu, Gh. Vasile, Nuțu Panait din 
brigada a V-a, Constantin Baicu, Gh. Andronescu și Ion Ioniță din brigada 
a Vl-a. Ei au depășit în medie cu 3—4 hectare norma zilnică de însămînțat. 
Campania e doar la început. Pînă la terminarea însămînțărilor realizări la 
fel de frumoase vor apare cu siguranță în dreptul multor altor nume. A 
sporit simțitor și viteza de executare a arăturilor în terenurile eliberate de , 
porumb, prin asigurarea schimbului doi pentru cîte 3 tractoare din fiecare 
brigadă. în permanență va exista, deci, un decalaj corespunzător între arat 
și semănat, între o lucrare și alta — condiție importantă pentru asigurarea 
unor producții sporite de griu în anul viitor.

La G.A.C. Bogata din raionul Luduș, o problemă acută o constituia 
recoltarea sfeclei de pe suprafețele unde urma să se pregătească patul ger
minativ în vederea însămînțării griului. Producția de sfeclă fiind mare — 
20 000 kg la hectar — recoltatul manual ar fi încetinit ritmul de eliberare 
a terenului, iar însămînțările nu se puteau încadra în epoca optimă. în 
citeva zile mecanizatorii terminau însămînțatul celor 150 hectare pe care 
ie aveau deja pregătite, iar teren nou eliberat nu mai aveau. Asigurarea 
unui cîmp larg de lucru tractoarelor, preocupa atit gospodăria colectivă, cît 
și brigada de tractoare. Soluția a fost găsită : trebuia folosit recoltatul me
canic, cu dislocatorul. Iată însă că s-a ivit și un dezavantaj : frunzele sfe
clei, crescute excesiv, acopereau rîndurile. Roțile tractorului striveau și 
amestecau cu pămîntul o bună parte din frunze, ceea ce însemna o pier
dere mare de furaje. Utemistul Mărgineanu Mihai, care mai recoltase sfe
clă cu dislocatorul și in anii trecuți, a propus ca înainte de introducerea 
dislocatorului în brazdă, frunzele să fie recoltate cu combina de siloz. Aces
teia i s-a adăugat un cuțit pentru retezatul coletelor de la suprafață. Pen
tru ca lucrarea să se execute operativ s-a luat măsura ca frunzele să fie 
insilozate pe loc, în gropile din preajma tarlalelor, dispuse în apropierea 
sectorului zootehnic. Firește, toți au fost de acord cu propunerea lui Măr- 
gineanu. După ce a trecut combina prin cîmpul de sfeclă, rîndurile elibe
rate de frunze au apărut drepte, ușurînd foarte mult munca tractoristului 
care venea în urma combinei cu dislocatorul. Recoltarea sfeclei, prin acest 
procedeu, se face aproape în întregime mecanizat: un tractor tractează 
combina de siloz care retează frunzele, altele două vin cu dislocatorul și re
coltează pe zi cîte 8—10 hectare de sfeclă. In acest timp colectiviștii din 
brigada a Il-a de cîmp, care înainte efectuau munca cu recoltatul sfeclei, 
sînt antrenați acum, o parte la încărcatul remorcilor, alta la umplerea 
gropilor cu furaje, iar alta la împrăștierea îngrășămintelor chimice. Pe te
renurile proaspăt eliberate alte tractoare executa lucrări în vederea pre
gătirii patului germinativ. Terenul fiind astfel de două ori răscolit, arătu
ra iese măruntă și nu trebuie efectuate lucrări in plus cu discul și tăvă- 

| lugul. Intre ultima suprafață de teren pregătită și suprafața însămînțată 
: există un interval de 8—10 zile, suficient pentru așezarea solului. Ritmul 
însămînțării griului a sporit. Tractoarele execută zilnic arături pe 32 de 
hectare. Din 521 hectare destinate culturii griului, pină acum au fost arate 
300 de hectare, iar 150 de hectare au fost deja insâmînțate. Ritmul în care 
se desfășoară aceste lucrări, asigură terminarea însămînțărilor în 
10—12 zile.

La brigada S.M.T. de la G.A.C. Căpuș, mecanizatorii Holmoghi Samoilă, 
Ion Păcuraru, Ion Tonceanu și Dumitru Crăciun au preluat metoda celor 
de la Bogata, adueîndu-i și unele îmbunătățiri. Ei au reglat ecartamentul 
tractoarelor astfel îneît ziua recoltează la sfeclă, iar noaptea, cu același 
tractor, căruia i se schimbă doar agregatele, se fac arături. Pe locul unde 
dimineața se aflau rîndurile de sfeclă, apar a doua zi brazde negre.
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Șase ani

De șase ani lucrează briga
da lui Ion Bordea de la 
S.M.T. Adjud pe terenurile 

gospodăriei colective din Ho- 
mocea. In acest răstimp in
tre mecanizatori și colectiviști 
s-au statornicit relații de 
strînsă colaborare pentru ob
ținerea unei producții mari și 
constante. Lucrînd ani in șir 

pe aceleași terenuri, mecaniza
torii au ajuns acum sa cu
noască bine caracteristicile 
solului. Și nu numai ei. Parcă 
numai o dată s-a auzit în sat 
acum, toamna, cînd cîmpul e 
plin de roade : aici a lucrat— 
și urmează numele tractoris
tului. Cartea de vizită a mun
cii lor este însuși cîmpul. 
Creșterea de Ia an la an a 
producției la hectar își are 
explicația tocmai în faptul că 
mecanizatorii, cunoscînd bine 
fiecare tarla, au putut să a- 
plice o agrotehnică corespun
zătoare. Eficiența permanenti
zării mecanizatorilor pe ace
lași loc de muncă colectiviștii 
o măsoară în boabe : în 1961 
se recoltează 160 kg grîu la 
hectar mai mult decît în 1960, 
în 1962 producția crește cu 
încă 85 kg la hectar, pentru ca 
în acest an sporul să fie mai 
mare cu 105 kg. In numai trei 
ani, deci, producția înregis
trează o creștere de aproape 
400 kg la hectar.

Necesitatea permanentizării 
mecanizatorilor în brigăzile 
de cîmp este, deci, evidentă. 
In această toamnă, cind fie
care mecanizator își cunoaște 
bine tarlalele pe care va lu
cra, cînd știe ce lucrări va fa
ce, ce soi de sămînță seamă
nă, ogorul este și mai bine 
lucrat, patul germinativ este 
mai bine pregătit. Complexul 
de lucrări e diferit de la par
celă Ia parcelă. Pavel Vasile, 
de pildă, execută lucrări di
ferențiate față de Grigore E- 
ne. Pe o solă, el a semănat in 
agregat cu tăvălugul. In felul 
acesta sămînța aderă mai bine 
la sol, are deci condiții opti
me de încolțire. Terenul lui 
Grigore e mai umed. El nu 
mai folosește tăvălugul ci gra
pa. De la caz la caz, procedea
ză și ceilalți mecanizatori.

Stabilirea unor lucrări di
ferențiate de la o parcelă la 
alta cere cu siguranță un stu
diu amplu, care nu se poate 
face numai de un singur om 
— de inginerul agronom al 
gospodăriei. Tocmai în aceas
ta constă marele avantaj al 
permanentizării brigăzilor de 
cîmp, al mecanizatorilor pe 
brigăzi, cu care inginerul co
laborează direct.

In aceste condiții nu numai 
inginerul și brigadierii pot 
face constatări bine justifica
te din punct de vedere știin
țific, ci și mecanizatorii, care 
au posibilitatea să cunoască 
terenul de-a lungul multor ci
cluri de producție și astfel, în 
funcție de cerințele solului, să 
aplice o agrotehnică corespun
zătoare.
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Cu eficientă imediată
La G.A.C. Adju- U.TJL din bri^ 

dul Vechi au căzut, de tractoare : , 
cu citeva zile in fie eliberate de 
urmă, ploi abun- ceni mai inxii te 
dente. Ritmul de nurile cu expun 
lucru la recoltat a mai mare, care 5 
scăzut. Tractoarele de acum zvintai 
nu aveau decit su- Da, dar cum ? 
prefețe mici pe care poți da peste < 
puteau ara. Și to- așa, la repezet 
tuși pentru griu organizarea mui 
trebuia asigurat un brigăzilor de ci 
bun pat germinativ, a.’e G^LC. Mai 1

Cu primele zile se încurca treabc 
frumoase lucrul a totuși exi
fost reluat cu forțe o soluție — spi 
sporite. Trrrnl e*a Vasile Secară, 
insă umed. Cei cretarul comiterii 
nouă mecanizatori U.TSL pe gospa 
nu puteau folosi rie. Comentind 
mașinile eu întrec- gestia grupei U.T 
ga capacitate. O din brigada 
parte din tractoriști tractoare ne- 
trebuia să aștepte gindiz cum poau 
pină se elibera te- pusă in pract; 
renul Intr-un loc. Noi propunem 
alteori parcelele e- fie luați doi-îrei 
rau prea umede și neri din fieo 
nu se putea intra brigadă și sâ fie 
în brazdă. Se fă- pardzsți să User 
ceau deplasări ins- «5 sxprtveghe 
tile, se pierdea wun șef de ech 
timp. Trebuia găsi- mai cintusc. e» < 
tâ o soluție operări- perieufi pe tere. 
vă. Sugestia a venit nle ce-e trebuse 
din partea utemiști- rate mai tarii. 
lor din grupa felul aceszn xa 
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c- 
î»

ITFÎFLiLKi

■<

Sînt zile pline, în care fiecare ceas, fiecare clipă e 
prețioasă. Să urmărim împreună filmul unei singu
re zile din munca mecanizatorilor de la S.M.T. 
Cuza Vodă.

Vineri 2 octombrie. A început semănatul griului 
Bilanțul: s-au însămînțat peste 600 de hectare. Au 
mai rămas... 8 500.

S-au folosit toate cele 148 de tractoare. 36 de 
discuri și 46 de semănători SU 29. Un număr de 16 
semănători n-au intrat la semănat lin cauza terenu
lui prea moale. Nu s-a semnalat nici o defecțiune.

La sediul stațiunii nu-i nimeni. întregul personal 
ingineresc și tehnic este la brigăzi. împreună cu 
șefii de brigadă au făcut un instructaj celor 26 de 
mecanizatori sosiți de la grupurile de irigat în ve
derea asigurării schimbului doi pe tractoare. La

A plecat la lucru schimbul II în amurg,
Ia preluarea schimbului

■i

In clipa cînd soarele scapătă 
spre asfințit și umbrele se alun
gesc mult pe întinderile netede 
ale Bărăganului, aici, la sediul 
brigăzii de tractoare nr. 9 de 
la G.A.C. Cacomeanca, e liniște 
deplină. Dar îndată ce se-ntune- 
că, din toate părțile încep să a- 
pară tractoarele. Se-ntorc la bri
gadă tractoriștii care au însă- 
mînțat și au pregătit terenul. 
Mulți dintre ei sînt tineri, elevi 
din anul trei, care fac practică în 
brigăzile de tractoare ale S.M.T. 
Cuza Vodă din raionul Călărași. 
Ei au fost în schimbul de zi. 
In schimbul de noapte urmează 
să lucreze tinerii mecanizatori cu 
stagii mai vechi în mînuirea trac
toarelor, cu o bogată experien
ță. Ei execută, în timpul nopții, 
la lumina farurilor, arături și lu
crări de pregătire a terenului la 
același nivel ca și ziua. Sînt lu-

:■
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Colocviu despre calitate
A considerat atunci că este util 6ă facă cu 

rr.ecanizatorii din brigada sa un scurt coloc
viu despre calitate.

— Ia să-mi spuneți voi...
Și urmează o serie de întrebări asupra re

gulilor ce trebuiau respectate la toate lucră
rile. Răspunsurile au fost bune. S-a mers 
din nou la cîmp. A venit și inginerul agro
nom. S-au făcut sondaje din loc în loc, s-au 
urmărit cu atenție parcelele, s-au controlat 
dispozitivele de reglare a agregatului. Fie
care membru al comisiei de recepție și-a no
tat constatările și la urmă s-au confruntat 
în colectiv. Concluzia a fost unanimă: „nota 
10 la calitate 1“ Pe toată întinderea de teren 
lucrată în ziua aceea comisia n-a găsit nici 
un greș. Și nici a doua zi, nici în zilele ur
mătoare.

schimbul doi, la lumina farurilor, 
pînă către cumpăna nopții. A- 
cum, la ora aceasta din fap
tul serii, cînd se tntîlnesc cele 
două schimburi, cînd se adună 
hectarele realizate de fiecare și 
se constată, printr-o explozie de 
bucurie, că au sporit viteza zilni
că la toate lucrările cu 30—50 la 
sută, acum , cînd adie boarea re
ce și ei aprind țigările în pumn, 
cînd se-ntreabă și se salută, acum 
în lumina crepusculară are loc 
momentul cel mai frumos — unii 
tnmînează altora o simbolică șta-- 
fetă. Asemenea mesaje se schim
bă în fiecare din cele 14 brigăzi 
de tractoare ale S.M.T, Cuza Vo
dă. In fiecare, pentru sporirea 
vitezei de lucru, pentru folosirea 
tractoarelor și a celorlalte mașini 
la întreaga lor capacitate, s-a or
ganizat schimbul doi. In urmă 

------ y. ........ w...» cu două zile au sosit la brigăzi 
crări care cer îndemînâre, forță/" noT „îhtărituri . Alături de cei'' 

30 de elevi din anul III care a- 
sigură schimbul doi vor mai lu
cra în campanie încă 26 de trac
toriști, absolvenți de anul trecut, 
care au fost retrași de la grupu
rile de irigat de la orez și gră
dini. Grupele U.T.M. din fiecare 
brigadă au inițiat imediat orga
nizarea acolo, în cîmp, a unor in
structaje privind lucrările din 
campanie pentru ca și aceștia să 
se aclimatizeze repede, să dea un 
randament maxim. Schimbul doi 
este astfel asigurat pentru aproa
pe 60 de tractoare. Efectul eco
nomic al organizării muncii în 
două schimburi pe cît mai multe 
tractoare este evident. Intr-o sin
gură noapte se ară 200 de hec
tare. Asta înseamnă că se pre
gătește terenul pentru 12 semă
nători, asigurînd decalajul nece
sar între lucrarea de pregătire a 
terenului și semănat. De aseme
nea, un număr mai mare de trac
toare pot fi repartizate ziua la 
însămînțări, astfel îneît se pot 
folosi cu întreaga capacitate toate 
cele 62 de semănători.

...Tractoarele pregătite pentru 
schimbul de noapte pornesc spre 
Iar gurile cîmpiei. Cei rămași le 
fac semne cu mina, le petrec cu 
privirea pînă cînd duduitul lor 
îl aud doar ca o părere, iar fa
rurile, niște ochi de licurici. Apoi, 
se îndreaptă spre dormitor.

precizie. Adîncimea la carete efec
tuează, calitatea lor, funcționarea 
mașinilor nu le mai văd întorcîn- 
du-și capul în urmă, cum se în- 
tîmplă în timpul zilei, ci le simt.

Aici, la brigada nr. 9, situată 
în mijlocul perimetrului gospodă
riei colective, se-ntîlnesc „tine
rii'* și „bătrînii**. Elevii coboară. 
„Veteranii" îi primesc ca pe niș
te oameni mari, egalii lor, dar și 
ca pe niște ucenici. Se prezintă 
un mic raport verbal în timp ce 
dau, împreuna, un ocol tractoru
lui. E de față și șeful brigăzii, 
Vasile Constantin, un tînăr care 
vorbește puțin, gîndește și face 
mult. El s-a mai întilnit cu ei de 
două-trei ori pe zi acolo, în 
brazda, însă tot îi mai întreabă și 
de astădată cum au mers mașini
le, dacă au avut necazuri/ unde 
și cum ? O scurtă revizie a trac
toarelor, trec toate pe la cister
nă și se alimentează, apoi se pre
gătesc de plecare. Urcă la volan 
cei mari, care parcă duc pe ume
rii lor puternici întregul întune
ric al nopții. E rîndul ucenicilor 
Ștefan Bărăitaru, Jan Oprea și 
Vasile Colceag să ureze drum 
bun și spor la muncă lui Ion Pe
tre, Gh. Delciu și Mihai Tănase. 
O dată cu ei mai pleacă și Nico- 
lae Baicu, Vintilă Chivulescu, 
Aurel Alexe, Mihai Leon, cărora 
— deși în timpul zilei au lucrat 
cu spor, depășindu-și cu 50 la 
sută planul la diferitele lucrări — 
totuși li se pare că n-au făcut 
destul. Lucrează și ei alături de

și planta

SINGURA
brigăzi au venit 30 de elevi din anul trei. Fac 
practică in producte. 55 de tractoare vor lucra in 
doua schimburi. viteza de lucru Ia arat, pregătirea 
terenului și insămințări este cu peste 30 la sută 
mai mare față de prevederile inițiale.

Autocamioanele cisternă ale S.M.T. au terminat 
de făcut plinul depozitelor oe alimentare din fie
care brigadă. Tractoarele pot lucra neîntrerupt timp 
de 15 zile.

Atelierele mobile, însoțite de mecanici de atelier 
cu o înaltă calificare, echipate cu mașini de prelu
crare și cu piese de schimb, au plecat în cursă și 
vor rămine pe toată durata campaniei la brigăzile 
pe care le deservesc.

Și cei 14 bucătari colectiviști au fost, ca șl în

alte campanii, la Mecanizatorilor li s-a
servit masa, acolo pe cîmp, la capătul tarlalelor.

Seara, la întoarcere de pe cimp, tovarășul Ion 
Kăstase, directorul stațiunii, n-a avut să-și prevadă 
pentru a doua zi prea multe treburi. Doar două se 
desprind ca importanță : să repartizeze la G.A.C. 
Cuza Vodă încă un disc pentru sporirea vitezei de 
pregătire a patului germinativ și să ia legătura cu 
conducerea gospodăriei colective din Potcoava, unde 
cele 4 combine repartizate pentru treieratul florii- 
soarelui nu funcționează din plin pentru că 
asigurat un număr suficient de colectiviști 
această lucrare.

încolo.» muncă însuflețită pretutindeni, 
de calitate șl multă operativitate la semăna:

Lucrările repe
tate cu discul 
sau grapa asi
gură pentru 
grîu un bun pat 

germinativ

Pagină realizată de :

VASILE CĂBULEA

nu s-a
pentru

lucrări

NICOL AE BARBU

ION MARCOVICI

Fotografiile de :

GIL L CUCU

Imperativul actualei cam
panii este executarea lucră
rilor de pregătire a terenului 
și de însămînțare a griului la 
un nivel agrotehnic superior. 
Tocmai pentru aceasta, dumi
nica trecută, la S.M.T. Luduș 
a avut loc sfatul mecanizato
rilor care și-a propus să dez
bată problema măsurilor pen
tru asigurarea calității lucră
rilor din campanie. Discuțiile 
au fost cu atît mai interesan
te cu cit printre participant, 
în afară de mecanizatori se 
aflau ingineri agronomi, bri
gadieri de cîmp și colectiviștii 
care lucrează pe mașini. S-a 
discutat cu aprindere, uneori 
contradictoriu, despre măsu
rile care trebuie luate de 
fiecare unitate ca și în fiecare 
brigadă de tractoare în vede
rea aplicării complexului de 
măsuri agrotehnice recoman
date de Consiliul Superior al 
Agriculturii privind cultura 
griului. Dar ceea ce a reținut 
mai ales atenția au fost de
monstrațiile practice, făcute 
pe o suprafață de 2 hectare,

în vecinătatea stațiunii. Aici 
s-au repetat toate lucrările ce 
așigură pregătirea unui bun 
pat germinativ, în funcție de 
structura solului / ~' 
premergătoare. Pe o fîșie de 
teren s-a efectuat aratul 
agregat cu grapa stelată, 
pe o altă fîșie, după grapă ste
lată, s-a trecut cu tăvălugul, 
iar pe alta cu discul. Astfel că 
în teren apăreau trei fîșii, trei 
feluri de a lucra terenul, care 
corespund situațiilor respecti
ve care există în fiecare uni
tate în această toamnă. Lucră
rile de pregătire a terenului 
în vederea însămînțărilor tre
buie aplicate diferit de la o 
gospodărie la alta în funcție 
de sol, de planta premergătoa
re, de felul în care s-a făcut 
arătura, de cantitatea de pre
cipitații etc. Scopul: să se e- 
xecute numai unele lucrări 
care sînt absolut necesare, în

să, în oricare alternativă, pa
tul germinativ să fie bine 
pregătit.

A -ost o întrunire operativă 
și plină de învățăminte.

în 
iar

Tabloul este, firește, incom plet. Ir. procesul muncii au apă
rut, desigur, multe alte inițiative ale tinerilor mecanizatori și 
colectiviști, au avut loc acțiuni interesante care au contribuit 
și contribuie Ia grăbirea ritmului de execuție a acestor lu
crări, Ia sporirea randamentului pe mașini. Numeroși tineri 
mecanizatori au adăugat la realizările lor de pînă acum 
noi succese. Despre toa*s acestea vă vom informa în conti
nuare în numerele ncastre următoare.

I

■)



Solemnitatea înftrnării
unor ordine și medalii

(Urmare din pag. I)

Cea Cotigă, Florin loan Vasiu, 
Ion Gheorghe, Ștefan Antonov, 
Grigoro Romanov, Toma Axente, 

i Simion Alixei, Vavil Nichiforov, 
Iosif Butîlchin, Igor Carpov, 
Gheorghe Vasile, Vasile Brîndău, 
loan Ghebaur, Gheorghe Sofi- 
ța, Radu Schiopu, Fadei Butîl
chin, Ionel Dendrino, Sava Po- 
șuncă, Petru Greciușcă, Efim 
Brînză, Andrei Foma, Andrei 
Zenovei, Mihai C. Costache, 
Mircea Stănescu, Constantin Vlas, 
Ion Iacobschi, Ion Bîrcă, Ve- 
licu Palmut, Ion Dogaru, Nico
lai© Bărbat, Nicolae Jarnea, Petre 
Gavrilov, Gheorghe Vlăduțu, E- 
mil Bostănică, Nicolae Croitoru, 
Ion Cuzup, Gheorghe Nichita, 
Martin Damiean, Tănase Ivano- 
vici, Alexandru Gheorghiță. Radi- 
on Suhov, Ion Mitrofan, Nicolaie 
Iorga, Sevastian Serghiescu, Ma
tei Ivanov, Petre Feodot, Ivan 
Rudenco, David Dumitru, Gurei 
Castan, Petru Crasovschi, Mihail 
Caminețchi, Mihai Busuioc, Ar
hip Anisim, Nichita Constantin, 
Gheorghe Cristea, loan Rusu, 
Constantin Ciobanu, Gheorghe 
Niță, Gheorghe Pimen, Constan
tin Tudorică.

După ce a înmînat înaltele dis
tincții, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a felicitat căldu
ros în numele C.C. al P.M.R., al 
Consiliului de Stat și al guver
nului pe comandanții și întregul 
echipaj al navelor de pescuit o- 
ceanic „Constanța" și „Galați".

El a dat o înaltă apreciere ac
tivității desfășurate de echipaje, 
care, purtînd cu cinste pavilionul 
țării peste mări și oceane, au ob
ținut rezultate remarcabile în 
prima lor cursă și datorită atitu
dinii și capacității lor au reușit, 
în scurt timp, să stăpînească 

>tehnica modernă cu care sînt în
zestrate cele două nave. Președin
tele Consiliului de Stat a subli
niat că pescuitul oceanic fiind o 
ramura nouă de activitate, este 
necesară acumularea de experien
ță, pe care fără îndoială o vor 
dobîndi și o vor îmbogăți conți

(Urmare din pag. I)

Al. D. Ghica, om politic cu idei 
ceva mai avansate, manifestînd 
un interes mai susținut decît 
Știrbei pentru dezvoltarea învăță- 
mîntului superior prin decretarea 
unei reforme și alocarea unui fond 
masiv, destinat construirii impo
zantului Palat al Academiei (Uni
versității) după planurile celui 
dințîi arhitect-inginer cu studii 
remarcabile în străinătate, profe
sorul Alex. Chr. Orăscu. viitorul 
profesor și decan al Facultății de 
științe, apoi rector al Univer
sității.

Profesorii de la „legi" (drept) 
G. Costaforu, C. Bozianu. V. 
Boerescu, cum și Al. Orăscu de la 
ingineria civilă, au jucat un rol 
important în lupta maselor pen
tru înfăptuirea unității naționale 
și alegerea lui Cuza. Nevoia de 
cadre calificate pentru statul na
țional burghez a impus lui Cuza 
măsuri de dezvoltare în ritm mai 
viu a învățămîntului superior. în 
1859 se formează Facultatea de 
drept, în anul următor, Facultatea 
filozofică, iar în iulie 1864, cele 
două școli superioare de științe și 
de litere se transformă în facul
tăți, constituind împreună cu fa
cultatea de drept Universitatea 
din București, care după cinci 
ani se va mări prin înființarea 
Facultății de medicină.

Invățămîntul superior din 
București avea la 1864 o lungă și 
luminoasă tradiție de cultură, 
manifestată pînă în 1818 prin ac
tivitatea de un veac și mai bine 
a Academiei „grecești" de la Sf. 
Sava. Ea a fost continuată de 
Academia concepută și organiza
tă în spirit nou, național, de das
călul transilvănean Gh. Lazăr, 
potrivit cu cerințele burgheziei 
romînești în formare. Opera fău
rită de Lazăr, s-a dezvoltat treptat 
sub înrîurirea acțiunii forțelor 
progresiste antifeudale din Țara 
Romînească. Întîietatea acordată 
organizării învățămîntului supe
rior juridic atît în perioada pre
mergătoare revoluției din 1848, 
cît și în anii luptelor pentru Uni
re, ilustrează efortul burgheziei 
noastre pentru înlocuirea dreptu
lui feudal cu dreptul de clasă 
burghez și explică înființarea pri
mei facultăți (1859), care va intra 
în componența Universității la 
1864. Tradiția studiului în limba 
elină a clasicismului greco-latin, 
constituind esența învățămîntului 
Academiei brîncovenești de la Sf. 
Sava, corespunzător celui din ca
drul unei facultăți de arte libe
rale (facultas artium), facultate 
de început în universitățile occi
dentale, a contribuit desigur la 
ridicarea nivelului învățăturilor 
respective pe treapta cea mai 
înaltă a Facultății filozofice 
(1860). Rămăsese încă amintirea 
faptului că baza învățămîntului 
superior fundat la București în 
1694 o forma filozofia neoaristo- 
telică. ea cuprinzînd, pe lîngă 
filozofia propriu-zisă, cursuri de 
fizică, astronomie, matematică 
etc. Științele exacte au format 
miezul sistemului de învățămînt 
superior conceput de Gh. Lazăr 
și sub înrîurirea vădită a ilumi
nismului german, a Școalei tran
silvănene. Sistemul adoptat de 
Lazăr, dezvoltat de P. Poenaru 
și Al. Orăscu sub forma cursului 
special de inginerie civilă, a de
venit „Școala superioară de știin
țe" (1863), transformată în facul
tatea de științe în 1864.

înființarea Universității bucu
reștene a reprezentat un act de 
însemnătate deosebită pentru în- 
vățămîntul superior din țara noa
stră, pentru dezvoltarea științei 
și culturii romînești. 

nuu comandanții, inginerii, teh
nicienii, marinarii pescari, folo
sind cu maximum de eficiență 
tehnica modernă a navelor. Parti
dul și guvernul vor acorda și în 
viitor întreaga lor atenție acestui 
important sector de activitate eco
nomică, atît în ce privește dez
voltarea flotei de pescuit, cît și 
pregătirea și încadrarea cu per
sonal de calificare corespunză
toare a acesteia.

în încheiere a urat multă să
nătate tuturor membrilor echipa
jelor celor două nave, familiilor 
lor, precum și noi succese în ac
tivitatea de pescuit pe care echi
pajele o vor desfășura în cursele 
următoare.

Tn numele celor decorați, co
mandantul navei „Constanța", 
Niculae Mihu, și al navei „Galați". 
Victor Orban, au mulțumit pen
tru înaltele distincții primite. Ei 
au asigurat conducerea partidului 
și statului și personal pe tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej că 
echipajele celor două nave vor 
munci și de aci înainte cu toate 
forțele pentru a fi la înălțimea 
încrederii și prețuirii acordate și 
vor îndeplini cu cinste toate sar
cinile ce le revin pentru viitoa
rele curse. Echipajele sînt gata 
de plecare în noile curse de pes
cuit oceanic și vor depune toate 
eforturile pentru a se întoarce în 
patrie cu maximum de rezultate.

(Agerpres)

Premianții Expoziției bienale
de artă populară

Juriul celei de-a IlI-a Ex
poziții bienale de artă popu
lară deschisă in Capitală a a- 
tribuit realizatorilor celor mai 
frumoase lucrări expuse 10 
premii I, 22 premii II, 43 pre
mii III și 47 mențiuni.

Au obținut premiul I la cos
tume Ileana Coca Pop din co
muna Săpința, raionul Sighet, 
la țesături elevele Școlii de 
artă populară din Sibiu, iar la 
cusături Viorica Josan din co
muna Găunoasa, raionul Hu
nedoara, și Ioana Stoica din 
comuna Bunești, raionul Rm. 
Vilcea. Premiul I a mai fost 
acordat pentru piese de cera
mică lui Stelian Ogrezeanu, 
din comuna Horezu, regiunea

Din Capitală și din multe ai ie orașe me faru, mii de eievi vai 
la Expoziția realizărilor economiei naționale pentru a cunoaș

te irumusețile cele noi ale patriei

TOKIO 6 (corespondență spe
cială de la trimisul „Agerpres", 
llie Goga). — Tokio este gata 

.pentru deschiderea Jocurilor O- 
limpice. Stadionul olimpic a fost 
închis pentru public și concu- 
renți pînă sîmbătă dimineața. Aici 
au acces acum numai lucrătorii 
care finisează instalația electrică 
a panoului de rezultate și îngri
jitorii acestei frumoase baze spor
tive. Toate celelalte complexe 
olimpice sînt și ele terminate și 
gata să primească pe concurenți. 
La aeroportul Haneda sosesc ul
timele delegații. Pînă marți la 
prînz în satul olimpic se aflau 
5200 de sportivi din 85 de țări, 
și în celelalte localități alți 1 220.

După 5 zile de vreme frumoa
să, marți după-masă s-a înnorat. 
Se pare că este influența taifu
nului care a hîntuit în Filipine. 
Președintele comitetului de orga
nizare a jocurilor a declarat că 
în eventualitatea unui taifun ce
remonia de deschidere va fi amî- 
nată, dar restul programului com- 
petițional nu va putea fi schim
bat. Meteorologii prevăd totuși 
timp acceptabil pentru sîmbătă.

In aceste zile continuă congre
sul C.I.O. și congresele diferite
lor federații.

Sportivii romîni și-au continuat 
antrenamentele. Echipa de polo 
pe apă a învins cu 8—2 echipa 
S.U.A. La polo jucăm în seria 
l cu Italia și Japonia, Marți au

INFORMAȚII
Cu prilejul celei de-a XX-a 

aniversări a Zilei Armatei 
Populare Cehoslovace, atașatul 
militar și aero al Republicii 
Socialiste Cehoslovace la 
București, col. Stanislav Ma
tas, a oferit marți o recepție în 
saloanele ambasadei.

Au luat parte general colo
nel Ion Tutoveanu, general- 
locotenent Ion Ioniță și gene- 
ral-maior Ionel Vasile, ad- 
juncți ai ministrului forțelor 
armate, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, general-maior Ion 
Dincă, secretarul Consiliului 
Politic Superior al forțelor ar
mate, generali și ofițeri supe
riori ai forțelor armate ale 
R. P. Romîne, funcționari su
periori din Ministerul Aface
rilor Externe, ziariști.

(Agerpres)

Lucrări 
de termoficare
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru). — La Suceava 
se lucrează intens pentru 
termoficarea orașului. Munci
torii grupului 6 construcții- 
I.S.C.M. Onești au reușit să 
monteze deja 6 kilometri con
ductă. La centrala de termofi- 
care au și fost montate două 
cazane de cite 50 gigacalorii.

în prezent se lucrează la 
magistrala principală ce tra
versează rîul Suceava pentru 
a lega centrala de termofi- 
care cu orașul.

Argeș, și lui Constantin Coli- 
baba din Rădăuți. In domeniul 
incrustăturilor în lemn a fost 
premiată lucrarea „Fragment 
de poartă" realizată de Gh. 
Borodî din comuna Vad, raio
nul Sighet, și „furcile de tors" 
ale lui N. Cer nat din comuna 
Sugag, raionul Sebeș. Cea mai 
frumoasă maramă a fost rea
lizată de Florica Belu din co
muna Plosca, raionul Alexan
dria, care a primit, de aseme
nea. premiul I, iar la împleti
turi a obținut premiul I Ilca 
Kiss din comuna Cimpenița, 
raionul Tg. Mureș, pentru cea 
mai reușită carpetă.

(Agerpres)

(Agerpres)

Tokio este gata pentru

Foto : O. PLEC AN

deschiderea Olimpiadei E SCURT
continuat discuțiile în legătură 
cu alocarea biletelor pentru pre
să. Ziariștii francezi au protestat 
împotriva limitării numărului de 
locuri la atletism, notație și volei. 
Publicul japonez manifestă un 
uriaș interes pentru Olimpiadă. 
Biletele la ceremonia de deschi
dere se cînd la prețuri de 5 ori 
mai mari decît cele oficiale. Or
ganizatorii au luat măsuri împo
triva traficanților de bilete. Zia
rele de marți publică un repor
taj despre doi tineri muncitori 
japonezi, Tsukasa Konjiki și Masa 
Akimoto, o fată de 24 ani, care 
vor consemna căsătoria lor pe 
Stadionul Olimpic, în momentul 
deschiderii celei de-a 18-a ediții 
a Jocurilor Olimpice.

★
Una din problemele înscrise 

pe ordinea de zi a sesiunii 
C.I.O. este și folosirea emble
melor și sloganurilor olimpice 
pentru reclamă comercială. 
Se consideră că aici pînă în 
prezent s-au făcut excese. A- 
ceste rinduri pe care le trans
mit de la Centrul de presă 
sînt scrise la una din cele 165 
mașini „Olivetti", pe care fir
ma italiană le-a trimis aid 
pentru a face reclamă produ
selor sale. Biroul poștal, ser
viciul fotografic, mașina de 
calculat rezultate, hoteluri, 
restaurante puse la dispoziția 
parțicipanțiloft »inĂ patronata

zi

e împlinesc 15 ani de la procla
marea Republicii Democrate 
Germane. Crearea primului stat 
al muncitorilor și țăranilor din 
istoria Germaniei a reprezentat 
un moment de importanță istori
că în viața poporului german.

în anii care s-au scurs de Ia acest eveni
ment, Republica Democrată Germană a cu
noscut adinei prefaceri, a obținut succese în 
dezvoltarea economiei și culturii. împreună 
cu întregul nostru popor, tînăra generație a

Dieter, Erika

Note de drum

UI LUU UXUX■ răsăturile feței lui 
îmi erau familiare, 
li întîlnisem fo
tografia, mărită 
de zeci de ori, 
deasupra tribunei 
Congresului F.D.J.:

un tînăr muncitor în salopetă 
examinînd cu atenție piesa pe 
care a lucrat-o. Același zîmbet, 
aceeași privire vioaie și, parcă, 
aceeași siguranță de sine. Ori
cum, tînărul acesta s-a obișnuit 
cu reporterii. Răspunde fără e- 
zitare, povestind pe îndelete, 
ca un școlar silitor care își 
cunoaște bine lecția.

Ziarele i-au făcut cunoscut 
numele : Dieter Wăchtler. Un 
băiat deloc voinic, nu prea 
înalt. Vorbește cu voce scăzu
tă. Biografia lui n-are nimic 
senzațional — ține să mă asi
gure mereu. „Ziariștii m-au 
descris drept un «erou» — spu
ne surîzînd. Au exagerat 
teribil".

Încă băiețandru, Dieter a in
trat ucenic la o uzină din 
Karl Marx-Stad. Acolo s-a ini
țiat în ceea ce deobicei se nu
mește „tainele meseriei". Pe 
lîngă muncitorii mai vîrstnici a 
învățat profesiunea de frezor. 
In doi ani avea să. devină mun
citor calificat. Dar este sufici
ent să cunoști meseria ? — se 
întreabă Dieter. Poți să te de
clari satisfăcut doar cu o 
muncă, firește, corectă dar nu
mai cu atît ? Răspunsul lui Die
ter este negativ. Energia, cu
noștințele, puterea de muncă 
trebuie dăruite cauzei socialis
mului. Nu poți munci oricum, 
ci mereu mai bine. Față de uti
laj nu poți avea o atitudine in
diferentă. Nu-i vorba de o ma
să metalică amorfă. Mașinile 
trebuie bine îngrijite, întreținu
te, utilizate în cel mai înalt 
grad. „Descoperirile" lui pot 
părea banale. Practic, este vor
ba de eficiență economică, de 
economii. Despre aceste gîn- 
duri care îl irămîntau a scris 
un articol, articolul a apărut și 
ecoul i-a întrecut așteptările. 
Așa a devenit cunoscut nume
le lui Dieter. 11 rog să-mi vor
bească despre realizările sale 
din producție. Tace. Este un ca
pitol la care preferă să dea 
cuvîntul altora...

Dacă despre frezorul Dietei 
Wăchtler ziarele au scris dese
ori, în schimb despre un alt 
frezor, tot Dieter, nu știu dacă 
s-a găsit vreodată un reporter 
care să-i menționeze numele. 
Dieter Kohler este frezor în 
uzina „Karl Marx" din Mag
deburg. Lucrează de cîțiva ani 
în această uzină centenară. 
N-are obișnuința interviurilor 
ca celălalt Dieter. Răspunsurile 
sînt laconice, cu fraze telegra
fice. Ce îl preocupă ? Lupta 
împotriva rebuturilor. Dacă îi 
solicităm să deschidă dosarul 
succeselor personale în muncă 
întîmpinăm aceeași tăcere. In
ginerul care ne însoțește po
menește despre hărnicia lui Die
ter Kohler și ni-1 recomandă 
ca un tînăr de nădejde. Ii în
registrăm mărturia.

O fetișcană blondă mînuieș- 
te cu atenție încordată un 
strung. Privirea ei pare încleș
tată pe metalul cu reflexe ar
gintii. Cînd își îngăduie o clipă 
de răgaz îi adresăm o între
bare, clasică în asemenea oca
zii : de cînd lucrează în 

de mari trusturi locale și in
ternaționale. Conducătorul 
tehnic al delegației japoneze, 
Oshima, recunoscînd că pen
tru unii Olimpiada este un 
prilej de afacere, a subliniat 
că poporul japonez consideră

Sportivi japonezi la un antrenament de judo

Romîniei populare a luat cunoștință cu satis
facție de realizările dobîndite de poporul și 
tineretul Republicii Democrate Germane, sub 
conducerea P.S.U.G., pe drumul construirii 
socialismului.

Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a 
proclamării Republicii Democrate Germane, 
adresăm oamenilor muncii din republica fră
țească un cald salut și le dorim noi succese 
în construirea socialismului și în apărarea

Lecție de astronomie la o școală secundară din raionul
Herzberg

nă ? Aflăm, astfel, că face parte 
dintr-una din cele mai proas
pete promoții de muncitori. Cu 
trei ani în urmă nu îmbrăcase 
încă salopeta. în fiecare dimi
neață, o puteai găsi lîngă tej
gheaua din magazinul în care 
era angajată ca vînzătoare. 
Muncă folositoare, curată, dar 
care nu se încadra în tiparele 
aspirațiilor ei. A găsit drumul 
spre uzină și aici Erika Bunde 
a obținut bucuria unei munci 
de utilitate socială superioară. 
Erika ne atrage atenția ; n-a 
fost ușor, transformarea vânză
toarei în strungăriță n-a fost 
lipsită de asperități. „Secretul" 
izbînzii ei, îl denumește sim
plu: perseverență. Cifrele reali
zărilor ei în producție poate că 
nu sînt impresionante. începu
tul este însă promițător — ne 
asigură același inginer care 
ne-a servit drept ghid prin la
birintul de ateliere al uzinei.

Sîntem îndemnați să traver
săm curtea uzinei și urcind cl- 
teva trepte să intrăm într-o

T E L E G
Cu ocazia celei de-a 15-a a- 

niversări a proclamării Repu
blicii Democrate Germane, 
tovarășul Corneliu Mânescu. 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Rcmîne, a adresat tova
rășului dr. Lothar Bolz, minis
trul afacerilor externe al RD. 
Germane, o telegramă prin 
care îi transmite un salut pri
etenesc și cordiale felicitări.

Jocurile ca o mare sărbătoare 
a sportului mondial și a prie
teniei dintre sportivi din toată 
lumea. Important este că ță
rile și-au trimis solii lor aici 
pentru a face să triumfe spi
ritul olimpic.

«•toi JOODQ 8BRVJG1

said. Pare un rudimentar ate
lier de lăcătușerie. Mai există 
și un strung, o mașină de gău
rit. Iată, însă și bănci cu pu
pitre, cu universalele urme ale 
prezenței școlărești: însemnări 
cu cerneală și zgîrieturi. Ne a- 
șezăm în bănci și... ascultăm. 
Directorul școlii profesionale ne 
vorbește despre cei 500 de uce
nici pregătiți aici. Strungari, 
frezori, muncitori de felurite 
specializări, cu o bună pregă
tire acumulată în cei doi anibo?.
de studiu.

500 de băieți și iete asemeni 
lui Dieter și Erika. Deocamda
tă, tineri la primii pași ai vieții 
de uzină. Numele lor sînt acum 
învăluite de anonimat. Unii au 
arătat însă din școală aptitu
dini de raționalizatori. Surpri
zele viitorului sînt greu de pre
văzut. Bănuiesc, după cele ce 
mi s-au spus, că reporterii vor 
găsi printre ei exemple demne 
de a fi încredințate tiparului...

M. RAMURA

RAME
Cu prilejul celei de-a 15-a 

aniversări a proclamării R. D. 
Germane. Consiliul Central al 
Sindicatelor, Uniunea Tinere
tului Muncitor, Comitetul na
țional pentru apărarea păcii și 
Consiliul național al femeilor 
din R- P. Romînă au trimis 
telegrame de felicitări orga
nizațiilor similare din R. D. 
Germană.

• Campionii republicani la po
pica Crtstu Vînătora și Ecaterina 
Damo vor participa între 23 și 25 
octombrie la un turneu Internațio
nal în R. D. Germană. Ei vor con
cura la întrecerile tradiționalei 
cupe „Werner Seelebinder**.

• La Novisad (Iugoslavia), 
prilejul aniversării a 60 de ani 
activitate a echipei locale Voevo
dina se va organiza Intre 16 și 18 
octombrie un turneu internațional 
de fotbal. Alături de formația lo
cală și echipa maghiară Honved 
Budapesta va participa șl o com
binată a cluburilor bucureștene Di
namo, Rapid și Steaua.
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• Pe terenurile clubului sportiv 
• . ogresul din Capitală au conti- 
.uat ieri meciurile probei de sim

plu din cadrul campionatelor 
publicane de tenis. în proba 
simplu masculin C. Popovici 
învins cu 7—5 ; 6—4 ; 6—2 pe 
Bardan. Tiriac a cîștigat cu 
6—0 ; 6—0 meciul cu D. Viziru. 
Pentru semifinale s-au calificat C. 
Popovici, I. Țiriac, C. Năstase si 
P. Mărmureanu. La feminin, își vor 
disputa semifinalele Zurlău, Cio- 
golea, Namian și învingătoarea 
din jocul Horșia — Dibar.

(As*rprw)

al C.C. al 
Bunaciu, 

al P.M.R., 
Consiliului 

Marin, 
P.M.R., 

Consiliului

Marți după-amiază, la Tea
trul C.C.S. din Capitală a a- 
vut loc o adunare festivă or
ganizată de Comitetul Orășe
nesc București al P.M.R. și 
Comitetul executiv al Sfatului 
Popular al orașului, cu prile
jul celei de-a 15-a aniversări 
a proclamării Republicii De
mocrate Germane.

Au participat Alexandru 
Moghioroș, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de miniștri, Alexandru Bîrlă
deanu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Dumitru 
Coliu, membru supleant al 
Biroului Politic 
P.M.R., Avram 
membru al C.C. 
vicepreședinte al 
de Stat, Gh. Gaston 
membru al C.C. al 
vicepreședinte al 
de miniștri, Anton Moisescu, 
membru al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Pompiliu Ma- 
covei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezen
tanți ai conducerii unor insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, oameni de știință, artă 
și cultură, generali și ofițeri 
superiori.

Au fost prezenți șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale R. D. Germane și 
R. P. Romîne.

Adunarea a fost deschisă de 
Ion Borca, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Sfatu
lui Popular al Capitalei.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul Alexandru Bîrlădeanu.

Vorbitorul a arătat că pro
clamarea Republicii Democra
te Germane constituie un act 
de o însemnătate politică deo
sebită, care a marcat o coti
tură radicală în viața poporu
lui german. Crearea R. D. 
Germane a însemnat împlini
rea aspirațiilor revoluționare 
ale forțelor progresiste ale po
porului german, în frunte cu 
comuniștii, în lupta lor împo
triva regimului reacționar, 
împotriva militarismului și 
hitlerismului, pentru o Ger
manie democrată și iubitoare 
de pace.

Poporul romîn — a spus în 
continuare vorbitorul — pre
țuiește și stimează poporul 
german, care a adus o contri
buție de seamă la tezaurul ci
vilizației și culturii mondiale, 
la progresul ideilor umanis
mului.

Eliberați de exploatare, oa
menii muncii din R. D. Ger
mană muncesc cu abnegație 
pentru dezvoltarea economiei 
și culturii socialiste, bucurîn- 
du-se de roadele muncii lor, 
reflectate în ridicarea conti
nuă a nivelului de trai.

Rezultatele obțipuțe de oa
menii muncii germani în con
strucția economică și de stat 
contribuie la creșterea autori
tății și prestigiului R. D. 
Germane pe arena internațio
nală, reprezintă un aport la 
întărirea sistemului socialist 
mondial, la creșterea forțelor 
păcii în lume.

După ce a relevat realiză
rile importante pe tărîm po
litic, economic și social, obți
nute de țara noastră în cei 20 
de ani de la eliberare, relații
le de prietenie și colaborare 
frățească dintre cele două 
țâri, întemeiate pe principiile 
respectării independenței și 
suveranității naționale, egali
tății în drepturi? respectului 
reciproc, întrajutorării tovă
rășești și internaționalismu
lui socialist, vorbitorul a spus 
în continuare : Constatăm cu 
bucurie că aceste relații, cu- 
prinzînd domeniile politic, e- 
conomic și cultural-științific, 
s-au dezvoltat neîncetat în ul
timii 15 ani. La aceasta au 
adus o contribuție importantă 
vizitele reciproce ale delega
țiilor de partid și guvernamen
tale.

Ne exprimăm convingerea 
că relațiile de prietenie și co
laborare dintre popoarele și 
țările noastre se vor dezvolta 
și în viitor pe baza trainică 
a marxism-leninismului, spre 
binele ambelor noastre po
poare, al cauzei socialismului 
și păcii.

Referindu-se la politica in
ternațională a țării, vorbitorul

Manifestări cu

aniversării R
Cu prilejul celei de-a 15-a 

aniversări a proclamării Re
publicii Democrate Germane, 
ambasadorul R. D. Germane 
în R. P. Romînă, Anton Ruh, 
a rostit marți seara o cuvîn- 
tare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

★
Marți la amiază s-a deschis 

în sala de marmură a Casei 
Scînteii o Expoziție de pictură, 
sculptură și grafică contem
porană din R. D. Germană, 
organizată de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
cu prilejul celei de-a XV-a 
aniversări a proclamării R. D. 
Germane.

Au participat Constanța 
Crăciun, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură 
și Artă, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, oameni de artă și cul
tură.

Au fost de față Anton Ruh, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, membri ai ambasa
dei și alți membri ai corpului 
diplomatic.

La deschiderea expoziției au 
luat cuvîntul Eugen Popa, vi
cepreședinte al Consiliului ar

a subliniat că guvernul R. P. 
Romîne consideră că o mare 
însemnătate pentru însănăto
șirea climatului politic inter
național ar avea-o înlăturarea 
rămășițelor celui de-al doi
lea război mondial prin înche
ierea Tratatului de pace, ger
man și reglementarea pe a- 
ceastă bază a situației Berli
nului occidental, înlăturarea 
focarelor de. încordare din di
ferite regiuni ale globului 
care primejduiesc pacea mon
dială. Inițiativele și propune
rile repetate ale R. D. Ger
mane cu privire la prevenirea 
unui conflict nuclear în Eu
ropa, la apropierea treptată 
dintre cele două state germa
ne, se bucură de sprijinul po
porului romîn.

în încheiere, tovarășul 
Alexandru Bîrlădeanu a adre
sat un cald salut tovărășesc 
oamenilor muncii din R. D. 
Germană, urîndu-le noi și în
semnate realizări.

In continuare a vorbit am
basadorul R. D. Germane la 
București, Anton Ruh.

înființarea Republicii De
mocrate Germane reprezintă 
nu numai o cotitură hotărî- 
toare în istoria poporului ger
man, ci înseamnă în același 
timp și un eveniment de mare 
importanță internațională, a 
spus ambasadorul Anton Ruh.

Referindu-se la . succesele 
obținute de R. D. Germană, 
vorbitorul a spus : Producția 
industrială a crescut în total 
din 1950 pînă în 1963 la 345 la 
sută : producția pe cap de lo
cuitor a crescut în medie între 
anii 1950 și 1961, anual, cu 10 
la sută. Venitul național reali
zat în Republica Democrată 
Germană în 1963 corespunde 
volumului total al venitului 
național din anii 1951 și 1952 
la un loc. Agricultura a reușit, 
de asemenea, să înfăptuiască 
cu succes trecerea la munca 
cooperatistă.

După ce a subliniat că avîn- 
tul continuu al R. D. Germane 
se datorează în primul rînd 
activității pline de abnegație 
a oamenilor muncii, în frunte, 
cu P.S.U.G., și însemnătatea pe 
care o are pentru dezvoltarea 
Republicii colaborarea cu Uni
unea Sovietică și celelalte țări 
socialiste, ambasadorul a vor
bit despre politica externă a 
țării sale.

Politicii vest-germane de 
revanșă și de înarmare, Repu
blica Democrată Germană îi 
opune o politică care preconi
zează încetarea războiului rece 
în Germania și stabilirea de 
relații normale și practice în
tre R.D.G. și Republica Fede
rală Germană.

In continuare vorbitorul a 
spus : In cei 15 ani care au 
trecut, relațiile între R. D. 
Germană și R. P. Romînă 
s-au dezvoltat și adîncit conti
nuu în toate domeniile.

Ambasadorul 'a citat 'b? serie • • 
de date ilustrînd dezvoltarea 
îndeosebi a relațiilor econo
mice pe baza ajutorului, spri
jinului și avantajului reciproc, 
și subliniind importanța hotă- 
rîrilor luate în urma tratati
velor între delegațiile de 
partid și de stat ale celor două 
țări, în septembrie 1962.

In continuare, referindu-se 
la țara noastră, vorbitorul a 
spus : înzestratul popor ro
mîn, care construiește cu mult 
elan socialismul, a reușit în 
lupta sa pentru realizarea ho- 
tăririlor celui de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R. să obțină' 
succese însemnate, care duc 
la consolidarea R.P.R. și prin 
aceasta la întărirea lagărului 
socialist. Populația din R. D. 
Germană urmărește cu interes 
și cu multă simpatie activita
tea creatoare a poporului frate 
romîn în opera construirii so
cialismului și împărtășește 
mîndria și bucuria acestuia 
pentru cuceririle sale socialiste 
cu adevărat grandioase.

Ambasadorul Anton Ruh a 
exprimat cele mai calde 
mulțumiri Partidului Munci
toresc Romîn, guvernului și 
tuturor oamenilor muncii din 
R. P. Romînă pentru ajutorul 
frățesc și sprijinul acordat în 
multe domenii în cei 15 ani 
de existență a R. D. Germane.

In încheierea adunării a 
fost prezentat un program ar
tistic.

(Agerpres)

D Germane
telor plastice din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
vicepreședinte al Uniunii Ar
tiștilor Plastici din R. P. Ro
mînă, și criticul de artă Horst 
Weiss, prim-secretar al Uniu
nii artiștilor plastici din R. D. 
Germană, sosit în țara noastră 
cu acest prilej.

înaintea vernisajului a avut 
loc o conferință de presă.

★

Marți seara, la cinematogra
ful „Republica” din Capitală 
a avut loc un spectacol de 
gală organizat de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și 
Artă cu prilejul celei de-a 
15-a aniversări a proclamării 
Republicii Democrate Ger
mane.

Ion Moraru, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, a vorbit des
pre succesele cinematografiei 
din R. D. Germană. în conti
nuare a fost prezentată pu
blicului delegația de cineaști 
din R. D. Germană, care se 
află în țara noastră cu acest 
prilej.

A fost prezentat filmi^ 
„Cari von Ossietski".

(Agerpres)



Vizita delegației de partid 
și de stat a R. P. Romîne

Alegerile comunale
din Finlanda

în R. P. Chineză
întrevederea membrilor delegației

cu tovarășii Ciu En-lai șj Li Sien nien
PEKIN 6. Corespondentul 

Agerpres, E. Soran, transmi
te : Delegația de partid și de 
stat a R. P. Romîne, condusă 
de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, s-a 
înapoiat marți la Pekin după 
o vizită la Harbin. Delegația 
a fost însoțită de Li Sien- 

nien, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, vi
cepremier al Consiliului de 
Stat.

La plecarea din Harbin, 
oaspeții au fost conduși la 
aeroport de conducători ai 
organelor locale de partid și 
de stat, precum și de nu
meroși oameni ai muncii, care 
avi manifestat călduros pentru

delegația romînă. Un grup de 
tinere fete au oferit buchete 
de flori.

La sosirea pe aeroportul 
din Pekin, delegația a fost în- 
tîmpinată de He-Lun, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepremier 
al Consiliului de Stat, Wan 
Bin-nan, adjunct al ministru
lui afacerilor externe și de 
alte persoane oficiale.

★
PEKIN 6 (Agerpres). — In 

după-amiaza zilei de 6 octom
brie, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer și ceilalți membri ai 
delegației de partid și de stat 
a R. P. Romîne, au avut o în
trevedere cu tovarășii Ciu En- 
lai și Li Sien-nien.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire cordială, priete
nească.

I

HELSINKI. — La alegerile 
comunale care au avut loc în 
Finlanda la 4 și 5 octombrie 
în vederea desemnării a 21500 
de deputați în organele locale 
ale puterii, au participat pes
te 70 la sută din numărul to
tal al alegătorilor înscriși în 
listele electorale. în 530 de co
mune, Partidul social demo
crat din Finlanda a obținut cu 
27 000 de voturi mai mult de- 
cît partidele de dreapta. în 
total, partidele de dreapta au 
pierdut 295 de locuri. Cele 
mai multe locuri le-au pier
dut partidul de coaliție și 
partidul popular suedez.

Referindu-se la rezultatele 
alegerilor comunale din Fin
landa, agenția Associated 
Press amintește că majorita
tea observatorilor politici din 
Helsinki au prevăzut o victo
rie a partidelor de stingă, dar 
puțini și-au imaginat o în- 
fringere atit de categorică a 
partidelor burgheze.

Conferința șefilor de state și guverne uzinelor de

BERLIN 6 (Agerpres). — La 
6 octombrie a avut loc la Ber
lin ședința festivă consacrată 
celei de-a 15-a aniversări a 
proclamării R. D. Germane. 
Au participat peste 5 000 de 
persoane — reprezentanți ai 
tuturor partidelor democratice 
și organizațiilor de masă, 
fruntași în producție, vete
rani ai mișcării muncitorești 
germane, ostași ai armatei 
populare naționale, delegați ai 
muncitorilor din întreaga țară, 
precum și invitați din 46 de 
țări.

In prezidiul Adunării au 
luat loc Walter 
prim-secretar al 
P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R. D. Germa
ne, Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri, Jo
hannes Dieckmann, președin
tele Camerei Populare, și alți 
conducători de partid și de 
stat. Au luat loc, de aseme
nea, conducătorii delegațiilor 
străine de peste hotare sosite 
la sărbătorirea aniversării 
R. D. Germane, printre care 
și Nicolae Ceaușescu, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., secretar al C.C. al

Ulbricht,
C.C. al

ai țărilor neangajate
asamblare

tractoare din Celiabinsk

CAIRO 6. — Coresponden
tul Agerpres, C. Plopeanu, 
transmite : La cea de-a doua 
ședință a conferinței șefilor 
de state și guverne ai țărilor 
neangajate, primul a luat cu
vîntul președintele Indoneziei, 
Sukarno. Trecînd în revistă e- 
venimentele care.au avut loc 
în lume după prfma conferin
ță a țărilor neangajate de la 
Belgrad, el a scos în evidență 
puternica mișcare de eliberare 
națională și rolul crescînd în 
viața politică internațională a 
țărilor recent eliberate. Pre
ședintele Indoneziei a subliniat 
că independența națională a 
țărilor în curs de dezvoltare 
nu se poate limita la rezol
varea problemelor politice, ci 
presupune dezvoltarea și întă
rirea economiei naționale in
dependente. Vorbitorul a a- 
vertizat împotriva uneltirilor 
neocolonialiste din întreaga 
lume, și în special din Asia de 
sud-est, și a îndemnat țările 
neangajate la solidaritate îm
potriva acestor uneltiri.

Președintele Republicii So
cialiste Federative Iugosla
via, Iosip Broz Tito, a sublini
at în cuvîntarea sa rolul acțiu
nilor comune ale țărilor nean
gajate pentru afirmarea co
existenței pașnice. Referindu- 
se la focarele de conflicte din 
lume, vorbitorul a condamnat 
intervenția străină din Con
go, Cipru, Asia de sud-est și 
coloniile portugheze. „Toate 
problemele litigioase pot fi 
rezolvate pe calea tratativelor, 
a subliniat el, cu condiția ca 
puterile imperialiste să renun
țe la forță în rezolvarea lor44. 
Președintele R.S.F. Iugosla-

via a declarat că țările în 
curs de dezvoltare trebuie să 
stabilească relații economice 
cu toate țările, cu condiția ca 
aceste relații să nu fie însoțite 
de condiții politice din partea 
țărilor dezvoltate. El a decla
rat că Conferința pentru co
merț și dezvoltare a Națiuni
lor Unite, care a avut loc la 
Geneva, s-a soldat cu rezulta
te importante și că în cadrul 
acestei organizații pot fi rezol
vate numeroase probleme eco
nomice ale tuturor țărilor.

In cuvîntarea sa, președin
tele Tunisiei, Habib Bourghi- 
ba, a acordat atenție proble
melor economice ale țărilor în 
curs de dezvoltare subliniind 
în legătură cu aceasta impor
tanța Conferinței pentru co
merț și dezvoltare a Națiuni
lor Unite

Primul ministru al Laosului. 
Suvanna Fumma, a cerut ță
rilor neangajate să colaboreze 
în acțiunea de eliminare a ar
melor nucleare. Totodată, el a 
vorbit despre necesitatea des
ființării bazelor militare de pe 
teritoriile străine.

După cuvîntarea premieru
lui laoțian, ședința din dimi
neața zilei de marți a luat 
sfîrșit. Șefii de state și guver
ne, ceilalți conducători ai de
legațiilor țărilor neangajate 
s-au întrunit apoi la ora 1 
pentru a hotărî dacă primul 
ministru al guvernului de la 
Leopoldville, Moise 
va putea participa 
rință în calitate de 
tant al Congoului. 
cheierea acestei ședințe, s-a 
înmînat lui Chombe o rezolu
ție adoptată în unanimitate de

reprezentanții țărilor neanga
jate, in care se arată că ..par
ticiparea la conferință a lui 
Moise Chombe va fi inopor
tună pînă cînd Comisia ad-hoc 
pentru Congo, creată de 
O.U.A. nu-și va îndeplini man
datul într-un mod satisfăcă
tor44.

In cadrul celei de-a treia 
ședințe a conferinței, care s-a 
desfășurat după-amiază, sub 
președinția lui William Tub
man, președintele Liberiei, a 
luat cuvîntul președintele Ira
kului, Abdel Aref, care s-a 
pronunțat pentru desființarea 
bazelor militare străine de pe 
teritoriile tuturor țărilor nean
gajate și pentru abolirea dis
criminărilor rasiale în întreaga 
lume.

Au mai luat cuvi

CONGO: Mercenarii sint descurajați.• ••

i

ministru ai Afga:

tele Libanului

pri

și pre-
Charies

Helou.
Următoarea ședință are loc 

miercuri dimineața, sub pre
ședinția prințului Hassan El 
Reda al Libiei. i

Chombe, 
la confe- 
reprezen- 
După in

Declarația comună 

ungaro-cehoslovacă
BUDAPESTA 6 (Agerpres). 

— în Declarația comună un- 
garo-cehoslovacă dată publi
cității, se arată că cele două 
delegații de partid și guver
namentale au constatat cu 
satisfacție că legăturile celor 
două țări, rodnice pentru am
bele părți, s-au lărgit și mai 
mult.

A fost acordată o mare, a- 
tenție problemelor colaborării 
economice actuale, precum și 
celor de perspectivă dintre 
R. P. Ungară și R. S. Ceho
slovacă, părțile au subliniat 
însemnătatea construirii în 
comun a hidrocentralelor pe 
porțiunea ungaro-cehoslovacă 
a Dunării, pentru aprovizio
narea economiilor naționale 
ale celor două țări cu energie 
electrică.

în capitolul consacrat poli
ticii internaționale se arată că 
cele două țări vor contribui 
în continuare la întărirea 
coeziunii țărilor din sistemul 
mondial socialist. Politica ex
ternă a celor două țări se că
lăuzește după principiile 
coexistenței pașnice între sta-

te cu orînduirl sociale dife
rite.

în declarație se arată că 
„prin forța unită a țârilor 
sistemului mondial socialist, 
a clasei muncitoare din țările 
capitaliste și a forțelor pro
gresiste din aceste țări, a po
poarelor care s-au eliberat de 
sub jugul colonial, sau mai 
luptă încă pentru eliberarea 
lor, planurile agresive ale im
perialiștilor pot fi zădărnici
te". Părțile consideră că sar
cina primordială a epocii 
noastre constă în încheierea 
acordului de dezarmare gene
rală și totală. Ele se pronun
ță pentru lichidarea urgentă a 
rămășițelor celui de-ai doilea 
război mondial.

în declarație se menționea
ză că reprezentanții P.M.S.U. 
și P.C. din Cehoslovacia au 
făcut un schimb de păreri în 
legătură cu activitatea lor și 
au discutat probleme ale miș
cării comuniste și 
rești internaționale.

A fost acceptată 
ca o delegație 
guvernamentală 
facă o vizită în

muncito-

invitația 
partid și 

6ă
de 
ungară 

Cehoslovacia.

elementare
LAGOS 6 (Agerpres). — 

Greva națională a cadrelor 
didactice din școlile elemen
tare și medii din Nigeria a in
trat marți în a șasea zi. Cei 
6 000 de învățători și profesori 
încadrați în organizația Uniu
nea nigeriana a institutorilor 
(N.U.C.) revendică majorarea 
salariilor și achitarea sa- 
lariilo” pe lunile trecute. 
Tratativele purtate cu ofi
cialități din Ministerul 
Muncii și Ministerul Educa-

ției au eșuat. Școlile de 
toate gradele din țară conti
nuă să rămînă închise. Comi
tetul central de acțiuni comu
ne ale oamenilor muncii din 
Nigeria a declarat că sprijină 
întrutotul greva cadrelor di
dactice.

Primul ministru al Nigeriei, 
Abubakar Tafawa Balewa, 
care a fost cîndva profesor, a 
intervenit cerind greviștilor 
să-și reia activitatea, dar ape
lul său nu a fost ascultat. 
Greva continuă.

LEOPOLDVILLE 6 
pres). — Citind, surs 
namentale congoleze. 
U.P.I. relatează că 
mercenari albi „sin 
miți și descurajați' 
rezistenței opuse 
răsculate. Condițiile de j 
arată agenția, sint un p- 
nent pericol pentru acești 
meni obișnuiți sâ acționeze 
cimp deschis. Numai în 
tea spre 5 octombrie c; 
găsiți morți trei mercent 
apropiere de localitatea Lzm- 
la. Aceștit 
tr-un de'.c

MONGOMERY. — Reverendul 
K. I. Buford și profesorul Stanley 
H. Smith, reprezentanți ai populați
ei de culoare, și-au ocupat luni 
seara locurile în Consiliul munici
pal al orașului Tuskegee din statul 
Alabama, alături de alți trei con
silieri municipali albi.

Aceștia sint primii doi negri 
aleși într-un organism legislativ 
municipal sau federal, în statul 
Alabama, de la războiul civil din 
S.U.A. și pînă astăzi.

cretată de Consiliul de Stat cu 
ocazia celei de-a 15-a aniver
sări a R.D.G., amnistie care 
cuprinde un cerc mai mare de 
condamnați.

Referindu-se la relațiile in
tre cele două state germane, 
vorbitorul a spus că guvernul 
R. D. Germane se străduiește 
să stabilească contacte și să 
ducă tratative cu orice guvern 
vest-german. Noi sîntem pen
tru o reunificare națională 
care să garanteze că de pe te
ritoriul german nu va mai fi 
dezlănțuit niciodată un război, 
o reunificare menită să nu 
provoace îngrijorare în Euro
pa și în lume, să nu afecteze 
frontierele altor țări, să eli
mine bomba atomică, să redu
că înarmările și să garanteze 
o dezarmare generală și totală.

El a adresat un apel insis
tent Partidului social-demo
crat din Germania occidentală 
și Uniunii sindicatelor vest- 
germane, de a duce în intere
sul reunificării, o politică de 
înțelegere cu Partidul Socia
list Unit din Germania.

Vorbitorul a arătat că s-a 
întărit și poziția internaționa
lă a R.D.G. Țeluri comune și 
o concepție comună despre 
lume, legături de prietenie, de 
ajutor reciproc și de colabo
rare indisolubile, leagă R. D. 
Germană de Uniunea Sovieti
că și de celelalte țări socia
liste. Prin politica sa consec
ventă de pace, prin poziția sa 
în favoarea dezarmării gene
rale Și totale, prin dezvolta
rea relațiilor prietenești pe 
baza egalității în drepturi și 
respectului reciproc cu alte 
țări și înainte de toate cu ti
nerele state naționale, R. D. 
Germană își aduce contribuția 
la asigurarea păcii în Europa 
și în lume, la dezvoltarea eco
nomică a popoarelor pînă a- 
cum exploatate de puterile co
loniale și la consolidarea în
crederii și securității interna
ționale. (După Agerpres).

★
BERLIN 6 (Agerpres). — 

în dimineața zilei de 6 octom
brie, delegația de partid și 
de stat a R. P. Romîne, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care participă la 
festivitățile din Berlin consa
crate celei de-a 15-a aniver
sări a proclamării R. D. Ger
mane, a depus coroane de 
flori la Monumentul socialiști
lor și la Monumentul ostașilor 
sovietici.

ȘEDINȚA A CONSILIULUI 
BĂNCII 

INTERNAȚIONALE 
PENTRU COLABORARE 

ECONOMICĂ ÎN CADRUL 
C.A.E.R.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
La Moscova a avut loc cea 
de-a 5-a ședință ordinară a 
Consiliului Băncii internațio
nale pentru colaborare econo
mică în cadrul C.A.E.R.

Consiliul a luat în discuție 
problemele legate de activita
tea curentă a băncii. Au fost 
adoptate o serie de măsuri 
menite să contribuie la conti
nua dezvoltare a operațiilor 
efectuate de bancă în ruble 
transferabile și alte valute.

Ședința, prezidată de A. Je- 
brovski, membru al Consiliu
lui băncii, reprezentant al R.P. 
Polone, s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie frățeas
că și deplină înțelegere.

P.M.R.
Ședința a fost deschisă de 

E. Correns, președintele Con
siliului Național al Frontului 
Național al Germaniei demo
crate. Apoi a luat cuvîntul 
Walter Ulbricht.

El a făcut un bilanț al rea
lizărilor obținute în cei 15 ani 
care au trecut de la constitui
rea R.D.G. Toți cetățenii 
R.D.G. — a spus vorbitorul — 
pot să fie mîndri că în statul 
lor german a fost înfăptuită 

transformarea socialistă, că ex
ploatarea omului de către om 
a fost desființată, a fost creată 
o puternică industrie a po
porului și în agricultură s-a 
realizat unirea țăranilor în 
cooperative agricole de pro
ducție.

W. Ulbricht a arătat că rela
țiile comerciale cu țările în 
curs de dezvoltare și cu țările 
de peste ocean au o tendință 
permanentă de creștere.

Președintele Consiliului de 
Stat s-a ocupat, de asemenea, 
îndeaproape de dezvoltarea 
R.D.G. pînă în 1970, pentru 
care se elaborează un plan de 
perspectivă.

Vorbitorul s-a referit, apoi, 
pe larg la dezvoltarea demo
cratici a R-D.G.

ÎNCHEIEREA ȘEDINȚEI 
ORGANIZAȚIEI 

INTERNAȚIONALE 
DE RADIODIFUZIUNE 

ȘI TELEVIZIUNE

VARȘOVIA. — S-a încheiat 
ședința grupei a 4-a de studiu 
a Organizației Internaționale 
de Radiodifuziune și Televizi
une (OIRT), care a discutat 
probleme tehnice privind emi
țătoarele de radiodifuziune și 
televiziune.

La ședință au participat 
specialiști de radio și televi
ziune din Bulgaria/ Ceho
slovacia, R. D. Germană, Fin
landa, Polonia și Uniunea So
vietică. Din R. P. Romînă au 
participat ing. Victor Nico- 
lescu și Ioniță Bujor, director 
adjunct în Ministerul Tran
sporturilor și Telecomunicații
lor, care este și președintele a- 
cestei grupe de studiu.

nist ie de-

localitatea Lisala, pe 
nimicit in întregime.

OSLO. — Potrivit Biroului de 
statistică din Norvegia, la 1 octom
brie 1964 populația țării era de 
3 704 000 de locuitori.

★

Copii ai clprloților greci și turci juclndu-se împreună

iă. lingă 
•e l-au

CAIRO. Autoritățile R.A.U. 
. hotărit să închidă in mod 
ovizoriu ambasada egiptea

nă din Leopoldville. „Această 
nxărîre, relatează ziarul „Al 
\hram“, nu implică ruperea 
relațiilor dintre cele două

cepîîan 
fried M 
poarte. 
au fost w 
genția arată că forțele 
culate au prins un detași 
de mercenari intr-o amb

are legătură cu 
re s-a petrecut 

ilier al am- 
prirnul mi- 

Cboenbe,

COMUNICATUL COMUN 
CHINO-CAMBODGIAN

Sch im bă rile m in isteria le

PEKIN. — A fost semnat co
municatul comun în urma vi
zitei în R. P. Chineză a prin
țului Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian. în comu
nicat se arată că cele două 
părți au purtat convorbiri cu 
privire la situația internațio
nală și la perspectivele dezvol
tării relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări.

din Siria „COSMOS-47" 
LANSAT IN U.R.S.S.

oua remaniere gu
vernamentală din 
Siria aduce de a- 
ceastă dată ele
mente noi. Ea nu 
provoacă o răstur
nare în fondul re

gimului sirian. Dar cea de a 
5-a succesiune de guvern mar
chează se pare, pentru prima 
dată, izolarea politică a lui 
Salah Bitar, omul care a repre
zentat, pentru foarte mulți ob
servatori ai situației politice 
din Siria, tendința permanentă, 
tenace, a partidului Baas spre 
conservarea puterii.

Se pare că de această dată, 
remanierea guvernamentală din 
Siria nu este numai rezultatul 
unor ciocniri interne. Ea ar pu
tea fi mai curînd plasată pe 
planul relațiilor inter-arabe și 
al unei anumite tendințe care 
se face din ce în ce mai sim
țită în Orientul arab — izola
rea partidului Baas. In fond, 
după o perioadă de dominație 
exclusivă în Irak și Siria, de 
pondere în Liban, partidul 
Baas își vede astăzi sfera de 
acțiune mult limitată. Irakul 
s-a desprins de Baas, iar mă
surile guvernului Aref au dat 
în genere satisfacție acelora 
prigoniți în perioada loviturii 
de stat baasiste. După părerea 
presei din aceste țări, eveni
mentele din Irak s-au înscris 
ferm pe linia unei desființări 
efective, din rădăcini, a influen
ței partidului Baas. O recentă 
știre din Beirut anunța interzi
cerea partidului Baas în Liban. 
Deși atmosfera politică libane
ză nu a fost grevată de acțiu
nile și de sinuozitățile politicii 
baasiste, cu toate acestea exis
tența acestui partid și politica 
lui a provocat, potrivit ziarului 
„AN NIDA", o ascuțire a rela
țiilor din interiorul țării. Inter
zicerea partidului Baas, la 
scurt timp după alegerea nou
lui președinte al Libanului, este 
considerată de presa din Liban 
ca un indice evident al dorin
ței de stabilitate politică.

Să ne întoarcem din nou la 
Siria. încă din primele luni ale 
acestui an, presa arabă mărtu
risea existența unor divergen
țe în interiorul partidului Baas 
în Siria. Aceste divergențe ar 
fi apărut după incidentele din 
localitățile Hama, Alep, 
Homs (regiunile centrale ale 
Siriei). Unii oameni politici si
rieni susțineau necesitatea unei 
politici mai moderate pentru 
evitarea unor evenimente de

MOSCOVA. — în Uniunea 
Sovietică a fost lansat un nou 
satelit artificial al Pămîntu- 
lui „Cosmos-47“.

Pe bordul satelitului este 
Instalată aparatură științifică 
menită să continue cercetările 
spațiului cosmic, potrivit cu 
programul anunțat de agenția 
TASS, la 16 martie 1962.

și

acest iei. Acestei opinii 1 s-a 
dat curs. Spre siîrșitul lunii iu
lie s-a anunțat la Damasc eli
berarea unor deținuți politici, 
arestați după prima lovitură de 
stat a Baas-ului. Această mă
sură a tost apreciată ca o anu
mită concesie făcută forțelor 
mai moderate din Siria.

Paralel cu aceasta au sur
venit evenimente noi pe planul 
relațiilor inter-arabe. Încheierea 
cu succes a tratativelor dintre 
R.A.U. și Irak în legătură cu 
formarea unui consiliu prezi
dențial al celor două state, 
noul mod de abordare a pro
blemei unității arabe, reacțiile 
favorabile stîrnite de această 
acțiune în rîndul celorlalte sta
te arabe au avut influențe di
recte asupra climatului politic 
sirian. Încă la siîrșitul lunii 
iulie, ziarul „AL AHBAR', care 
apare Ia Beirut anunța iminen
ța demisiei lui Salah Bitar. Eve
nimentele s-au precipitat însă 
mult mai tîrziu. Siîrșitul lunii 
septembrie și începutul lunii 
octombrie a însemnat pentru 
Siria căutarea unei noi formule 
politice care s-a concretizat 
prin demisia lui Salah Bitar și 
a lui Haurani, cunoscut pentru 
atitudinea sa ostilă ideii unită
ții cu Republica Arabă Unită. 
Prin urmare, măsurile siriene ar 
putea, dintr-un anumit punct de 
vedere, să indice iacilitarea 
unei apropieri treptate a Siriei 
de celelalte state arabe.

Dar, în același timp, eveni
mentele din Siria se prezintă 
într-o lumină contradictorie, în- 
trucît noul guvern, apreciat ca 
un guvern baasist omogen, des
fășoară o violentă campanie 
antiirakiană. Corespondentul din 
Beirut al agenției „FRANCE 
PRESSE“ vorbea despre „eșua
rea" tentativei îmbunătățirii re
lațiilor dintre Siria și celelalte 
state arabe.

Rămîne ca unică soluție ideea 
luptei pentru putere între poli
ticienii baasiști. Faptul nu este 
nou și nu este speciiic numai 
Siriei. Lupta pentru putere, 
contradicțiile ascuțite și-au pus, 
în general, pecetea asupra eve
nimentelor politice din țările la 
conducerea cărora a venit par
tidul Baas. Înlăturarea lui Sa
lah Bitar ar putea, deci, sâ 
ușureze ascensiunea unor oa
meni politici noi, fără însă ca 
să răspundă obiectivelor pen
tru care observatorii susțin că 
operația ar fi avut loc.

„New York Times"

Bilanț electoral 
american

S. V.

Intr-un bilanț al primei 
părți a campaniei elec
torale din S.U.A., ziarul 

„New York Times” scrie : 
„Campania prezidențială se 

află la mijlocul ei — între 
Ziua muncii, cînd a început, 
și 3 noiembrie cind se va în
cheia. în cele patru săptă- 
mîni, președintele Johnson a 
rostit 20 de cuvîntări și a stră
bătut aproape 15 000 de mile. 
Senatorul Goldwater, ca con
curent, a depus o activitate 
mai intensă, făcînd 67 de 
opriri și . străbătînd aproape 
20 000 de mile.

Din activitatea depusă au 
reieșit cu claritate liniile di
rectoare ale tacticii,și poziții
lor celor doi concurenți. Pre
ședintele Johnson s-a aflat în 
postura unui om ocupat, obli
gat să participe la campanie, 
mai curînd decît a unui can
didat. El a cerut „unitate41, 
„continuitate", „stabilitate14. 
El a vorbit tot mai mult des
pre agenda sa prezidențială 
după 3 noiembrie ca și cînd 
alegerea sa ar fi un lucru de 
la sine înțeles. Astfel, el a 
lăsat să se înțeleagă săptă- 
mîna trecută că plănuiește să

facă o călătorie peste hotare 
în cursul toamnei, pentru a 
repara fisurile care au apărut 
în alianța occidentală.

Senatorul Goldwater, la rîn
dul său a criticat politica re
centă a Statelor Unite, înde
osebi sub conducerea pre
ședinților Johnson și Kennedy, 
dar, cel puțin implicit, și cea 
promovată sub conducerea 
președintelui Eisenhower. El a 
propovăduit reducerea în mare 
măsură a rolului guvernului 
federal în treburile interne și 
o sporire, în același timp, a 
acestui rol în politica externă.

Astfel, dl. Goldwater pre
tinde că poate oferi corpului 
electoral rara posibilitate a 
unei „alegeri clare“. Rezulta
tele din noiembrie vor arăta 
dacă acest gen de alegere este 
ceea ce dorește corpul electo
ral...

Din desfășurarea de pînă 
acum a campaniei electorale a 
reieșit contrastul dintre sti
lurile folosite de cei doi can
didați, o confruntare între un 
președinte care folosește pu
terea și prestigiul înaltei sale 
funcții și un concurent cu a- 
gresivitatea unui învins. Dl. 
Johnson îl menționează rare 
ori pe senatorul Goldwater pe 
nume sau chiar cu termenul 
„adversarul meu“, dar senato
rul nu ezită să lanseze atacuri 
împotriva lui „Lyndon Baines 
Johnson" în mod direct.

Unii observatori afirmă că 
există dovezi că dl. Goldwater 
ar putea să fie serios îngrijo
rat asupra șanselor sale. în
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cuvîntările sale se strecoară 
termeni mai duri și el încear
că tot mai mult să-1 provoace 
pe președintele Johnson la o 
dezbatere directă... în cel pri
vește, președintele Johnson 
pare imperturbabil și cu pri
virea ațintită după 3 noiem
brie. Intenționat sau nu, a- 
ceasta a fost impresia pe care 
a creat-o în cursul săptămînii 
trecute cu afirmațiile sale 
despre viitoarele sale întîlniri, 
despre o conferință de pace la 
Casa Albă și o vizită la Adu
narea generală O.N.U., care-și 
reia lucrările la 10 noiembrie. 
El a avut grijă să adauge, de
sigur, „dacă“ va fi ales.

„Neue Zurcher 
Zeitung"

Colaborarea 
economică 

latino-americană

Ziarul elvețian „Neue Zur- 
cher Zeitung“ publică 
un articol în legătură cu 

dificultățile de constituire a zo
nei comerțului...................
rica Latină, în

Străduințele 
rarea primelor 
ale Zonei comerțului liber la- 
tino-american (A.L.A.L.C.) nu 
au dus la nici un rezultat con-

liber din Ame- 
care se spune : 
privind elabo- 
„liste comune11

creț. Discuțiile comisiei spe
ciale, care au avut loc la Mon
tevideo, s-au încheiat cu reco
mandări generale, care nici 
măcar nu au fost aprobate de 
toate statele, dar care trebuie 
să constituie baza unor noi 
negocieri, ce vor începe la 20 
octombrie la Bogota.

Acordul, care urmează să 
fie baza A.L.A.L.C., a fost 
semnat la 18 februarie 1960 la 
Montevideo și a intrat în vi
goare la 1 iunie 1961. în de
curs de 12 ani, adică pînă la 
1 iunie 1937, zona urmează să 
ia ființă. Pînă la 1 iu
nie 1964 au fost întocmite 
listele în care fiecare țară și-a 
trecut reducerile vamale pe 
care este dispusă să le acorde. 
Aceste liste nu erau însă obli
gatorii, ele puțind fi modifica
te în fiecare an. Acordul pre
vede că de la 1 iunie 1964 vor 
fi alcătuite liste obligatorii 
pentru toate statele membre, 
aceste liste nemaiputînd fi 
modificate. Cu toate acestea, 
la Montevideo s-a dovedit im
posibilă elaborarea unei ase
menea liste.

Negocierile duse pînă în 
prezent au arătat că dorințele 
de expansiune a comerțului 

• exterior și planurile de dez
voltare industrială a diferite
lor țări latino-americane pot 
fi cu greu armonizate. La a- 
ceasta se adaugă tendințele 
protecționiste existente în ma
joritatea statelor membre și 
care fac ca în legătură cu vii
torul A.L.A.L.C. să se facă au
zite multe glasuri pesimiste.

care.au

