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• OLIMPIADA - In 
penultima zi de între
ceri

în regiunea Crișana în ultima vreme a 
plouat abundent. Mai erau însă suprafețe în
semnate de recoltat și terenuri întinse mai 
trebuiau însămînțate. Zilele ploioase n-au 
constituit, pentru mecanizatorii și colectiviștii 
din raioanele Salonta, Chișineu-Criș și Ineu, 
o pauză în desfășurarea lucrărilor agricole de 
toamnă. Dimpotrivă, folosind fiecare oră 
bună de muncă, colectiviștii au reușit să re
colteze suprafețe însemnate de porumb, eli- 
berînd totodată terenul de coceni. îndată ce 
pămîntul s-a zvîntat, tractoarele și celelalte 
mașini agricole au pregătit un bun pat ger
minativ, asigurînd un ritm rapid de lucru Ia 
însămînțări. De altfel, o situație statistică 
arată că în aceste raioane recoltatul porum
bului s-a făcut pe aproximativ 50 la sută din 
suprafață ; trei sferturi din terenurile ce ur
mează a fi însămînțate sînt pregătite, iar se
mănatul este efectuat în proporție de peste 
60 la sută.

Și în raionul Beiuș s-a recoltat o suprafață 
însemnată de porumb. Era de așteptat ca și 
la însămînțarea griului să găsim cel puțin 
același ritm de lucru. Situația este insă cu 
totul alta : dacă recoltatul porumbului s-a 
efectuat pe aproape jumătate din suprafață, 
semănatul griului s-a efectuat doar pe a cin- 
cea parte. Există acum aproximativ 2 800 de 
hectare pe care s-a pregătit un bun pat ger
minativ. Din acestea însă, griul a fost înșă- 
mînțat doar pe 1 600 de hectare. Sînt gospo
darii colective ca. de pildă, cele din comunele 
Coșdeni, Căbești. Finiș. Hidișel. Tărcaia și 
altele în care decalajul între cele două lucrări 
este și mai mare. Aici suprafețele însămînțate 
sînt de trei ori mai mici decît cele pe care 
s-a recoltat porumbul și s-a pregătit patul 
germinativ. Care sînt cauzele acestei rămineri 
în urmă la însămînțarea griului?

In primul rînd semănătorile nu sînt folo
site cu întreaga capacitate. Lucrul este între
rupt din cauza mult prea deselor defecțiuni, 
pentru că la recepționarea lucrărilor de re
parații s-a manifestat prea puțină exigență..- 
Dar și semănătorile a căror stare tehnică este 
bună nu -sînt folosite din plin, nu sînt apro
vizionate la timp cu sămînță. Mai sînt unități 
care încă nu și-au ridicat de da bazele de re-
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La urger
crărilor amintite, organizațiile U.T-M. pot si 
sînt datoare să aducă o contribuție mult mai 
mare decît pînă acum prin antrenarea tutu
ror tinerilor colectiviști la tăiatul și trans
portul cocenilor, la aprovizionarea cu semin
țe a semănătorilor. Grupele U.T-M. din bri
găzile de tractoare, preocupîndu-se mai per
severent de modul in care tinerii mecaniza
tori iși înfăptuiesc angajamentele luate în 
întrecerea socialistă, sa aibă acum in centrul 
atenției folosirea de către aceștia a întregii 
capacități de lucru a mașinilor. In felul aces
ta. și în raionul.Beiuș însămînțarea griului se. 
poate face la timp și la un bun nivel agro
tehnic.

ION MARCOVICI

SESIZAREA E JUSTĂ!
IATĂ MĂSURILE

După două luni la Expoziția 
Realizărilor Economiei Naționale

A intrat in funcțiune cel de-al
doilea agregat de 7500 kw

Ziarul „Scînteia tineretului" 
atrăgea, pe bună dreptate, cu 
cîtva timp în urmă, atenția că 
în gospodăria agricolă colectivă 
Drăgănești-Olt ritmul de lucru 
la recoltarea porumbului nu este 
pe măsura posibilităților. Intre 
capacitatea de recoltare și trans
portul porumbului exista un de
calaj necorespunzător. Porumbul 
rămînea pe cîmp — terenurile 
se eliberau cu întârziere și, fi
rește, tractoarele și celelalte ma
șini lucrau cu viteze mici la pre
gătirea patului germinativ. Totul 
provenea din folosirea nerațională 
a mijloacelor de transport.

Lucrurile s-au schimbat. Cele 
trei autocamioane, nefolosite 
atunci, au fost reparate și efec
tuează acum cite trei transpor
turi pe zi. A fost dublat numărul 
transporturilor efectuate de ate
laje. In felul acesta, cu aceleași 
mijloace, capacitatea de transport 
s-a dublat, iar ritmul de lucru la 
pregătirea terenului și însamînța- 
re a crescut în mod corespun
zător.

Și-a îmbunătățit activitatea și 
baza de recepție din localitate. 
Prin întocmirea unui grafic de 
preluare a cerealelor în care gos
podăriile sînt eșalonate pe ore,

timpul de descărcare a mașinilor 
și celelalte mijloace de transport 
s-a redus considerabil. Acestea 
mi mai staționează ore în șir la 
baze, iar cantitatea de porumb 
preluată într-o zi de bază a 
crescut. Ca urmare, în toate gos
podăriile agricole colective vi
teza de lucru la recoltatul po
rumbului a crescut simțitor.

C. PREDESCU 
președintele comitetului executiv 
al Sfatului popular al raionului 

Drăgănești-Olt
M. DRAGOMIR 

secretarul Sfatului popular raional

Incepînd de astăzi, sîmbătă, 
prin darea în exploatare a ce
lui de-al doilea agregat de 
7 500 kilowați, hidrocentrala 
de la Zănești furnizează sis
temului național energie elec
trică cu întreaga sa capacita
te. La alte două centrale, Co
stișa și Piatra Neamț, toate 
hidroagregatele se află .în pro
be de punere în funcțiune, ur- 
mînd ca, în scurt timp, să fie 
conectate la sistemul energe
tic național. în acest fel, ju
mătate din cele 12 hidrocen
trale ce se înalță pe Bistrița 
— de la Stejaru pînă la Ba
cău pe o distanță de 80 de ki
lometri, vor furniza energie 
încă în acest an. Puterea lor 
întrece cu mult pe cea a tu
turor centralelor hidroelectri
ce existente în Romînia îna
inte de 1944.

Hidroagregatele din noile

unități energetice sînt complet 
automatizate. Turbinele, gene
ratoarele și celelalte agregate 
cu care sînt dotate noile cen
trale, sînt realizate în între
gime de industria noastră con
structoare de mașini.

(Agerpres)

In
Pregătiri pentru 

deschiderea 
învățămîntului 
agrozootehnic

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

Blocul administrativ al Uzinelor 
de utilaj greu „Progresul** Brăila

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale 

Domnului KENNETH DAVID KAUNDA 
Președintele Republicii Zambia

Lusaka ’

Cu ocazia proclamării Zambiei ca stat independent și suve
ran, în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului ro
mîn, adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului zam- 
bian, sincere felicitări și cele mai bune urări de succes în 
propășirea economică și culturală a țării.

Cabanele îji așteaptă 
turiștii

In noul an școlar, în anul I, II și 
III cursurile agrozootehnice vor fi 
frecventate de aproape 1 milion de 
colectiviști și lucrători din S.M.T., 
gospodării de stat și stațiuni ex
perimentale. In vederea acestui 
eveniment se fac în aceste zile 
ultimele pregătiri.

Consiliul Superior al Agriculturii 
s-a îngrijit de editarea și expedie
rea a 8 titluri de manuale cu un 
tiraj de 545 000 de volume. De ase
menea, a început expedierea plan
șelor didactice, a filmelor și diafil- 
melor documentare agricole, care 
vor fi folosite în procesul de în- 
vătămînt.

Consiliile agricole regionale și 
raionale se preocupă în aceste zile 
de asigurarea condițiilor materiale: 
săli de cursuri, iluminatul și încăl
zirea acestora etc. Înainte de des
chiderea cursurilor, va avea loc 
instruirea ' lectorilor. Cu această 
ocazie se vor ține lecții model. Cei 

■ care au obținut rezultate bune în 
anul de învățămînt 1963—1964 vor 
primi diplome de lectori fruntași. 

(Agerpres)

ărbătorirea, în 
fiecare an la 25 
octombrie, a Zilei 
Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne 
exprimă prețuirea 
pe care o acordă

poporul nostru tradițiilor de 
luptă ale armatei romîne pen
tru libertate și independență 
națională, recunoștința față 
de eroismul ostașilor și ofițe
rilor romîni manifestat în 
războiul antifascist, aprecierea 
pe care partidul, guvernul, toți 
oamenii muncii o dau armatei 
noastre populare.

Acum 20 de ani, ostașii ro
mîni luptînd vitejește, împre
ună cu ostașii sovietici, au 
zdrobit ultimele rezistențe ale 
hitleriștilor și hortiștilor din 
nordul Transilvaniei, desăvîr- 
șind astfel eliberarea terito
riului patriei noastre.

Răspunzînd cu însuflețire 
chemării Partidului Comunist 
Romîn, „Totul pentru front, 
totul pentru victorie !“, între
gul nostru popor a sprijinit 
cu hotărîre și dîrzenie răz
boiul antifascist. Prin vite
jia și eroismul cu care sutele 
de mii de luptători romîni 
și-au îndeplinit datoria

PLOIEȘTI (de la corespondentul 
nostru). — Pentru buna găzduire 
în sezonul de iarnă a iubitorilor 
de drumeții la toate cabanele din 
masivul Bucegi, Valea Prahovei, 
Valea Ialomiței și Valea Teleaje- 
nului s-au făcut ample pregătiri. 
Cabanele au fost aprovizionate cu 
legume de iarnă din belșug. în 
aceste zile sînt transportate, de 
asemenea, importante cantități de 
combustibil pentru încălzit. în ceea 
ce privește reparațiile și renovă
rile, acestea au fost gata- încă din 
cursul lunii trecute. Afluența 
excursioniștilor către cabana Peș
tera a determinat I.R.S.B.C.-ul Si
naia să extjndă spațiul cu o nouă 
sală de mese unde pot fi deserviți 
peste 100 de excursioniști.

Șlep de 1000 de tone
lansat la apă

GALAȚI (de la co
respondentul nostru). 
— Constructorii de la 
Șantierul Naval Bră
ila, desfășurînd larg 
întrecerea socialistă ■ 
pentru îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de' 
plan și a angajamen
telor luate, au înre
gistrat un nou succes.

Ei au lansat, recent, 
la. apă un nou șlep de 
1 000 de tone. Aceas
ta este penultima 
navă planificată și 
construită în acest an. 
La realizarea , noului 
șlep, constructorii au 
folosit metode înain
tate de execuție cum 
ar fi: croirea tablelor

după albume, extin
derea procedeelor de 
sudură automată și 
semiautomată etc., 
fapt care a făcut ca 
lansarea la apă a 
acestui șlep de 1 000 
de tone să se facă cu 
aproape 30 de zile 
înainte de termenul 
stabilit.

Aspect din.secția cazangerie a Uzinelor „Grivița roșie" din Capitală
Foto: ION CUCU.

slujba patriei
General-colonel ION IONIȚĂ

adjunct al ministrului Forțelor Armate ale-R. P. Romîne

ale răz- 
armata 

în pa- 
noastre

cîmpurile de bătălie 
boiului antifascist, 
romînă a înscris 
ginile istoriei patriei 
fapte de arme, care vor rămî- 
ne nepieritoare în amintirea 
întregului popor.

Prin caracterul său națio-

Participînd activ, alături de 
formațiunile patriotice, la în
făptuirea . insurecției armate, 
inițiată, organizată și condusă 
de Partidul Comunist Romîn, 
unitățile armatei romîne au 
contribuit la zdrobirea trupe
lor hitleriste din București,

In

Zilei

ale

■ntimpinarea

Forțelor Armate

R. P. Romine
nai, antifascist, războiul purtat 
de Romînia de la 23 August 
1944 pînă la victoria finală 
asupra Germaniei hitleriste a 
constituit o parte integrantă a 
revoluției populare, începută 
în țara noastră odată cu insu
recția armată.

Avioane supersonice

sitine de zbor

Valea Prahovei. Brașov, Con» 
stanța, Turnu Severin și 
alte regiuni, și localități 
țării.

La chemarea partidului 
munist, armata romînă a 
tors armele împotriva Germa
niei hitleriste și însuflețită ■ de 
înalte sentimente patriotice,- a 
luptat cu vitejie și eroism 
pentru eliberarea teritoriu
lui patriei, ,și>:. apoi, din
colo de granițele țării, pe 
teritoriul Ungariei și Ceho
slovaciei, pînă la victoria fi
nală asupra Germaniei fascis
te. Prin loviturile zdro
bitoare date, dușmanului

din 
ale

co
rn

pe frontul antifascist 
către armata romînă, 
contribuția militară și 
nomică, Romînia se situea
ză în rîndurile participanților 
activi la înfrîngerea Ger
maniei naziste. Timp de 
260 de zile, trupele romîne — 
cu un efectiv de peste 360 000 
de oameni — au pătruns, în 
aprigă încleștare cu dușma
nul, peste 1 000 de km în dis
pozitivul inamic, ,au eliberat 
3 831 de localități, au luat a- 
proximativ 118 000 prizonieri, 
provocînd inamicului mari 
pierderi în armament și teh
nică de luptă. Pentru faptele 
de arme, săvîrșite, trupele ro
mîne au fost citate, prin nu
meroase ordine ale Ministeru
lui de Război și ale Marelui 
Stat Major al armatei romîne, 
prin 7 ordine ale Comanda
mentului supreip sovietic, 
prin 21 de comunicate de 
război sovietice ; peste- 300 000 
de soldați, subofițeri și ofițeri 
romîni au fost decorați cu or
dine și medalii romîne, sovie
tice și cehoslovace. Pierderile 
armatei romîne-în războiul an
tihitlerist s-au • ridicat la 
170 000 de oameni.

în luptele purtate împotriva 
Germaniei fasciste, prin jert
fele comune, s-a cimentat pri
etenia dintre poporul romîn 
și poporul sovietic, frăția de 
arme romîno-sovietică.

Cele două decenii care au 
trecut de la 23 August 1944, 
au adus în viața poporului 
nostru transformări radicale,

ele 
prin 
eco-

('C'oîifwwztzre în pag. a IlI-a)

Noi obiective social-culturale
date în folosință

De la începutul anului au 
fost construite și date în folo
sință în diferite localități din 
țară noi obiective social-cul
turale. Astfel, în regiunile 
Dobrogea, Oltenia, Hunedoara 
s-a terminat construcția a 30 
de noi cămine culturale. In 
comunele Valea Nucarilor, 
Slava Cercheză și. Mihai Vi- 
teazu, din regiunea Dobrogea 
au fost construite dispensare, 
iar in alte 10 comune și sate 
din regiune au fost date în 
folosință noi cinematografe

sătești. Alte peste 50 de cine
matografe au fost înființate în 
acest an și în regiunea Olte
nia. în acest an au fost, de 
asemenea, ridicate sau amena
jate noi săli și localuri de 
școală. Numai în regiunea 
Ploiești, de exemplu, au fost 
date în folosință 270 săli 
clasă. în anii „șesenalului 
orașele și satele regiunii 
fost construite circa 800 
obiective social-culturale.

de 
în 
au 
de

(Agerpres)
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n frămintările 
pline de avînturi 
ale începutului se
colului 19, alături 
de primele așeză
minte de cultură 
națională înmu

guresc încercările făuririi în
vățământului artistic în patria 
noastră.

Ideile generoase ale ilumi
nismului, năzuința de mani
festări progresiste, în ritm cu 
ideile revoluționare ale epo
cii, au dat imbold tinerilor in
telectuali formați în prima 
școală românească de a iniția 
o societate filarmonică cu 
scopul ca, pe lingă 2idirea ți
nui teatru național, să facă a 
ființa și o școală superioară 
de artă, un Conservator.

Printre mințile care au frâ- 
mîntat această idee merită a
fi menționate Ion E'.iade Ră- C< 
dulescu, temperament vulca
nic și proteic, Ion Cîmprneanu. 
patriot înflăcărat și iubitorul 
de muze C. Aristia.

Dar viața unui Conservator 
implica o temeinică organiza
re. Exemplul acestei organi
zări îl descoperă tînărul revo
luționar de la 1848, cel exilat 
întîi la Brusu apoi la Paris, 
Dimitrie Florescu. El însuși 
un pasionat muzician creează 
regulamentul de funcționare 
și împreună cu prietenul sau 
violonistul Ludovic Wiest. 
face propunerea înființării 
unui conservator de muzică în 
București. Știrbey Vodă, apro
bă proiectul, dar incapacitatea 
bugetară a forțat întirzierea 
realizării lui. Abia in 1864, din 
inițiativa lui M. Kogălniceanu, 
Cuza Vodă hotărăște prin- 
tr-un diecret înființarea celor 
două conservatoare din Bucu
rești și Iași. Deși lipseau mij
loacele materiale, Conserva
torul din București își începe 
activitatea în chiliile bisericii 
Sf. Dumitru (pe locul unde 
este astăzi Poșta Centrală) în 
toamna anului 1864 c.nd zece

începutul noului an univer
sitar a adus o deosebită a- 
fluență in sălile de lectură 
ale bibliotecii Institutului 

politehnic din Galați

Foto : AGERPRES

— Anunțasem în convorbi
rea precedentă că vom urmă
ri evoluția portretului în pe
rioada de trecere la pictura 
modernă.

— Da. Pentru a înlesni înțe
legerea celor cuprinse în con
vorbirea de azi să reținem, 
mai întîi, că perioada de tre
cere la arta modernă de as
pect și de sentiment laic, e tu
multoasă, complicată și, ca 
toate asemenea perioade din 
istoria artei, puțin haotică. 
Schimbările sociale, presupu- 
nînd, evident, și schimbări în 
structura sufletească, în opti
ca artistului și a amatorilor, 
vor determina, nu numai a- 
bordarea altor subiecte de in
spirație, ci și schimbarea esen
țială a modului de execuție. 
Artiștii — foștii zugravi — își 
vor privi apoi ei înșiși altfel 
profesia. Obiectul de artă pic
tura, căci atunci numai de ea 
e vorba, își va schimba desti
nația și natura, devenind mo
bilă și putînd astfel intra în 
posesiunea particulară a cui
va. Asemenea schimbări vor 
determina încă o tendință de 
apropiere a artiștilor de clase
le sociale mai înalte. Mai mult 
chiar, unii membri ai acestei 
înalte societăți, fii de boieri, 
sub influența lecturilor privi
toare la viața Occidentului nu 

profesori și un număr restrins 
de elevi.

Printre primii profesori ai 
primei instituții de invățămint 
superior artistic erau Gr. 
Manciu, Biscotini, I. G. Ni- 
țescu, Ed. Wachmann și ma
rele om de teatru Matei Millo 
la clasa de declamație.

Director al acestui institut 
de învățămînt artistic fusese 
numit compozitorul Al. Flech- 
tenmacher bine cunoscut prin 
numeroasele sale creațiuni. E- 
roismul începuturilor pline de 
lipsuri nu a putut fi susținut 
mult de Flechtenmacher, mo
tiv ...

nează in 1869, după o muncă 
plină de abnegație fi rirgian- 
cios devotament.

Un loc dmebit 

mul reaHjaasJju 
vut prezența la catedra 
artă dramatică c ies J 
Millo

Urmașii lui Mdlc Stefm 
Vellescu, Nottaru. Arjcixaa 
Roman eseu, contribuie la for
marea generațiilor de âxșrri 
actori (printre mulți alți ac
tori de frunte am aminti doar 
numele lui N. Ventura, M. F.- 

vor mai considera, nici ei și 
chiar nici părinții lor, incom
patibil cu rangul lor social, — 
probă Lecca și Aman — să se 
ocupe ei înșiși de artă. Firește, 
asemenea transformări nu au 
loc brusc ci treptat-treptat, și 
în etape, sub influența vizibilă 
în ce privește fenomenul artis
tic, a Apusului, atît a celui a- 
propiat (Austria, Ungaria) cit 
și, mai apoi, a celui mai înde
părtat (Roma, cu vechiul 
prestigiu, Munchenul, și 
mai puternic, Parisul).

La Iași, unde Asachi este un 
fel de blînd dar perseverent 
dictator intelectual, și socoteș
te ca o datorie a sa să dăru
iască țării fondarea unei școli 
de artă și a unei universități, 
el va recruta artiști străini din 
care va face profesori pentru 
Academia Mihăileană, profe
sori dar care sînt, în primul 
rînd și litografi, adică dintre 
cei care stăpîneau genul de 
artă recent descoperit și care 
era un excelent mijloc pentru 
răspîndirea operelor plastice, 
deci a ideilor și simțămintelor 
pe care aceste opere le expri
mau. Unii din aceștia erau 
germani, alții italieni, prefe
rați de Asachi care-și făcuse 
studiile în Italia. Printre ei, 
Giovanni Schiavoni, ne-a lă
sat două admirabile portrete. 

lotri. Lucia Sturdza Bulandra, 
Soma Cluceru, I. Manolescu, 
G. Storin. T. Bulandra, I. Ian- 
covescu» care vor aduce o 
contribuție hotărîtoare la în
florirea artei teatrale romî- 
nești.

Un rol deosebii în evoluția 
Conservatorului de muzică și 
artă dramatică l-a avut Edu
ard Wcchmann. Sub directo
ratul său apar unele manuale 
de muzică fie semnate de el, 
fie de Ion Cartu; școala cîști- 
gâ tn organizare ți prestigiu 
iar la catedre apar foști elevi 
eminenți G. Ștefănescu și 
Constantin Dimitrescu. Lunga

Vomicul Burada și soția 
Vorniceasa, sînt opere de ca
litate ce pot fi așezate fără 
teamă în vecinătatea opere
lor din epoca noastră clasică 
și care nu sînt inferioare ce
lor care se executau atunci în 
Austria sau la Pesta. Un alt 
pictor, Schăft, va picta portre
tul domnitorului Mihai Stur- 
dza și al mitropolitului Veni
amin Costache, ambele de 
mari dimensiuni, mai preten
țioase, decît ale lui Schiavoni, 
așa cum se concepeau în Apus 
asemenea opere oficiale, dar 
duse cu pricepere la bun sfîr- 
șit. Ceva mai tîrziu, levantinul 
N. Levadity, artist dotat în 
mai multe direcții (surprin
zător neglijat de Asachi, poate 

pentru că acest artist era ușor 
colorat de carbonarism), s-a 
dovedit un foarte îndemînatic 
portretist, cum se vede din 
imaginea bătrînului farmacist 
Lockmann și din portretul 
propriei sale soții, o remarca
bilă cîntăreață.

Dar elementele care dau to
nul portretului în Capitala 
Moldovei sînt departe de a a- 
vea forța de muncă și talentul 
de care dispune un Nicolae 
Barabas la București. Chemat 
din Ardeal de unii boieri cu 
care se întîlnise în viligiatură, 
într-una din localitățile bal
neare de acolo, el va primi — 
în Capitala țării, de la cei ca

Trenul de angrenare de 
cuptorul de recuperare 
deșeurilor neferoase de
Uzina chimică metalurc.ri 

din Copșa Mica

la

Foto: AGERPRES

fănescu a inițiat 
romînă ; D. D. n 
orchestra Mii 
strucțiur.ii, iar 
societatea a 
care au avut 
în viața arti

In zilele a 
nu numa 
mîntului 
și al Insti 
tice „Hicolae 
Prin st re ~ 
tați artiși 
dor Ama 
se pun baz 
arte plastice. L 
1864 a fost p 
meniul pentru 
nale de bele-cne

Aman, Kftw 
Storck, Pccinrea. T 
iată cițwa mstre ■ 
plastici cere s-as 1 
contribuie la jroc-s 
de arte piaszice » 
și dezvoiicrec. itant 
lente.

Decenii îs șâr « 
iririifri— aoBstte te 
București ri drs rei4 
șe ale țări o-bb forate 
muriciem, anus» 
presrsgru. rare au 
creapue lor rstt 
rue icm 

re-i făcuseră promisiuni. în vi
zita ce le face — dulceață, cum 
o spune în memoriile sale, dar 
nici o comandă de portrete. Nu 
se descurajează însă, ci, in- 
trînd în relații cu persoane din 
anturajul lui Kiseleff, va a- 
vea în curînd numeroase co
menzi, executînd în timpul șe
derii la București (aproape un 
an și jumătate), vreo sută și 
ceva de portrete, în desen și 
culori. El se simțise așa de 
bine printre romini, încît chiar 
după plecarea la Pesta va in
troduce în tablourile sale ul
terioare, ca și în suplimentele 
în gravura ce se dă la diverse 
almanahuri din Budapesta, 
chipuri de țărani ardeleni, ce 
l-au entuziasmat prin aspectul 

lor pitoresc, prin naturalețea 
gesturilor și frumusețea feței.

Nici unul din acești artiști 
călători nu are însă pentru noi 
importanța lui Anton Chladek, 
care poseda o cultură artistică 
și generală superioară celor
lalți pe care i-am întîlnit la 
Iași și-i vom întîlni la Bucu
rești cu excepția lui Barabaș 
și care este unul dintre cei 
care s-au stabilit la noi și au 
fondat o familie al cărui ur
maș, între alții, a fost cunoscu
tul academician profesor dr. 
Ionescu Mihăești. Instritit la 
Budapesta și Viena (trecuse și 
prin Italia la Milano, atunci 
stăpînită de austrieci, unde co-
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Scenă din piesa „Hipnoza" de $t. Berciu, premiera Teatrului „C. I. Nottara" din Capitală 
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GAZELE NOBILE
NU m SINI... NOBILE

se EiuBEt

trăsăturilor, o reală înfrumu
sețare exceiind in realizarea 
unor portrete ce concurează de 
drept pe cele ale francezului 
Mondenville și el un miniatu
rist cu vază (un emigrant sta
bilit la București) de la care 
ne-au rămas însă mai puține 
opere. In Muzeul nostru națio
nal se găsesc, fie expuse, fie în 
depozit, tablouri care contu
rează foarte favorabil persona
litatea creatoare a lui Chla- 
dek.

Cam din aceeași epocă, ce
va mai tînăr, este și Carol 
Popp de Szathmary, un stră
lucit acuarelist de scene și ve
deri din natură, de la care a-

De la sfîrșitul veacului trecut 
și pînâ in zilele noastre, în ma
nualele de chimie a existat întot
deauna un capitol închinat unor 
czndate substanțe care refuzau cu 
orice chip să se combine cu alte 
i inner *e chimice. Din acest mo- 
tr», ele au primit denumirea de 
czzr inerte, iar alții le-au zis 
..Tobde* — poate datorită inacti- 
ritiții lor totale.

$i iată că, în zilele noastre, le
genda celor șase elemente intan
gibile s-a prăbușit ’ Oamenii de 
ștfinți au dovedit ca și acești 
^nobili” pot fi puși la treabă.

Utilizările practice ale acestor 
gaze rare erau totuși destul de 

Iar. pe de altă parte, 
străduințele chimiștilor, 

u au izbutit să determi
ne vreunui din dementele no- 
bâe â se coesErâe ca oricare din 
cririaite substanțe chimice.

Cb taole «Batea» unii oameni 
de ști ați au încercat să demon- 

oretK. că lucrurile nu 
tz: așa. Cdebrul savant 
Iăaos Pauhng, laureat 

tfe NcbeL a arătat încă 
1933 câ ar fi posibil să 

k|h chimice 
Experiențele 

demon- 
30 de

tre care al său propriu și cele 
ale familiei sale dețin un loc 
însemnat Burghezia de la 
1848 și de după anul eveni
mentului istoric apare adesea 
in lucrările acestui pictor.

Dar să revenim la adevărații 
pictori ai revoluției. Rosenthal 
cel mai bine pregătit, vine din 
Ungaria, unde făcuse studii 
serioase. Se apropie la Bucu
rești de cei animați de ideile 
progresiste și, leagă cu ei o 
prietenie durabilă încheiată 
tragic în ce-1 privește în tem
nițele Budapestei unde e asa
sinat Ca toți pictorii revolu- 

chimiștii de la Laboratorul na
țional din Argonne, în S.U.A.

Nu de mult, laboratorul națio
nal de cercetări nucleare de la 
Argonne a organizat un Congres 
Internațional în legătură cu com
pușii gazelor rare. Numeroase la
boratoare din lume se ocupă cu 
cercetarea acestor compuși, nou 
veniți în lumea chimiei. Ultima 
redută pare să fie și cea mai 
grea : obținerea unor compuși ai . 
gazelor mai ușoare, neonul și 
heliul.

Poate că vă veți întreba : 
„pentru ce a fost atît de surprin
zătoare obținerea combinațiilor 
cu gazele nobile ?“

Din punct de vedere practic, 

sîntdeocamdată, gazele inerte 
destul de „zgîrcite". Promisiunile 
sînt totuși mari. Astfel, specia
liștii în domeniul rachetelor spun 
că fluorurile de neon sau de he
liu ar reprezenta un mijloc prac
tic pentru depozitarea fluorului 
carburant de înaltă energie, uti
lizabil in călătoriile cosmice de 
limga durata.

Pe de altă parte, derivații fluo- 
rarați organici și anorganici au o 
importanță mare in producția 
maselor plastice, în tehnica tem
peraturilor scăzute etc. De e- 
xesaphi, Onorul, care după cum 

văzut este foarte reactiv și se 
cb mare rapiditate cu 

poate fi înlocuit

□«=
•= viixi acolo m ponm al 
M Gciescu în cos-
rixz de Soare operă a hc 
Base&^aL o hacrare m^cesan- 
tâ au rumai pem subiect.

Neguba este un mai încer
cat portretist și un artist mai 
activ. Ei este insă inegaL Une
ori. ca in portretul _Femei2 
albastru* în acuarelă, se ridică 
ia o înălțime pe care nu Btulțz 
dintre artiștii romini au arin- 
s-o. A executat multe portre
te ale membrilor fanvî.ei sale 
și autoportrete, in care obser
vația este atentă, minuțioasă 
dar tehnica migăloasă lipsită 
de avînt și de spontaneitate, 
toate fiind interesante ca efi
gii documentare, dar mai puțin 
ca opere de artă.

Iscovescu nu poseda însuși
rile camarazilor săi. EL ne-a 
lăsat totuși desene și litografii 
cu privire la personalități ar
delene din ace! timp, care par
ticipaseră la revoluția din 1848, 
unele in litografii.

Pentru a ajunge la portre
te cu adevărat remarcabile, 
menite să conteze în arta 
noastră, nu numai prin subiec
tul prezentat, ci și prin călită-

I 
I 
I
I

I 
I 
I
I
I 
I
I
I
I
I

țile cu care sînt aduse la în- . 
deplinire, trebuie să așteptăm I 
apariția lui Aman. 13

N. DRAGOȘ 

întrro seamă de procese chimice 
industriale cu fluorurile de xe
non, care sînt mai blînde. De 
asemenea, sub forma de fluorură 
de xenon, fluorul va putea fi 
transportat comod.

O altă combinație a gazelor 
nobile — trioxidul de xenon —■ 
reprezintă un explozibil puternic.

Dar marele interes pe care l-a 
trezit apariția noilor substanțe 
nu se datorește atît aplicațiilor 
lor practice, cît răsturnării unei 
întregi concepții în chimie 1

Intr-adevăr, pînă acum „inac- 
tivițatea“ gazelor inerte era ex
plicată prin faptul că în atomul 
acestor elemente ultimul strat de 
electroni este „complet“ ocupat! 
Cu alte cuvinte nu mai este ni
mic de făcut: dat fiind că nu
mărul maxim de electroni de pe 
orbita cea mai exterioară a fost 
completat (opt, cu excepția he- 
liului), însemna ca orice combi
nații chimice sînt excluse. Dar 
iată că, dintr-odată, practica a 
arătat că astfel de combinații 
există, totuși. Atunci, cum stăm 
cu teoria ?

S-a impus o nouă concepție 
asupra legăturilor dintre diferifii 
atomi. Potrivit cercetărilor de fi
zică modernă, atunci cînd iau 
naștere moleculele unei substan
țe noi, electronii cei mai exte
riori ai atomilor se „asociază", 
doi cîte doi — mai precis, cîte 
ynul de la fiecare atom. Ei por
nesc să se învîrtă în același spa
țiu — numit orbitală legînd cei 
doi atomi. în această ipoteză se 
poate admite că există un număr 
mai mare sau mai mic de orbi
tale care leagă atomii pentru a 
da naștere moleculei unei sub
stanțe noi.

Desigur că în cele cîteva rîn- 
duri de mai sus, problema este 
abia schițată. Marele interes al 
recentelor descoperiri legate de 
gazele nobile — care nu mai sînt 
nobile — este legat de răsturna
rea unora din concepțiile tradi
ționale pe care se bazează chi
mia. Noua teorie a structurii mo
leculelor împacă cercetările chi- 
miștilor cu lucrările recente ale 
fizicienilor. Tehnica modernă, 
progresele în domeniul chimiei

I practice nu vor avea decît de 
dytigat de pe urma acestor noi 
concepții.

Dr. AL. CONSTANTINESCU

Pentru
munctorii
forest eri

-- •-

BAJA MARE (de la corespon- 
denia/ nostra). — Lucrările de ex- 
flfoafniț Întrerupte pe timpul pe- 
noadei de vegetație In parchetele 
destinate p.:cnuJui de producție 
pentru anul viitor au fost reluate, 
în acest scop au fost necesare o 
secmc de măsuri privind dotarea 
unităților cu noi utilaje, extinde
rea metodei de organizare a muncii 
in brigăzi ccrnplexe cu acord glo
bal, asigurarea stocurilor-tampon 
la gurile de exploatare etc. Din 
acest ansamblu de măsuri pregăti
toare se desprinde și aceea care se 
referă la asigurarea de condiții 
mai bune de viată, muncitorilor 
forestieri. Celor 264 de cabane li 
s-au adăugat anul acesta alte 29 
asemenea construcții prevăzute cu 
tot confortul. Altele sînt în con
strucție și In curlnd vor primi lo
catarii.
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Primirea de către
prim-vicepreședintele Consiliului
de Miniștri, Gheorghe Apostol,

a ambasadorului Italiei,
Alberto Paveri Fontana

Vineri 23 octombrie a.c., 
prim-vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, Gheorghe 
Apostol, a primit în audiență 
pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Italiei la 
București, Alberto Paveri 
Fontana, în legătură cu ple
carea sa definitivă din Repu
blica Populară Romînă.

(Agerpres)

Primirea de către tovarășul
Gheorghe Gheorghki-Dej
a d-lui K. F. Landegger

O vizită nocturnă
la rachetiști

în poligonul rachetiștilor 
totul este învăluit de liniște. 
De undeva din apropiere răz
bat pînă la noi miresme îm
bătătoare de otavă proaspăt 
cosită. Deodată, țîrîitul stri
dent al telefonului de la in
stalația de lansare întrerupe 
scurta așteptare dinaintea tra
gerilor.

— Sînt sergentul Popescu, 
comandantul rampei a doua 
— raportează cu o voce pu
ternică, tînărul rachetist de 
lingă noi.

După primirea misiunii, un 
ordin scurt al sergentului și 
servanții trec eu iuțeală fie
care la postul său.

Cu o rapiditate uimitoare 
ei trec la efectuarea operației 
de pregătire a rachetei. Deși 
am asistat de multe ori la ast
fel de operațiuni, nu ne pu
tem reține admirația pentru 
acești tineri ostași care își stă- 
pinesc cu desăvîrșire speciali
tatea. La unul din posturi se 
află și soldatul-fruntaș Gri- 
gore. înainte de venirea sa în 
armată, utemistul Grigore a 
fost un foarte bun mecanic 
cazangiu. Acum el este un 
tot atît de priceput rachetist. 
Bine instruit, soldatul-frun- 
taș Grigore, ca toți ceilalți 
tovarăși ai săi, poate înlocui, 
la nevoie, pe oricare dintre 
servanții rachetei, deoarece 
cunoaște mai multe speciali
tăți. Pe pieptul său strălucesc 
două distincții ostășești: in
signele „Militar de frunte“ și 
„Specialist de clasă".

Pregătirea rachetei s-a ter
minat. Servanții, aproape toți 
simultan, iau poziția regula
mentară și raportează îndepli
nirea ordinului. Acele crono- 
metrului din mina sergentului 
Popescu s-au oprit cu mult

înainte de timpul stabilit pen
tru barem. Un zimbet abia 
schițat ii alunecă pe față, in 
timp ce, ridicînd receptorul 
telefonului raportează :

— Rampa doi — gata.
— Bine sergent Popescu; 

se auzi in receptor glasul co
mandantului, căpitanul-ingi- 
ner Păcuraru, care apoi or
donă :

— La adăposturi !
într-una din camerele punc

tului de comandă ne intîm- 
pină zumzetul caracteristic al 
aparaturii electronice în func
țiune. Beculețe multicolore se 
aprind și se sting intr-un 
dans feeric. Avem impresia 
că ne aflăm în fața unei 
mașini automate de calcul. 
De la pupitrul de comandă, 
asemenea unui dirijor, căpita
nul- inginer Păcuraru, con
duce acest „creier" electronic 
al subunității. Printre milita
rii care lucrează aici se află și 
caporalul Gheorghiu și solda- 
ții-fruntași Vrînceanu și Teo- 
doru — operatori. Pe fețele 
lor citești concentrarea maxi
mă a momentului. Caporalul 
Gheorghiu, secretar al comite
tului organizației U.T.M. din 
punctul de comandă, „este u- 
nul dintre cei mai bine instru- 
iți operatori" după cum ne 
spune comandantul său.

Dar iată că pe ecranul din 
fața ofițerului de serviciu a 
apărut o țintă.

— Sînt „Fulgerul* 1 Țintă 
„prinsă", raportează căpita- 
nul-inginer Păcuraru.

— Distrugeți ținta1 — se
aude în difuzor ordinul co
mandantului. In acest timp 
ținta — un avion de mare vi
teză, fără pilot, teleghidat 
de la sol — încearcă prin di
ferite manevre, să scape. Că-

o
F

ofi-

Manifestări cu prilejul
Zilei Forțelor Armate

Sesiune științifică

desfășurat în Capi- 
sesiunii științifice

ca devoia- 
cucerârilor 
poporului.

Vineri s-au 
tală lucrările 
comune a Academiei R.P. Romîne, 
Institutului de istorie a partidului 
de pe lingă C.C. al P.M.R. și Aca
demiei Militare Generale, consa
crate sărbătoririi Zilei Forțelor Ar
mate ale R.P. Romîne.

La lucrările sesiunii 
pat general de armată 
hip și general colonel 
adjuncți ai ministrului 
mate, Ion Popescu Puțuri, directo
rul Institutului de istorie a parti
dului de pe lingă C.C. al P.M.R., 
Traian Dudaș, secretar al Comite
tului orășenesc București al 
P.M.R., generali și ofițeri supe
riori, activi și în rezervă, acade
micieni, cadre didactice și ofițeri, 
elevi din institutele militare 
de învățămînt, invitați din institu
tele de învățămînt superior din 
București.

Sesiunea a început cu comuni
carea „Activitatea P.M.R. pentru 
făurirea și întărirea forțelor arma
te ale R.P.R. Armata R.P.R., scut 
de apărare a cuceririlor revoluțio
nare ale poporului, a independen
ței și suveranității de stat a Romî- 
niei", prezentată de general ma
ior Ion Dincă, secretarul Consiliu
lui Politic Superior al Forțelor Ar
mate ale R.P.R.

în continuare, acad. P. Constan- 
tinescu-Iași a ținut comunicarea 
„Armata R.P.R., continuatoarea 
eroicelor tradiții ale poporului ro
mîn făurite în lupta dusă de-a 
lungul veacurilor pentru eliberarea 
sa națională și socială".

Au mai prezentat comunicări 
prof. univ. Vasile Maciu, membru 
corespondent al Academiei R.P.R., 
despre „Armata romînă în războ
iul pentru independență din 1877- 
1878", general de armată Iacob 
Teclu, despre „Operațiile armatei 
romîne în Podișul Transilvaniei și 
pe frontiera de vest și sud a țării 
în perioada 23 August — 18 sep
tembrie 1944 și însemnătatea lor 
strategică și operativă", general 
maior în rezervă Gheorghe Za- 
haria, director adjunct al Institu
tului de istoria a partidului de pe

lingă C.C. al P.MJL, despre „Lup
ta maselor populare pentru tradu
cerea in viață a lozincii „Totul 
pentru front, totul pentru victo
rie !** și colonel Nicolae Tăutu. 
scriitor, despre „Chipul ostașului 
armatei noastre populare oglindit 
în literatură".

Expoziții
au partici- 
Floca Ar

ion Ioniță, 
forțelor ar

Cu prilejul Zilei forțelor ar
mate ale Republicii PopuLzre 
Romîne, joi dupâ-amiază in sala 
C.C.A. din Bulevardul 6 Martie 
a fost deschisă o expoziție.

Au participat generali 0 ofițeri 
superiori activi ți in rezervă, 
oameni de artă ți cultură. 
Au fost de față atașați militari 
ai misiunilor diplomatice acredi
tați în R. P. Romînă.

Expoziția cuprinde fotografi ți 
documente care redau sspeeta 
din activitatea desfășurată in 
ilegalitate de Partidul Comu
nist Romîn în rîndurile 
pentru atragerea militarilor de 
partea luptei revoluționare a po
porului, sînt ilustrate moaseate 
din lupta armatei romîne pentru 
eliberarea patriei și zdrobirea 
trupelor hitleriste. Totodată, ea 
înfățișează imagini din pregătirea 
de luptă și politică a ostașilor 
armatei noastre populare.

W
în localul Casei raionale de 

cultură din Cărei s-a deschis 
zilele acestea expoziția „Pa
tria noastră și apărătorii ei".

Cele peste 60 de lucrări de 
pictură, grafică și sculptură 
expuse aici înfățișează imagini 
din luptele purtate de armata 
romînă pentru eliberarea teri
toriului patriei de sub jugul 
fascist, aspecte din viața osta
șilor armatei noastre populare, 
peisajul și frumusețile țării.

Organizată în cadrul mani
festărilor prilejuite de Ziua 
forțelor armate ale R.P.R., ex
poziția se bucură de o mare 
afluență de vizitatori.

pitanul-inginer Pacura.ru, 
urmărește insă cu precizie 
siguranță.

Acum ținta s-a apropiat. 
Pentru a o distruge nu este 
nevoie decît de o simplă 
apăsare pe buton, dar acest 
lucru trebuie făcut exact la 
timpul potrivit. Nici mai de
vreme, nici mai tirziu. Pe 
fruntea înrourată a căpitanu
lui a apărut o cută ce se adin- 
cește parcă rărind cu ochit 
Urmărește cu încordare evo
luția țintei. Mai e puțin.

— Executați lansarea ! —
ordonă comandantul.

în punctul de comandă s-a 
făcut pentru citeva momente 
o liniște deplină.

— Lansezraportează 
Ierul de serviciu.

Calm, căpitanul-inginer Pă- 
curaru apasă hotărit pe buton.

Un bubuit de tunet zguduie 
puternic pămintul. O flacără 
imensă se îndreaptă spre inal- 
turi. Din adăposturi, sergen
tul Popescu și subordonații 
săi urmăresc, cu atenția în
cordată, drumul săgeții de foc. 
în noaptea aceasta, cînd toată 
pregătirea lor se materializea
ză în cîteva secunde, trec prin 
încercările unor mari emoții.

Pe ecranul fosforescent s-a 
ivit acum al doilea punct lu
minos, impulsul rachetei ce 
se îndreaptă spre țintă. Ofițe
rul urmărește concentrat evo
luția lui. I se pare că acesta 
nu este un simplu impuls, ci 
însăși racheta zveltă, argintie. 
Punctul luminos — racheta — 
se apropie din ce in ce mai 
rapid de țintă. Fără voie, că- 
pitanul-inginer Păcuraru ex
clamă : „Acum!". Cele două 
puncte luminoase s-au conto
pit. Din depărtare un zgomot 
înăbușit răzbate pînă la punc
tul de comandă...

...Tragerile s-au terminat. 
Bilanțul acestei nopți este 
dintre cele mai bune: toate 
țintele ce au zburat în raionul 
subunității au fost distruse. 
Și toate din prima rachetă. 
Dînd dovadă de o înaltă ins
truire, rachetiștii au trecut cu 
succes și acest examen al 
măiestriei ostășești.

Peste poligon s-a lăsat din 
nou liniștea. Geana argintie a 
zorilor prevestește o zi fru
moasă. In coloană, perfect ali
ntați, rachetiștii se indreaptă 
spre binemeritata odihnă. Ca 
o odă a bucuriei, din zeci de 
piepturi tinere, răsună un vo
ios cintec

au schimbat din temelii înfă
țișarea țării. Azi, tabloul pa
triei noastre este cel al unei 
țări libere și prospere. Socia
lismul a biruit pe deplin la 
orașe și sate ; au fost lichi
date clasele exploatatoare și 
desființată pentru totdeauna 
exploatarea omului de către 
om ; industria noastră este în 
continuă dezvoltare, avem o 
agricultură socialistă. înfloresc 
știința, literatura și 
crește nivelul de trai 
terial și cultural al
lor ce muncesc. Toate a- 
cește mărețe realizări sint 
rodul muncii entuziaste, pline 
de abnegație a harnicului și 
talentatului nostru popor con
dus cu înțelepciune de partid, 
pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialiste.

In anii construcției socialis
te, manifestind grijă per
manentă pentru apărarea pa
triei, a muncii pașnice, crea
toare a poporului, partidul 
nostru a luat toate măsurile 
pentru întărirea continuă a 
armatei populare.

Ea stă de strajă 
ment nemărginit 
revoluționare ale
independenței și suveranității 
sale.

Succesele obținute de po
porul romin in dezvoltarea e- 
conomiei naționale au creat 
condiții pentru a înzestra ar
mata noastră cu armament și 
tehnică de luptă modernă, a- 
flate în mir.a unor militari de 
nădejde.

In anii puterii populare s-au 
format, în sistemul invățămîn- 
tului militar și în practica 
muncii, minunate cadre de co
mandanți, lucrători politici, 
ofițeri de stat major. A sporit 
an de an numărul ofițerilor 
absolvenți ai Academiei Mili
tare generale și a altor insti
tute de învățămint superior.

înaltul simț de răspundere 
cu care militarii îndeplinesc 
cerințele jurămîntului și ale 
regulamentelor, succesele lor 
în pregătirea de luptă și po
litică își au izvorul în adînca 
lor dragoste față de partid și 
patrie. Ideile partidului îi 
însuflețesc pe militari, le spo
resc elanul și entuziasmul în 
continua lor pregătire.

Viața și activitatea de fieca
re zi a militarilor armatei 
noastre sînt puternic înrâuri
te de munca organelor și orga
nizațiilor de partid și U.T.M.

Conținutul principal al mun
cii lor îl constituie cunoașterea 
și înfăptuirea de către militari 
a politicii Partidului Muncito
resc Romîn. Militarii sînt 
educați în spiritul dragostei și 
devotamentului față de partid, 
guvern și popor, al răspun
derii pentru îndeplinirea 
datoriei. Profilul moral al mi
litarilor noștri este caracteri
zat de înaltele trăsături ale 
ostașului de tip nou, apărător 
al cuceririlor revoluționare 
ale poporului muncitor. Con
știință politică înaintată, pa
triotismul fierbinte, curajul, 
dirzenia. spiritul de inițiativă 
și abnegație in muncă — iată 
calitățile definitorii ale ostași
lor armatei noastre.

Educați în spiritul interna
ționalismului proletar ei nu
tresc sentimente de adincă 
prietenie față de militarii ar
matelor celorlalte țări socia
liste, de solidaritate cu oame
nii muncii de pretutindeni.

Statul nostru se manifestă 
ca un factor activ al păcii pe 
arer.a internațională, militea
ză consecvent pentru coexis
tența pașnică intre state cu 
orânduiri sociale diferite. Baza 
de neclintit a politicii externe 
promovată de partidul și gu
vernul țării noastre o consti
tuie prietenia și alianța fră
țească cu celelalte țări socia
liste. Țînind seama că cercu
rile imperialiste interesate in 
cursa înarmărilor și in pregă
tirile de război încearcă să 
creeze noi focare de neliniște. 
R. P. Romînă se îngrijește de 
întărirea continuă a capacită
ții sale de apărare. Țara noa
stră își aduce contribuția la 
îndeplinirea de către Organi
zația Tratatului de la Varșo
via. a misiunii pentru care a 
fost constituită. împreună cu 
armatele tuturor celorlalte țări 
socialiste, armata noastră a- 
pără cauza socialismului și a 
păcii în lume.

Devotați trup și suflet 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
guvernului și intereselor po
porului, militarii armatei noa
stre nu precupețesc nici un 
efort pentru ridicarea capaci
tății de luptă, spre a putea fi 
la înălțimea nobilei misiuni 
ce li s-a încredințat — apăra
rea independenței și suverani
tății patriei, a cuceririlor 
socialiste ale celor ce mun
cesc.

Primirea de către

ișesc.

V. M.

(Agerpres)

Alexandru Birlădeanu,
vicepreședinte al Consiliului

în cursul acestei săptămîni 
dl. K. F. Landegger, președin
tele firmelor americane pen
tru construcția utilajelor și 
instalațiilor din industria 
celuloză și hîrtie, Parsons , 
Whittemore și Black Clawson, 
a făcut o vizită în țara noas
tră.

Aceste firme au livrat în 
ultimii cinci ani fabricile de 
celuloză și hîrtie de la Palas, 
Suceava și Călărași.

în ziua de 22 octombrie 
1964, dl. K. F. Landegger a 
fost primit de președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Ro-

de 
și

mîne — Gheorghe Gheorghiu-* 
Dej, cu care a avut o 
convorbire în legătură cu 
construirea unui nou și im
portant complex de fabrici de 
celuloză și hîrtie.

în discuții s-au examinat 
probleme în legătură cu pro
filul și tehnica fabricilor care 
vor intra în componența a- 
cestui mare complex indu
strial.

Dl. K. F. Landegger și-a ex
primat intenția ca pînă la 
sfîrșitul anului să prezinte o- 
fertele tehnice și comerciale.

(Agerpres)

de Miniștri, a
Italiei, Alberto

ambasadorului
Paveri Fontana

Vineri 23 octombrie a.c., 
Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, a primit în audiență 
pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Italiei, Al
berto Paveri Fontana, în legă
tură cu plecarea sa definitivă 
din Republica Populară Ro
mînă.

Lucrările
juridice

Adunări
Examinarea

de Cod penal

(Agerpres)

••-----

Naționale>

proiectelor
și de procedură 

penală
Ce urmare a hotărîrii Marii 

Adunări Naționale, privind 
reexaminarea legislației pe
nale. Consiliul de Miniștri a 
constituit o comisie de specia
liști, care pe baza unor ample 
documentări și studii, a elabo
rat proiectul de Cod penal și 
proiectul de Cod de procedură 
penală.

La sfîrșitul anului 1963, mi
nistrul Justiției, care a condus 
lucrările comisiei de specia
liști a prezentat Consiliului de 
Miniștri proiectele de Cod pe
nal și de procedură penală. 
Proiectele au fost recent înain
tate Marii Adunări Naționale.

Comisia juridică a Marii 
Adunări Naționale, întrunită 
sub președinția deputatului 
prof. dr. Traian Ionașcu, pre
ședintele Comisiei juridice, a 
ascultat expunerea prezentată 
de Ion Constant Manoliu, mi
nistrul Justiției, asupra pro
iectelor de Cod penal și de 
procedură penală și a început 
examinarea lor.

Comisia juridică și-a stabilit 
un program zilnic, potrivit că
ruia își desfășoară lucrările de 
examinare a acestor proiecte 
de coduri, la sediul Marii 
Adunări Naționale.

(Agerpres)

Lelia Arcan — cercetător principal la Institutul de studii și 
cercetări hidrotehnice din Capitală studiind cu ajutorul micro-* 
scopului electronic, structura pământurilor argiloase pentru 

prevederea comportării mecanice a terenurilor.
Foto: AGERPRES

CINEMA TOGRAFE

Peisaj nou la Tg. Jiu. Locuipțe pentru muncitorii noului complex de industrializare a lem
nului

STRĂINUL — cinemascop (am
bele serii) rulează la Luceafărul (o- 
rele 10; 13,30; 17; 20,30). Grivița (o- 
rele 9,30; 13; 16,30; 20). Melodia
(orele 9,30;î3; 16,30; 20). UMBRE
LELE DIN CHEBOURG rulează la 
Patria (orele 10; 12,45; 15,30; 18,15; 
21). ------ ---------
ZKY 
(orele . . ____ __
21,15). GHEPARDUL — cinemascop 
(ambele serii) rulează Ia Vic
toria (orele 9,30; 13» 16,30; 20), 
Flamura (orele 9,30; 13; 16,30;
20) . HAT ARI (ambele serii) 
rulează la București (orele 9,30; 13; 
16,30; 20), Giulești (orele 9,30; 13; 
16,30; 20). COMISARUL MAIGRET 
SE ÎNFURIE rulează la Capitol 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45;
21) , Excelsior (orele 10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30), Modern (orele 
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). 
ACCATTONE rulează la Festival 
(orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21). Dacia (orele 9.45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Rabova (orele 
10.30; 15,30; 17,45; 20), Volga (orele 
10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). Clo
ci ARA rulează ’a Central (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20.45). 
Arta (orele 15,30; 18; 20,30). CO
LABORATORUL CEKA rulează la 
Lumina (orele 10; 12,30; 15; 17,45; 
20,30), Tomis (orele 9,15: 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Aurora 
(orele 10; 12.30; 15,45; 18,15; 20,30). 
BĂRBAȚII rulează la Union (orele 
16; 18,15» 20.30). JOCURI ÎNTRE
RUPTE rulează la Doina (orele 
11,30» 13,45; 16; 18,15; 20.30 (pro
gram pentru copii dimineața ora 
10), Vitan (orele 16; 18,15; 20,30),

CARL VON OSSIET- 
rulează la Republica 
9,45; 12; 14,15. 16,45» 19;

T E L E V

Foto : Prof. V. ORZ A

Colentina (orele 16j 18f15» 20,30). 
ȘOFERII IADULUI rulează la în
frățirea între popoare (orele 10» 
15,30; 18; 20,30). BRAȚUL NE
DREPT AL LEGII rulează la Cultu
ral (orele 15; 17, 19; 21). VIAȚĂ 
PARTICULARĂ rulează la Fero
viar (orele 9,15» 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). DRAGOSTE LA
ZERO GRADE rulează la Buzești 
(orele 14,15; 16,30; 18,45; 21). Popu- 
Iar (orele 10,30» 16; 18,15; 20,30), 
Pacea (orele 11» 16; 18; 20). CEI

ȘAPTE MAGNIFICI — cinemascop 
rulează la Crîngași (orele 15,30; 
18; 20,30). REZERVAT PENTRU 
MOARTE rulează la Bucegi (orele 
10; 12; 16; 18.15; 20,30), Miorița 
(orele 10; 12; 14; 16f 18,15; 20,30), 
Drumul Sării (orele 16; 18; 20). 
M-AM ÎNDRĂGOSTIT LA COPEN
HAGA rulează la Cosmos (orele 
16; 18; 20). REBELUL MAGNIFIC 
rulează Ia Flacăra (oreîe 14; 16; 
18,15; 20,30). MORAL ’63 rulează la 
Munca (orele 16; 18,15; 20,30), A- 
desgo (orele 14; 16,15; 18,45; 21.) 
VÎNĂTOAREA — cinemascop ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 18» 
20,30). AL NOUĂLEA NUME rulea
ză la Unirea (orele 15,30; 18; 20,30). 
LOCOTENENT CRISTINA rulează 
la Lira (orele 15,30; 18» 20,30).

I Z I U N E
SIMBĂTĂ 24 OCTOMBRIE 1964

în jurul orei 17,30 — Jocu
rile Olimpice — Tokio, 1964. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,10 — Cîntec și joc pionie
resc. 19,45 — în fața hărții. 
19,55 — Transmisiune de la 
Expoziția realizărilor econo-

miei naționale a R.P.R. 20,20 
— Filmul artistic : îndrăgos
titul. 21,45 — Muzică distracti
vă. In încheiere: Buletin de 
știri, sport, buletin meteoro
logic.

OLIMPIADA In penultima zi de întreceri
VOLEI
Echipele Japoniei 

și U.R.S.S. 
campioane 
olimpiee

BOX

zece campioni olimpici

Vineri au fost decernate me
daliile olimpice și in competiția 
de volei. Echipa campioană mon
dială a UJLS^. a terminat pe 
primul joc, învmgma m uiumul 
meci cu 3—O (15—7; 15—6;
15—9) echipa Braziliei. Repre
zentativa R. P. Romîne a între
cut cu 3—1 (11—15; 15—9; 15- 
11; 15—13) echipa S.U.A.

Clasament: 1. U.R.S.S. meda
lia de aur; 2. R.S. Cehoslovacă 
medalia de argint; 3. Japonia me
dalia de bronz; 4. R.P. Romînă; 
5. R.P. Bulgaria; 6. R.P. Ungară.

In derbiul competiției feminine 
echipa Japoniei, campioană a lu
mii a învins cu scorul de 3—0 
(15—11; 15—8; 15—13) echipa 
U.R.S.S. După desfășurarea a- 
cestui joc, clasamentul final se 
prezintă astfel: 1. Japonia cam
pioană olimpică și medalia de 
aur; 2. U.R.S.S. medalia de ar- 
fint; 3. R.P. Polonă medalia de 

ronz; 4. R.P. Romînă; 5. S.U.A.;

turneului o-Cele 10 finale ale 
limpic de box de la „Korakuen" 
au fost urmărite de peste 7 000 
de spectatori. Meciurile au prile
juit uneori dispute dîrze, 
culoase în multe cazuri

puși la grea încer- 
Fără îndoială, titlul de 

mai puternic boxer a 
eu- 

Valeri

fiind 
care, 
căi 
fost acordat campionului 
rupeau la cat. mijlocie 
Popencenko (U.R.S.S.) care în 
finală a dispus prin ko în prima 
repriză de E. Schultz (Germania). 
Popencenko a cîștigat la actuala 
ediție toate meciurile susținute 
înainte de limită. Marele favorit 
la cat. grea americanul Joe Fra
zier, 20 de ani, 130 kg a cîștigat 
foarte greu : 3—2 meciul cu Hu
ber (Germania). Au fost înregi
strate și câteva rezultate surpri
za. Astfel, semigreul italian Pin
to l-a învins la puncte pe Kise- 
liev (U.R.S.S.), iar polonezul J. 
Grudzien (semiușoară), învins a- 
nul trecut de Florea Pătrașcu, a

devenit campion olimpic, între- 
cîndu-1 la puncte pe Baranikov 
(U.R.S.S.). Decizia este discu
tabilă. Spectatorii nu vor uita 
multă vreme meciul „penelor" : 
Stepaschin (U.R.S.S.)-Wilanueva 
(Filipine), în care ambii pugiliști 
au oferit o dispută de zile mari. 
Juriul a acordat cu 3—2 victoria 
lui Stepaschin.

Rezultatele finalelor: F. At zori 
(Italia) b.p. Olech (R.P. Polonă); 
Sakuray (Japonia) b. ko Ha 
Chung (Coreea de sud); S. Ste
paschin (U.R.S.S.) b.p. Willanu- 
eva (Filipine); J. Grudzien (R. P. 
Polonă) b.p. Baranikov (U.R.S.S.); 
J. Kulej (R.P. Polonă) b.p. Frolov 
(U.R.S.S.); M. Kasprzik (R. P. 
Polonă) b.p. Tamulis (U.R.S.S.); 
B. Lagutin (U.R.S.S.) b.p. Gon
zales (Franța); V. Popencenko 
(U.R.S.S.) b. ko Schultz (Germa
nia); C. Pinto (Italia) b.p. Kise
liov (U.R.S.S.); J. Frazier (S.U.A.) 
b.p. Huber (Germania).

FOTBAL

în finală, R. P. Ungară 
R. S. Cehoslovacă 2—1 (0—0)

r

a
Pe stadionul „Na

țional" din Tokio, în 
prezența a peste 
75 000 de spectatori, 
in finala turneului o- 
limpic de fobal, e- 
chipa R.P. Ungare a 
învins cu scorul de 
2-1 (0-0) echipa R.S. 
Cehoslovace. Fotba
liștii maghiari au des
chis scorul în mi
nutul 47 printr-un 
autogol înscris de 
mijlocașul dreapta 
Vojta, care a schim
bat direcția balonu
lui șutat de Semai. 
Echipa maghiară, mai 
tehnică, a controlat

jocul și, în minutul 
59, la capătul unei 
curse spectaculoase, 
Bene, considerat cel

șimai bun jucător 
golgeterul turneului 
cu 12 puncte, a mar
cat nestingherit. For
mația cehoslovacă a 
redus din handicap 
în minutul 79 prin

interul dreapta Bru- 
mowski. Acesta a 
profitat de o ezitare 
a apărării maghiare 
și a șutat plasat în 
colțul drept al porții.

In deschidere, pen
tru locurile 3-4, echi
pa R. D. Germane a 
întrecut cu 3-1 (1-0) 
reprezentativa R.A.U.

Clasament: 1. R.P. 
Ungară campioană o- 
limpică și medalia de 
aur; 2. R.S. 
slovacă 
argint; 
mană 
bronz;
5. R. P. Romînă; 6. 
Iugoslavia.

Ceho- 
medalia de 

3. R.D. Ger- 
medalia de

4. R.A.U.;

Q99
TOKY01964

BASCHET
Turneul de baschet s-a înche

iat o dată cu desfășurarea tradi
ționalului meci dintre echipele 
S.U.A. și U.R.S.S. Baschetbaliștii 
americani au cîștigat cu scorul de 
73—59 (39—31) devenind din 
nou campioni olimpici.

Clasamentul final : 1. S.U.A. 
medalia de aur; 2. U.R.S.S. me
dalia de argint; 3. Brazilia me
dalia de bronz; 4. Porto Rico; 
5. Italia; 6. R.P. Polonă.

Pacura.ru


Manifestări cu prilejul
Zilei Forțelor Armate ale R. P. Romine

VARȘOVIA 23. — Corespon
dentul Agerpres, Gh. Gheor- 
ghiță transmite :

Cu prilejul Zilei Forțelor Ar
mate ale R. P. Romîne, în Polo
nia, la Ambasada R. P. Romine 
din Varșovia, a avut loc o gală 
de filme romînești de scurt me
traj la care au participat gene
rali, ofițeri polonezi și atașați 
militari acreditați la Varșovia.

La clubul garnizoanei din lo
calitatea Zary a fost organizată 
o expoziție de fotografii cu as
pecte din viața militarilor din 
R. P. Romînă.

BELGRAD 23 (Agerpres). — 
Atașatul militar al R. P. Ro
mîne în R.S.F. Iugoslavia, co
lonel lăută Gheorghe, a orga
nizat la 22 octombrie o confe
rință de presă cu prilejul Zilei 
Forțelor Armate ale Republi
cii Populare Romîne. Au fost 
prezenți reprezentanți ai pre
sei iugoslave, corespondenți ai 
presei străine, atașați militari 
ai țărilor socialiste acreditați 
în R.S.F. Iugoslavia.

BUDAPESTA 23. — Cores
pondentul Agerpres, A. Pop, 
transmite :

Cu prilejul sărbătoririi Zilei 
Forțelor Armate ale R. P. Romî
ne, atașatul militar și aero al 
R. P. Romîne la Budapesta, lo
cotenent colonel Alexandru Ma- 
cavei, a oferit vineri seara, în 
saloanele ambasadei, un cocteil.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, de prietenie.

PEKIN 23 — Coresponden
tul Agerpres, E. Soran, trans
mite :

La centrul cultural al uni
tăților militare staționate în 
Pekin, a avut loc la 23 octom
brie adunarea festivă organi
zată de Direcția superioară 
politică a Armatei populare de 
eliberare chineză cu prilejul 
Zilei Forțelor Armate ale R.P. 
Romîne.

Asistența a urmărit cu inte
res expunerile despre Ziua 
Forțelor Armate ale R. P. Ro
mîne ținute de general-loco- 
tenent Su Li-cin, locțiitor al 
șefului Direcției superioare 
politice a armatei populare 
de eliberare chineză și colonel 
Marin Sorescu, atașat militar 
aero și naval al R. P. Romîne 
la Pekin.

ANKARA 23 (Agerpres). — în 
cinstea Zilei Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne, la 16 și 19 octom
brie atașatul militar al R. P. Ro
mîne în Turcia, It. col. Ion Nea- 
gu, a oferit gale de film urma
te de cocteil. Au participat gene
rali și ofițeri turci, senatori și 
deputați, funcționari superiori 
din departamentele de stat, zia
riști, atașați militari, șefi ai mi
siunilor diplomatice, diplomați.

Manifestările s-au bucurat de 
succes.

PHENIAN

Adunare consacrată prieteniei NAȚIUNILOR
dintre tineretul romin și coreean

UNITE

Funeraliile

Jun, vicepreședinte 
Uniunii Tineretului

mareșalului

BUDAPESTA. — în cadrul lu
crărilor celei de-a XIII-a sesiuni 
a Consiliului General al F.S.M., 
au continuat discuțiile pe margi
nea raportului de activitatea al 
F.S.M., pe perioada care a tre
cut de la cel de-al V-lea Con
gres mondial, prezentat de Louis 
Saillant.

La discuție au participat re
prezentanți ai sindicatelor din 
Argentina, U.R.S.S., R.P. Chine
za, Italia, R.D. Germană, R.P. 
Romînă și din alte țări.

ȘEDINȚA A UNEI COMISII 
A C.A.E.R-

VARȘOVIA. — Intre 14 și 
19 octombrie, la Varșovia a 
avut loc ședința Comisiei Per- 
manente C.A-E.R. pentru stan
dardizare.

La ședință au participat de
legații din partea Bulgariei; 
Cehoslovaciei, R. D. Germane, 
Mongoliei, Poloniei, Romîniei, 
Ungariei și U.R.S.S. în cali
tate de observatori, la ședință 
au participat delegații din 
partea R.P.D. Coreene și Cu
bei.

Comisia a adoptat planul 
său de lucru și planul de lu
cru al Institutului C.A.E.R. 
pentru standardizare pe anul 
1965, precum și unele reco
mandări de standardizare în 
domeniul siderurgiei, con
strucției de mașini, electroni
cii și radioelectronicii.

Lucrările Comisiei au de
curs într-un spirit de înțele
gere reciprocă și prietenie fră
țească.

In seara zilei de 22 oc
tombrie, în sala de fes
tivități a Palatului stu

denților și tineretului din 
Phenian a avut loc o adunare 
a tineretului și studenților din 
capitala R.P.D. Coreene, în 
cinstea delegației Uniunii Ti
neretului Muncitor din Romî
nia, care face o vizită în 
R.P.D. Coreeană.

La adunare au fost prezenți 
Hon Sun Won, președinte al 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Muncitoresc Socialist din Co
reea, precum și activiști ai 
organizației de tineret.

Ko San 
al C.C. al 
Muncitoresc Socialist din Co- I 
reea, a vorbit despre relațiile I 
de prietenie dintre tineretul i 
celor două țări. I

In cuvîntul său, Gheorghe 1 
Stoica, secretar al C.C. al ■ 
U.T.M., conducătorul delega
ției, a vorbit despre succesele I 
tineretului din R. P. Romînă ■ 
și a subliniat importanța prie
teniei dintre tineretul munci- I 
tor din cele două țări. <

După adunare a fost prezen
tat un spectacol de dansuri și | 
cîntece. <

Serghei Biriuzov

WASHINGTON:

Amînarca vizitei

LONDRA. — Incepînd de 
duminică 25 octombrie de la 
ora 2 noaptea ceasurile din 
Anglia vor fi date înapoi cu o 
oră, corespunzător cu ora 
g.m.t. In aceeași zi începînd 
de la ora 6 g.m.t. în S.U.A. va 
intra în vigoare ora de iarnă.

președintelui s.UA. în Europa
O DELEGAȚIE

A R. P. MONGOLE 
A SOSIT LA VARȘOVIA

WASHINGTON 23 (Agerpres). 
— „Președintele Johnson a re
nunțat la planul său de a vi
zita Europa occidentală în peri
oada dintre alegerile prezidenți
ale și instalarea noului președin
te" — a transmis vineri, din 
surse bine informate, corespon
dentul din Washington al agen
ției Associated Press, End re 
Marton.

Explicând motivele care au de
terminat aceste sfaturi din par
tea Departamentului de Stat sur
sele menționate au indicat că 
ele sînt de ordine diferite. Unul 
dintre acestea îl constituie „pro
blema delicată a succesiunii". 
„Potrivit experților legali ai gu
vernului — transmite Associated 
Press — vicepreședintele ales 
nu devine în mod automat succe
sorul președintelui imediat după

ziua alegerilor, ci numai după in
stalarea lui. In afara acestui mo
tiv de ordin tehnic, dar foarte 
important, există și motive de or
din politic. Astfel, din cauza 
campaniei electorale, la Wa
shington nu s-a făcut nici un fel 
de pregătiri în vederea unei ase
menea vizite prezidențiale. De a- 
semenea, schimbările recente 
care au avut loc pe plan inter
național, printre care și prelua
rea puterii de către partidul la
burist în Anglia, necesită o pre
gătire cît mai amănunțită a unei 
asemenea călătorii".

Cu toate acestea — mențio
nează corespondentul — pre
ședintele Johnson dorește ca, în 
cazul cînd va fi ales, să viziteze 
pe unii din principalii săi aliați, 
după instalarea sa, probabil în 
primăvara anului 1965.

VARȘOVIA. — La invitația 
C.C. al P.M.U.P. și a guvernu
lui R. P. Polone, la 23 octom
brie a sosit la Varșovia într-o 
vizită de prietenie o delegație 
de partid și guvernamentală 
din R. P. Mongolă, condusă de 
J. Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al P.P.R.M., președintele 
Consiliului de Miniștri al | 
R.P.M. La sosire,

C.C. al PALLLP 
persoane oficiale.

MOSCOVA 23. — Cores
pondentul Agerpres, S. Po- 
dină, transmite :

La 23 octombrie a avut loc 
la Moscova înmormîntarea 
mareșalului Serghei Biriuzov 
și a celorlalți membri ai dele
gației militare sovietice care 
urma să participe la sărbăto
rirea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării Belgradului 
de sub jugul fascist și a avia
torilor care au căzut victime 
ale catastrofei aeriene de lin
gă Belgrad.

La Casa sindicatelor, în 
jurul urnei cu cenușa mareșa
lului Biriuzov, din garda de 
onoare au făcut parte Leonid 
Bre j nev, Anastas Mikoian, 
Alexei Kosîghin și alți con
ducători ai P.C.U.S. și guver
nului sovietic, membrii Comi
siei guvernamentale pentru 
organizarea funeraliilor, în 
frunte cu mareșalul Rodion

RANGOON

Malinovski, ministrul apărării 
al U.R.S.S. Din garda de onoa
re au făcut, de asemenea, 
parte delegațiile sosite din Iu
goslavia, -Cehoslovacia, Bul
garia, Polonia, Ungaria, R.D. 
Germană. Din partea țării 
noastre, în garda de onoare 
s-a aflat general de armată 
Ion Tutoveanu, adjunct al 
ministrului forțelor armate 
ale R. P. Romîne.

In Piața Roșie a avut loc 
apoi un miting. Memoria ma
reșalului Biriuzov a fost evo
cată de Rodion Malinovski. 
Generalul-colonel Rade Ha- 
movici, șeful statului major al 
armatei iugoslave, a vorbit 
despre meritele lui Biriuzov 
în alungarea fasciștilor de 
pe pămîntul Iugoslaviei.

Urna cu cenușa mareșalului 
Biriuzov a fost depusă în zi
dul Kremlinului.

In aceeași zi, a avut loc la 
cimitirul Novodevicie înhu- 
tnarea celorlalți membri ai 
delegației militare sovietice și 
ai echipajului avionului căzut 
in apropierea Belgradului.

Go-

Tineri cetățeni ai celui mai tî năr stat independent din Africa

MOSCOVA. — Cosmonautul 
Vladimir Komarov, omul de știin
ță Konstantin Feoktistov și me
dicul Boris Egorov, noii eroi ai 
Cosmosului, s-au înapoiat în „Oră
șelul Stelar", acolo unde trăiesc 
și se pregătesc de zbor cosmona
uta. Locuitorii orășelului, oameni 
de știință și medici, ingineri și 
aviatori, profesori și instructori 
le-au făcut cosmonautelor o primi
re deosebit de cordială, felicitîn- 
du-i pentru îndeplinirea cu succes 
a misiunii primite.

Un nou institut 
de învățămint

Schimb de experiență 
in domeniul chimiei 

LEIPZIG.

CHEDDI JAGAN 
LA LONDRA

LONDRA. — Primul minis
tru al Guyanei Britanice, 
Cheddi Jagan, a sosit joi la 
Londra pentru a avea convor
biri cu noul guvern britanic. 
El a declarat pe aeroportul 
din Londra că dorește să in
formeze guvernul laburist a- 
supra situației din țara sa, pe 
care a caracterizat-o a fi 
„calmă pentru moment". Ja
gan a afirmat că „ținerea unor 
alegeri în actualele condiții 
din Guyana Britanică ar con
stitui o farsă”.

NAIROBI. — Peste 70 la su
tă din populația adultă a Africii 
de est este analfabetă — se ara
tă într-un raport oficial dat pu
blicității la Nairobi. Această si
tuație se datorează moștenirii lă
sate de îndelungata dominație 
colonială.

Zambia in

superior
Leipzig se 
unei confe- 
a experților 

in chimie, La care participă oa
meni de știmtl dm Anglia, Aus
tria, Belgia. R. P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R.F. Germană, R-SJ*. Iugoslavia, 
Luxemburg, R_P. Polonă. R.P.
Romînă. R. P. Ungară, U.R.S.S. 
R. P. Romînă este reprezentată 
de acad. Costin Nenițescu.
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apitala Rhodesiei 
de nord, Lusaka, 
cunoaște în aceste 
zile, animația unei 
mari sărbători.

1 „Flacăra libertății" 
care luminează ce

rul orașului marchează apariția 
la 24 octombrie a celui de al 
36-lea stat independent al Africii 
— Republica Zambia. Festivită
țile în cinstea marelui eveniment 
se desfășoară în toată țara. 
De-a lungul fluviului Zambezi, 
la izvoarele căruia va fi dezvelit 
un monument închinat luptei în
delungate duse de poporul nord- 
rhodesian pentru independență, 
vor răsuna cîntecele de bucurie 
și entuziasm.

Drumul spre obținerea inde
pendenței a fost deosebit de 
lung și greu. Așezată într-o regiu
ne a Africii cu numeroase bogă
ții, țara care își trage numele 
după unul din cele mai mari flu
vii ale continentului, Zambia, o- 
cupă o suprafață aproape egală 
cu cea a Franței, Olandei, Bel
giei și Elveției laolaltă avînd o 
populație de 3 500 000 locuitori.

Această țară are faima unui

teritoriu cu bogate zăcăminte de 
cupru. „Cordonul de cupru" care 
străbate Rhodesia este apreciat 
la 700 milioane tone. Exporturile 
anuale de cupru sînt evaluate la 
130 000 000 lire sterline. Pe lin
gă această bogăție, Zambia dis
pune de însemnate zăcăminte de 
zinc, magneziu, plumb, cobalt, 
metale prețioase. Țara este cu
noscută și prin marile sale re
surse hidroenergetice. Celebra 
cascadă Victoria este cuprinsă în 
teritoriul acestei țări.

Cu toate acestea cel mai tînăr 
stat al Africii trebuie să facă față 
unor acute probleme economice 
— moștenire a îndelungatei do
minații coloniale. Folosirea bra
țelor de muncă, retribuirea mai 
omenească a salariaților sînt nu
mai cîteva din problemele care 
rețin atenția guvernului condus 
de Kenneth Kaunda, lider al 
Partidului unit al independenței 
naționale. Zambia mai are de 
înfruntat și alte dificultăți. Este 
vorba de lipsa unor cadre cu 
pregătire necesare diferitelor ra
muri ale economiei. Se resimte 
acut absența unei rețele de asis
tență medico-sanitară.

Din primăvara acestui an, gu
vernul african a trecut la elabo
rarea unui program larg de dez
voltare economică, culturală și 
socială. în cadrul programului o 
mare atenție se acordă dezvoltă
rii agriculturii, va fi încurajată 
prin toate căile industria de pre
lucrare, au fost luate deja mă
suri pentru crearea unor cadre 
necesare economiei naționale. 
Referitor la dezvoltarea învăță
mîntului, ministrul educației 
Mwanakatwe, a arătat recent că 
guvernul a stabilit un plan pen
tru perioada 1965—1970 care va 
necesita cheltuieli în valoare de 
20 milioane lire sterline. Planul 
este menit să ducă la introdu
cerea învățămîntului primar obli
gatoriu, la dezvoltarea învăță
mîntului secundar și să realizeze 
programul învățămîntului univer
sitar în Zambia. Pe de altă parte, 
se iau măsuri intense pentru 
emiterea unei monede naționale 
cu scopul de a înlocui lira sud- 
rhodesiană care se află acum în 
circulație.

Paralel cu aceste măsuri, prim- 
ministrul Kaunda a preconizat

umărul institutelor 
de învățămint din 
Rangoon s-a mărit, 
zilele acestea, o 
dată cu deschide
rea cursurilor unui 
nou institut de în

vățământ superior. Cei 234 de 
studenți înscriși în anul I pro
vin mai ales din statele Shan, 
Kacin, Cin și Karen.

Înființarea institutului face 
parte dintr-un program de re
forme în domeniul învățămîntu- 
lui, întreprins în prezent de gu
vern în urma propunerilor fă
cute la seminarul lucrătorilor 
din domeniul învățămîntului. 
Aceste reforme urmăresc să 
lichideze moștenirea lăsată țării 
în domeniul învățămîntului de 
dominația colonială, pentru a se 
putea face față actualelor sar
cini în domeniul economiei. In 
ultimii doi ani în Bir mania s-au 
construit 733 de noi școli de 
toate gradele, iar numărul pro
fesorilor și al învățătorilor a 
crescut în aceeași perioadă cu 
7 700. In procesul de învățămint 
sînt încadrați, în prezent, circa 
2 160 000 de elevi și studenți.

Bugetul țării pe anul fiscal 
1964—1965, aprobat de Consi
liul revoluționar, prevede o 
sporire serioasă a fondurilor 
pentru învățămint care sînt cu 
mult mai mari decît în bugetul 
precedent.

In prezent guvernul studiază 
posibilitățile de extindere a în
vățămîntului și la sate.

a 24 octombrie 1945 
a intrat în vigoare 
Carta Organizației 
Națiunilor Unite, 
actul de naștere al 
celei mai importan
te organizații inter

statale mondiale cunoscută în 
istorie; această dată e sărbători
tă de atunci ca „Ziua Națiunilor 
Unite".

Născută din aspirațiile spre 
pace ale popoarelor care cunos
cuseră urgia celui de al doilea 
război mondial, O.N.U. și-a pro
pus țelul nobil — înscris în Car
tă — de „a izbăvi generațiile 
viitoare de calamitățile războiu
lui”. Membrii O.N.U. și-au luat 
angajamentul de a contribui la 
dezvoltarea colaborării dintre 
state „pentru favorizarea progre
sului economic și social al tuturor 
popoarelor". Carta O.N.U. procla
mă o serie de principii ca: nea
gresiunea și rezolvarea pe cale 
pașnică a problemelor internațio
nale, suveranitatea, neamestecul 
în treburile interne, egalitatea în 
drepturi a tuturor statelor, res
pectarea integrității lor teritoriale. 
Prin însăși existența și scopurile 
sale, O.N.U. este o întruchipare, 
o recunoaștere internațională a 
ideilor coexistenței pașnice între 
state cu sisteme sociale diferite.

Experiența celor 19 ani care au 
trecut de la înființarea ei a ară
tat că Organizația Națiunilor Uni
te poate să joace un rol impor
tant în viața internațională, să 
sprijine dezvoltarea relațiilor de 
colaborare multilaterale dintre 
state, să contribuie la apărarea 
păcii, la rezolvarea problemelor 
litigioase, la evitarea unei evoluții 
primejdioase a evenimentelor. 
„Republica Populară Romînă — 
a arătat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — acordă Orga
nizației Națiunilor Unite o mare 
importanță. Împărtășim părerea 
potrivit căreia misiunea princi
pală și însăși rațiunea de a exista 
a Organizației Națiunilor Unite 
este de a contribui la soluționa
rea problemei fundamentale a 
zilelor noastre — salvgardarea și 
consolidarea păcii".

Țara noastră este profund ata
șată nobilelor scopuri ți principii 
ale Cartei Națiunilor Unite. 
Urundu-fi eforturile cu celelalte 
țâri socialiste, cu toate forțele 
păcii ți progresului, Republica 
Populară Romînă militează 
neabătut pentru destinderea in
ternațională, zădărnicirea acțiuni
lor cercurilor agresive, soluționa
rea prin tratative purtate cu per
severență și spirit de răspundere 
a problemelor internaționale liti
gioase, întărirea păcii și prieteniei 
dintre popoare. Transpunînd în 
viață politica externă a statului 
nostru, guvernul Republicii Popu
lare Romîne militează cu consec
vență pentru ca O.N.U. să-și în
deplinească rolul ce-i revine, spri
jină orice acțiune îndreptată spre 
consolidarea păcii, spre statorni-

Sediul Organizației Națiunilor Unite din New York

cirea unui climat de pace și co
laborare atât în regiunea din care 
face parte țara noastră cît și în 
întreaga lume. Aducîndu-și pro
pria sa contribuție la destinderea 
internațională, guvernul romîn a 
făcut o serie de propuneri în
dreptate spre asigurarea păcii în 
Europa și în lume, lărgirea cola
borării între state.

Este cunoscută, de pildă, ini
țiativa guvernului nostru care, 
încă din 1957 a propus realiza
rea unei înțelegeri colective re
gionale interbalcanice, transfor
marea Balcanilor într-o zonă a 
păcii și colaborării, fără arme nu
cleare și rachete. Pornind de la 
considerentul major că orice 
progres în ameliorarea relațiilor 
între state situate în aceeași regi
une ar servi nemijlocit interese
lor popoarelor regiunii în cauză, 
cît și însănătoșirii atmosferei in
ternaționale în ansamblu, guver
nul romîn a prezentat încă la a 
XV-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. din 1960 propune
rea intitulată „Acțiuni pe plan 
regional în vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună vecinătate în
tre state europene aparținînd u- 
nor sisteme social-politice dife
rite".

O altă inițiativă care s-a impus 
atenției întregii lumi, stârnind un 
puternic ecou internațional este și 
propunerea romînească în Adu
narea Generală a O.N.U. pricind 
măsurile pentru promovarea în 
rîndurile tineretului a ideilor 
păcii, respectului reciproc și în
țelegerii între popoare.

Dorința Romîniei de a-și spori 
continuu aportul la normalizarea 
comerțului mondial — factor de 
slăbire a încordării și de apro
piere între state — și-a găsit o 
nouă expresie în importantele 
propuneri prezentate de delega
ția noastră la Conferința O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare. A- 
ceste propuneri care au fost in
cluse în diferite documente ale 
conferinței, menite să contribuie 
la stabilirea unor relații econo-

V. u.

mice internaționale juste, stabile 
și echitabile, s-au bucurat de un 
viu ecou în rîndurile opiniei pu
blice internaționale.

Acordînd o mare importanță 
O.N.U., Romînia militează pen
tru întărirea acestei organizații. 
Ținînd seama de rolul O.N.U. în 
viata internaționala, țara noastră 
subliniază necesitatea ca această 
organizație să devină cu adevărat 
universală și în acest scop, se 
pronunță pentru restabilirea ime
diată a drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la Organizația Na
țiunilor Unite.

Poporul, tineretul țării noastre, 
consideră că O.N.U., important 
for internațional, poate și trebuie 
să aducă o contribuție de seamă 
la rezolvarea neîntârziată a pro
blemelor vitale care preocupă o- 
menirea. O.N.U. este chemată să 
sprijine înfăptuirea dezideratelor 
imperioase ale zilelor noastre — 
menținerea și consolidarea păcii, 
realizarea dezarmării generale și 
totale, lichidarea definitivă a co
lonialismului, dezvoltarea colabo
rării internaționale multilaterale 
pe baza principiilor fundamentale 
ale respectării suveranității și 
egalității tuturor statelor, neames
tecului în treburile lor interne și 
a integrității lor teritoriale.

Pe agenda sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U. ce urmează 
să se deschidă în cutând, figu
rează numeroase probleme a că
ror rezolvare ar putea contribui 
la destinderea internațională.

întreaga omenire năzuiește ca 
„anul cooperării internaționale' 
inițiat de O.N.U. pentru a marca 
în 1965 a douăzecea aniversare a 
înființării marii organizații inter
naționale să faciliteze noi pași 
înainte pe drumul consolidării 
păcii.

Alături de celelalte țări iubi
toare de pace, țara noastră va mi
lita și pe viitor pentru ca Orga
nizația Națiunilor Unite să-și 
îndeplinească din plin menirea, 
pentru promovarea coexistenței 
pașnice. i

EM. RUCĂR

ARGENTINA

Marș pentru 
revendicări 
universitare

BUENOS AIRES 23 (Ager
pres). — Un grup de repre
zentanți ai universităților din 
Argentina au desfășurat un 
marș de 350 km din Rosario 
spre capitala țării, cerînd spo
rirea alocațiilor destinate în
vățămîntului superior. La Bue
nos Aires, în fața sediului gu
vernului, participanții la marș 
împreună cu lucrători ai uni
versității din capitală au or
ganizat un miting în sprijinul 
acestei revendicări.

«

ceasul independenței
Aspect din munca vînătorilor de urși de mare din insulele Ko- 

mandor (U.R.S.S.)
LONDRA:

naționalizarea unor întreprinderi 
ce aparțin monopolurilor străine 
în scopul utilizării resurselor ță
rii în folosul întregii economii. 
Acest punct din programul gu
vernului de la Lusaka a dus la 
neînțelegeri cu autoritățile en
gleze. Cu toate acestea guvernul 
este hotărît să-și dezvolte în mod 
independent industria minieră 
fără amestecul monopolurilor 
străine. In acest sens, Kaunda a 
anunțat ținerea unui referendum 
imediat după proclamarea inde
pendenței pentru consultarea 
populației cu privire la viitorul 
companiei „British South African 
Company" care beneficiază, în 
baza unui acord semnat cu 80 
de ani în urmă de dreptul de a 
exploata subsolul Rhodesiei.

Constituția care urmează să 
între în vigoare după 24 octom
brie prevede ca parlamentul 
Zambiei — Adunarea Națională 
— să fie alcătuit din 75 depu
tați, dintre care cinci europeni 
ale căror locuri (conform comu
nicatului final dat publicității la 
Londra după tratativele din mai) 
urmează a fi menținute pînă la

sfîrșitul actualei legislații, 
blica Zambia va avea un 
prezidențial, președintele 
fiind și comandant suprem 
forțelor armate.

In cadrul actualei legislații a 
Adunării Naționale a Zambiei 
Partidul unit al independenței 
naționale deține majoritatea dis- 
punînd de 55 de locuri.

în ceea ce privește politica ex
ternă a noului stat, dr. Kenneth 
Kaunda a declarat că, după ob
ținerea independenței, Zambia 
va duce o politică de neangajare 
și neaderare la blocurile mili
tare. El a subliniat că țara sa va 
participa activ la lupta împotriva 
imperialismului și colonialismu
lui. Premierul arată totodată că 
Zambia va stabili relații diplo
matice cu toate țările care res
pectă suveranitatea tinerelor sta
te africane.

Traducerea în viață a măsuri
lor preconizate va crea Zambiei 
posibilitatea unei largi și multi
laterale dezvoltări a economiei 
și culturii.

Repu- 
regim 

țării 
al

IOAN TIMOFTE

„NEW YORK TIMES"

Concurenta
pe piața

Zn cercurile industriei de 
oțel din S.U.A., scrie zia
rul „New York Times", se 

vorbește în ultimul timp mult 
despre concurența oțelului străin 
pe piața internă, și marile socie
tăți siderurgice afirmă chiar că 
ar fi vorba de un „dumping" și 
în consecință cer măsuri de con- 
tigentare a acestor importuri.

Acest punct de vedere este 
însă aprig contestat de importa
torii de oțel din S.U.A. Aceștia 
afirmă că micii fabricanți a- 
mericani importă oțel din cauza 
„practicilor nejuste" la care re
curg marile companii în fixarea 
prețurilor. Importatorii declară, 
de asemenea, că industria de oțel 
a S.U.A. urmărește introducerea 
unei legislații protecționiste mai 
mult pentru a elimina concu-

otelului străin
americana

rența străină decît pentru a se 
asigura împotriva dumpingului. 
O asemenea legislație, spun im
portatorii, ar aduce grave preju
dicii micilor fabricanți. Inconte
stabil că în ultimii ani importu
rile de oțel au crescut simțitor. 
Incepînd din anul 1959 — anul 
marei greve a metalurgiștilor — 
S.U.A., în mod tradițional un 
„net" exportator de oțel au de
venit un „net" importator.

■ Marile companii continuă să 
preseze pentru măsuri împotriva 
importurilor. Edmund Martin, 
președintele societății „Bethlehem 
Steel' Corporation', deși recu
noaște că volumul importurilor 
a fost mai mic decît cel prevăzut 
afirmă că este totuși prea ridi
cat și constituie „o problemă 
majoră".
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Wilson nu ia 
in considerare

o alianță cu liberalii
LONDRA 23 (Agerpres). — 

Agenția Reuter relatează că 
Harold Wilson, noul premier 
al guvernului britanic, nu va 
lua în considerare nici un pro
iect de alianță între partidul 
laburist și partidul liberal. A- .. 
ceasta constituie un răspuns 
la ideea emisă de doi deputați 
laburiști. Woodrow Wyatt și 
Desmond Donnelly, privind 
constituirea unei alianțe între 
deputății laburiști și liberali 
în Camera Comunelor.

Guvernul laburist dispune 
în Camera Comunelor de o 
majoritate de cinci voturi față 
de o eventuală opoziție a con
servatorilor și, liberalilor. A- 
ceastă majoritate, relatează 
agenția France Presse, riscă să 
se destrame și mai mult în- 
trucît pentru a apăra princi
piul „liberei initiative" depu
tății laburiști, Wyatt și Don
nelly, au hotărît să voteze 
împotriva guvernului.

s.UA

