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Fiecare întreprindere - cu planul

Am intrat în ultimul trimestru al anului 1962, — 
al treilea an al planului de șase ani. In cele 9 luni 
care s-au scurs, muncitorii, tehnicienii și inginerii din 
industria noastră socialistă au obținut realizări de 
seamă în muncă — acestea fiind o chezășie a înde
plinirii cu succes a planului pe întregul an.
/ Numeroase colective de întreprinderi — de la „Oțe

lul roșu”, Rafinăria Teleajen, „Rulmentul“-Brașov, 
„7 Noiembrie'-Craiova, „Solidaritatea”-Oradea ș. a. — 
și-au îndeplinit înainte de termen și la toți indicii 
planul pe primele trei trimestre. Dar nu numai între
prinderi ci chiar ramuri industriale întregi — secto
rul de foraj, industria carboniferă, industria sticlei și 
a articolelor de uz casnic etc. — și-au realizat mai 
devreme sarcinile de plan pe 9 luni.

în multe regiuni, organele de partid au tras conclu
zii din mersul îndeplinirii planului pe primul semes
tru, inițiind o serie de măsuri pentru extinderea ex
perienței bune și lichidarea rămînerii în urmă în înde
plinirea unor indici de plan. Acest lucru a fost re
levat în multe din adunările de dare de seamă și 
alegeri ale organizațiilor de partid.

Dacă majoritatea întreprinderilor s-au prezentat cu 
rezultate de seamă la capătul celor trei trimestre care 
au trecut din acest an, sînt și întreprinderi care oferă 
un bilanț mai puțin pozitiv. Sînt rămase în urmă cu rea
lizarea sarcinilor de plan unele întreprinderi din indus
tria siderurgică, din industria cimentului și din sectorul 
economiei forestiere. O serie de lipsuri mai 
unele uzine constructoare de mașini care 
ziat introducerea în fabricație a noi tipuri 
și nu au urmărit cu perseverență realizarea 
vederi importante ale planurilor tehnice.

în industria lianților, o serie de întreprinderi — fa
bricile de ciment din Turda și Fieni — nu și-au rea
lizat în întregime sarcinile de plan, diminuînd astfel 
rezultatele bune obținute în celelalte întreprinderi din 
acest sector industrial. Deși au realizat producția glo
bală și producția-marfă planificate, Uzinele de utilaj 
petrolier Tîrgoviște sînt rămase în urmă la un 
indice principal : creșterea productivității muncii. Aici, 
conducerea întreprinderii a urmat o cale greșită : 
în loc să se preocupe cu mai multă perseverență de 
mecanizarea lucrărilor grele, de organizarea temeinică 
a muncii, de ridicarea calificării muncitorilor — rezer
ve însemnate de sporire a productivității muncii — a 
folosit un număr sporit de brațe de muncă. De 
asemenea, alte unități — cum sînt unele întreprin
deri din cadrul Direcției regionale a economiei fores
tiere din Cluj — nu și-au realizat sarcinile de plan 
privind reducerea prețului de cost și beneficiile.

E necesar ca în răstimpul care a mai rămas pînă la 
sfîrșitul anului, organizațiile de partid din întreprin
derile rămase în urmă să analizeze temeinic, fără în- 
tîrziere, / O .
conducerile administrative și organele sindicale în 
luarea celor mai corespunzătoare măsuri pentru lichi
darea lipsurilor. Măsuri concrete trebuie luate în
deosebi în unele întreprinderi siderurgice pentru spo
rirea producției de oțel șl a unor sortimente de la
minate, pentru folosirea din plin a capacităților de 
producție în fabricile de ciment, îmbunătățirea cali
tății produselor într-o serie de întreprinderi din in
dustria forestieră și din industria bunurilor de consum.

Organele regionale și orășenești de partid, direcțiile 
generale din ministerele care tutelează aceste între
prinderi sînt datoare să acorde o atenție deosebită 
fabricilor sau uzinelor rămase în urmă, încît, pînă. la 
sfîrșitul anului planul să fie îndeplinit de către fie
care întreprindere nu numai în ce privește indicii can
titativi, ci neapărat și în ce privește productivitatea 
muncii, calitatea sortimentelor, prețul de cost. în
treprinderile care execută comenzi în cooperare să 
socotească că și-au îndeplinit întocmai planul pe anul 
în curs numai atunci cînd și-au respectat în întregime 
și aceste sarcini.

Muncind cu hărnicie și spirit gospodăresc, dezvol- 
tînd experiența bună cîștigată, fiecare colectiv de 
întreprindere să-și facă un titlu de mîndrie din a ra
porta la sfîrșitul anului realizarea planului la toți 
indicii — premiză de seamă pentru buna desfășurare 
» producției pe 1963.

PLOIEȘTI (coresp. „Scîn- 
teii) — La sfîrșitul celor trei 
trimestre din acest an oame
nii muncii din întreprinderile 
industriale existente în regiu
nea Ploiești se prezintă cu 
un bilanț bogat în realizări. 
Planul producției globale și 
al producției marfă a fost în
deplinit șl depășit. Au fost 
obținute peste plan însemnate 
cantltăti de petrol, 55 657 tone 
benzină, 10 511 tone uleiuri mi
nerale, 1466 tone acid sulfu
ric, aproape 48 000 tone lig
nit, 447 tone detergent! sin-

A intrat în funcțiune o fabrică 
modernă de plăci aglomerate 

din lemn
La Combinatul pentru Industrializarea 

lemnului de la Gherla a intrat în func. 
fiune o fabrică modernă de plăci aglo
merate din lemn. Noua, unitate, cu o ca
pacitate de 18 000 tone de plăci aglo
merate pe an, produce plăci triplu stra
tificate, cu rezistenfă mare și de diferite 
grosimi. Materia primă o constituie lem. 
nul de esenfă moale, folosit în amestec 
cu deșeurile rezultate de la fabricile de 
furnire și de cherestea de- fag. Aceste 
deșeuri, care se foloseau pînă acum 
drept combustibil, capătă astfel o valo
rificare superioară.

Înzestrată cu utilaje și instalații cores
punzătoare nivelului actual al tehnicii, 
noua fabrică se caracterizează printr-un 
grad ridicat de mecanizare și automati- 
zare. Punerea în funcțiune a acestei fa
brici reprezintă un succes pe linia în
deplinirii sarcinilor trasate de cel de-al 
lll-lea Congres al P.M.R. economiei fo
restiere in vederea valorificării superioare 
a masei lemnoase. (Agerpres)

Expoziția artiștilor plastici 
amatori din regiune

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). In 
sălile muzeului regional din locali
tate s-a deschis o expoziție de artă 
plastică organizată de casa regiona
lă a creației populare, în cadrul 
lui de-al treilea concurs bienal 
artă plastică. Expoziția cuprinde 
de lucrări de pictură și grafică 
artiștilor plastici amatori din 
giune.

Sesiune de lecturi 
pedagogice

DEVA (coresp. „Scînteii"). — Pentru 
cunoașterea și extinderea experienței 
bune folosite în unele școli, secția de 
învăfămînt a Sfatului popular regional 
Hunedoara organizează periodic sesiuni 
de lecturi ale cadrelor didactice. La se
siunea care se desfășoară în prezent la 
Deva participă peste 80 de învățători 
și profesori din școlile medii și de opt 
ani din regiune. Cu acest prilej, o serie 
de cadre didactice au împărtășit din 
experienfa lor privind educarea tinere
tului școlar în spiritul patriotismului so
cialist și formarea la elevi a concepției 
științifice despre lume și societate.

Noi unități spitalicești
In comuna Bălcești s-a inaugurat o 

policlinică care va deservi populația 
raionului Oltefu. Aceasta are 10 secfii, 
dotate cu aparatură și instrumente me
dicale moderne. In ultimul timp, în re
giunea Oltenia au fost date în folosință 
asemenea unități spitalicești la Craiova, 
Baia de 'Aramă, Lelești și Roșiile. La Tg. 
Jiu a fost reamenajată policlinica existen
tă, iar la Tg. Cărbuneșfi — spitalul de co
pii. Acum se execută ultimele lucrări la 
amenajarea spitalului din Segarcea șl a 
policlinicii din Vînju-Mare.

și Ion ßneorgne Maurer în India

Posibili tați n e folosi te
GALAȚI (coresp. „Scîn- 

teii”). — După cum se vede 
din situația îndeplinirii pla
nului pe primele 9 luni ale 
acestui an, colectivul Între
prinderii textile din Galati nu 
a îndeplinit indicele de 
productivitate a muncii decît 
în proporție de 95,9 la sută. 
Cum s-a afuns la această si
tuație ?

In întreprindere există 
multe posibilități de sporire a 
productivității muncii care au 
rămas nefolosite. Aici, lu
crează cu bune rezultate sute 
de muncitori fruntași. Pe 
lîngă aceștia se află și mun
citori din aceia care obțin 
rezultate sub nivelul posibili
tăților și al condițiilor ce le 
sînt create. Faptul că un 
număr destul de însemnat de 
muncitori 
sarcinile 
arată că 
prindere 
ocupare pentru ridicarea cali

ficării lor, un insuficient in
teres pentru ajutorarea celor 
rămași în urmă. Din această 
cauză, în întreprindere se 
mai produc mărfuri care sînt 
respinse de beneficiari.

Nerational au fost folosite 
în unele perioade și capaci
tățile de producție ale unor 
mașini. în evidentele între
prinderii sînt consemnate 
multe ore de opriri la mașini 
care, printr-o mai judicioasă 
organizare a muncii, a între
ținerii și a reparării lor la 
timp, puteau fi mult reduse.

Pentru neîndeplinirea pla
nului privind sporirea pro
ductivității muncii, o parte 
din răspundere revine și Di
recției generale in, cînepă, 
bumbac din Ministerul Indu
striei Ușoare. în diferite pe
rioade din acest an, direcția 
generală a schimbat anumitl 
indici de plan, fără să acorde 
întreprinderii șl sprijinul cu
venit pentru realizarea lor.

Colectivul uzinelor „Republica" din București a produs în primele 9 luni ale anului peste 
sarcinile de plan 2200 tone de țevi finite. Brigada condusă de Ion Volnea, membru de partid, care 
lucrează la laminorul de trei toii al uzinelor, se bucură de un binemeritat prestigiu. Ea își depă
șește lună de lună sarcinile de plan, îmbunătățește necontenit calitatea producției. în fotografie : 
maistrul Ion Voinea, laminatorli Vasile Țari, Petrache Plcuș, loan Badea, Dumitru Crlstea, Mircea 
Moraru. (Foto : M. Cioc)

Tovarășului
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

Tovarășului 
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne
BUCUREȘTI

In numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului Republicii 
Populare Chineze și al poporului chinez vă exprimăm dv. și prin dv. 
Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Romîne și poporului romîn sincere mulțu
miri pentru felicitările dv. călduroase adresate cu prilejul celei de-a 
13-a aniversări de la înființarea Republicii Populare Chineze.

Poporu] chinez acordă întotdeauna o înaltă prețuire prieteniei cu 
poporul frate romîn și depune eforturi neslăbite pentru întărirea acestei 
coeziuni și prietenii. Sîntem convinși că prietenia dintre poporul chinez 
și poporul romîn, bazată pe principiile marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar, avînd la bază Declarațiile de la Moscova din 1957 
și 1960, se va întări și se va dezvolta tot mai mult.

Dorim ca poporul romîn, sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn, să obțină noi și mari succese în construirea socialismului, în 
înfăptuirea planului șesenal de dezvoltare a economiei naționale, precum 
și în lupta pentru pace în Europa și întreaga lume.

Să se întărească și să se dezvolte zi de zi prietenia frățească dintre 
popoarele Chinei și Romîniei !

MAO ȚZE-DUN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

CIU DE 
Președintele Comitetului permanent 

al Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină

Pekin, 12 octombrie 1962

LIU ȘAO-ȚI
Președintele Republicii 

Chineze
CIU EN-LAI

Premierul Consiliului 
al Republicii Populare

Populare

de Stat 
Chineze

OeO

Excelenței sale 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine
BUCUREȘTI

Poporul, partidul si guvernul Guineei sînt foarte mișcate de dove
zile de simpatie ale poporului dv. cu prilejul celei de-a patra aniversări 
a independenței țării noastre. Vă rugăm să adresați poporului și guver
nului romîn sincere mulțumiri și urări de fericire și prosperitate.

Cu înaltă considerație,
SEKU TURE 

Președintele Republicii Guineea
Conakry

in raionul Costești, regiunea Ar
geș, s-a însămînțat cu grîu, orz și 
secară mai mult de jumătate 
din suprafața destinată acestor cul
turi. Pe zi ce trece, ritmul lucră
rilor crește.

încă de la începutul campaniei, 
gospodăriile colective și cele 3 
S.M.T.-uri sînt în întrecere pentru 
terminarea semănatului pînă la 20 
octombrie. Periodic, rezultatele în
trecerii sînt popularizate prin foi 
volante, editate de către comitetul 
raional de partid și comitetul exe
cutiv al sfatului popular raional. 
Fruntași pe raion sînt colectiviștii 
din comunele Tutulești, Miroși, 
Căldăraru, Suseni, Humele.

Am stat de vorbă cu un grup 
de colectiviști din Humele. Datorită 
bunei organizări, colectiviștii și trac
toriștii reușesc să însămînțeze zilnic 
circa 80 ha teren. Aici se fac lu
crări de bună calitate.

Ritmul intens la însămînțat în 
multe gospodării colective se dato- 
rește modului cum este organizată 
munca mecanizatorilor, colaborarea 
dintre tractoriști și colectiviști. La 
S.M.T. Costești aflăm că, pentru a 
se grăbi lucrările, tractoriștii lu
crează în schimburi prelungite sau 
rn cîte două schimburi. Colectiviștii 
de pe semănători au fost bine in- 
struiți.

Alături de gospodăriile colective 
fruntașe, sînt însă și gospodării în 
care semănatul se desfășoară cu în
cetineală.

La G.A.C. Cornătel au stat nefo
losite într-o zi două semănători din 
cauză că nu s-a adus la timp să- 
mînța ; la Fîlfani nu se folosește 
întreaga capacitate a mașinilor de
oarece nimeni nu s-a îngrijit de in
struirea colectiviștilor repartizați pe 
semănători.

în executarea semănatului la timp 
șl de bună calitate sînt Interesați 
deopotrivă atît colectiviștii cît și 
tractoriștii. Dar la G.A.C. Recea se 
pare că acest lucru nu a fost înțe
les pe deplin. Conducerea gospodă
riei i-a lăsat pe tractoriști să se des
curce cum pot Nu « de mirare că

tractoriștii sînt nevoițl să se depla
seze cale de 4—5 kilometri pentru 
alimentarea tractoarelor. încetineala 
la însămînțări e pricinuită în une
le locuri de desele defecțiuni 
la tractoare și semănători, în
deosebi la cele aparținînd S.M.T. 
Miroși. Pentru grăbirea semăna
tului este necesar ca organele 
raionale să acorde un sprijin con
cret și eficace gospodăriilor rămase 
în urmă, să ia măsuri pentru înlă
turarea deficiențelor existente în 
jnunca S.M.T.-urilor.

GH. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii"

întimpinați cu
(Radiogramă de la trimisul nostru 

special)
Bombayul, al doilea oraș al In

diei prin mărime și prin numărul 
locuitorilor săi, este un important 
centru industrial, comercial și por
tuar al Indiei.

în aceste zile, în oraș, steagurile 
roșu-galben-albastru și portocaliu- 
alb-verde flutură alături, simbol al 
prieteniei dintre Republica Populară 
Romînă și Republica India.

La „Colonia Laptelui"
In cea de-a doua zi după sosirea 

la Bombay, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, împreună cu tova
rășii Ion Gheorghe Maurer și Cor
neliu Mănescu, însoțiți de guverna
torul statului Maharashtra și de 
alte persoane oficiale indiene, au 
vizitat așa-numita „Colonie a Lap
telui” din Aarey — un . complex 
model de ferme pentru produse lac
tate, precum șl Institutul 
atomică de la Trombay.

Pe tot parcursul celor 
măsoară drumul pînă 
populația din Bombay și din regiu
nile înconjurătoare a făcut o caldă 
demonstrație de simpatie solilor po
porului romîn. La ora 9,30, ora lo
cală, coloana de mașini oficiale a- 
junge la „Colonia Laptelui”.

Solii poporului romîn sînt conduși 
spre o colină de unde se poate avea 
o privire largă asupra întregului 
complex de ferme. Dl. Khurody, 
conducătorul complexului, dă înalți- 
lor oaspeți ample explicații.

„Colonia Laptelui“ se întinde pe 
o suprafață de 283 ha și cuprinde 
30 de ferme, în care sînt îngrijite 
peste 20 000 capete de vite. Oaspeții 
au vizitat apoi unitatea nr. 5 din 
cadrul complexului și fabrica pentru 
pasteurizarea și îmbutelierea lapte
lui. Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a apreciat mult felul 
este organizat procesul de 
ție și calitatea produselor 
întreprinderi moderne.

In cursul unei discuții, 
avut loc la casa de oaspeți, s-a a- 
rătat că ar fi folositoare organiza
rea unui schimb de experiență între 
specialiștii romîni și cei indieni. 
Schimbul de experiență, a spus 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
este întotdeauna folositor. Președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Romîne l-a invitat pe 
Khurody să facă o vizită 
noastră.

Ministrul agriculturii al 
Maharashtra, Desay, s-a 
îndeaproape de dezvoltarea agricul
turii în Romînia. Conducătorii de 
stat romîni au semnat în cartea 
de onoare a coloniei. La rugămin
tea gazdeldr, tovarășul Gheorghe privire la funcționarea 
Gheorghiu-Dej a plantat, potrivit 
unei vechi tradiții indiene, un ar
bust de asopalav în Parcul Priete
niei de la Aarey.

Adresîndu-se gazdelor tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a spus : 
„Fie ca oamenii să trăiască în pace, 
să nu mai existe niciodată război. 
Acestui scop să ne consacrăm forțe
le". Ministrul agriculturii, Desay, a 
adăugat : „Acesta este și punctul 
de vedere al guvernului indian“.

„Vă rugăm — a spus Desay — să 
reveniți pentru a vedea cum a cres
cut arbustul".

La Instihiiul de energie 
atomică de ia Trombay
Ca și dimineață, pe tot parcursul 

spre Institutul de energie atomică 
de la Trombay, situat la marginea 
orașului Bombay, numeroși cetățeni 
ai orașului, adunați pe străzi, au fă
cut o caldă demonstrație de simpa
tie solilor poporului romîn.

Institutul de energie atomică din 
Trombay, cel mai mare centru de 
cercetări nucleare din India, este în
zestrat cu trei reactoare și cu nume
roase instalații ultramoderne.

La intrarea în institut oaspeții ro
mâni însoțiți de J. Kathi, ministrul 
muncii al Republicii India și alte 
persoane reprezentînd autoritățile 
locale, au fost întimpinați de Sethna, 
locțiitor al directorului general, și 
de șefii unor sectoare de cercetări.

Oaspeții au vizitat o serie de sec
toare, unde li s-au dat explicații cu 

i diverselor 
mecanisme și dispozitive. Intre to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Sethna a avut loc o scurtă convor
bire, în cadrul căreia locțiitorul di
rectorului general a subliniat că ins
titutul întreține relații strînse cu 
Institutul de fizică atomică din Bucu
rești.

Am stat de vorbă cu V. Jothare, 
unul dintre specialiștii care au dat 
explicații tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe

(Telefoto : Agerpres)

Maurer. Vedeam că discuția noastră 
este urmărită cu atenție de un grup 
de muncitori ai institutului.

— Acești oameni, mi-a spus dl. 
Jothare, își termină programul de 
muncă la orele 15,30. Ei au rămas în 
continuare aci numai ca să-i poată 
vedea pe reprezentanții țării dv.

M-am uitat la ceas; era 5 și ju
mătate. Cînd tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe 
Maurer au ieșit din sala reactorului, 
muncitorii au izbucnit în aplauze.

La sfîrșitul vizitei, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a urat suc
cese în muncă colectivului de oa
meni de știință și tehnicieni de la 
Trombay, apreciind rezultatele obți
nute de colectivul institutului.

Am părăsit cu o bună amintire 
instalațiile moderne așezate pe ma
lul mării. în vecinătate se văd multe 
așezări modeste, care arată cît 
de mult a avut de suferit India de 
pe urma colonialismului. Dar mîna 
noii Indii independente a implîntat 
aci această unitate modernă care, 
ca și multe alte realizări ale țării, 
reflecta hotărîrea poporului indian 
de a lichida moștenirea grea a tre
cutului, de a păși pe calea progre
sului.

La înapoierea spre Bombay zeci 
și zeci de mii de oameni au salutat 
prietenește pe solii poporului ro
mân.

Seara, guvernatorul statului Ma
harashtra a oferit un dineu în cins
tea conducătorilor statului romîn-

Marea sală a Expoziției econo
miei naționale, oare găzduiește 
cel de-al 4-lea Pavilion de 
mostre, șl-a deschis porțile, dez
văluind privirilor miilor de vizita
tori, sub cupola sa de oțel șl sti
clă, o vastă grădină în care au 
răsărit florile fanteziei, bunului 
gust și calității. Simbol al acesto
ra, din oglinda tremurătoare a apei 
unui bazin circular se înalță spre 
boltă o 
suplă șl

Prima 
impresie 
lui larga desfășurare a standu
rilor care, rînduite la parter și 
de-a lungul celor trei nivele ale 
clădirii, înfățișează prin mii și mii 
de exponate, preocuparea celor ce 
produc și desfac bunurile de larg 
consum de a traduce în viață sar
cinile trasate de Congresul al 
IlI-lea al partidului. Totodată, vi- 
zitatorùl este plăcut impresionat 
de formele arhitectonice, de acea
stă amplă calotă sferică sub care 
s-ar putea adăposti un... bloc de 
cîteva etaje. Poate că într-un ase
menea bloc ar încăpea numeroa
sele „interioare'' mobilate, care-i 
întîmpină pe vizitatori la parter. 
Ei întîlnesc pentru prima oară la 

pavilion de j mostre,

duse al® Industriei de mobile, 
remarcînd elegantele dormitoa
re și - sufragerii, linia moder
nă a bibliotecilor și fotoliilor, 
rod al căutărilor creatoare ale co
lectivelor din întreprinderile Mini
sterului Economiei Forestiere. Com- 
pletînd chestionarul oferit de unul 
dintre cei 166 ghizi ai Pavilionu
lui, vizitatorul se va decide desi
gur cu greu să-și dea „votul" în 
favoarea unuia sau altuia dintre 
exponatele de aici. Dar la oricare 
se va opri, va dori de bună sea
mă să le vadă cît mal curînd și 
în magazinele de desfacere la ca
litatea și finisajul modelelor, 
precum șl în cantități corespunză
toare.

Să urcăm cîteva trepte pînă la 
primul nivel, unde se află unul 
din cele mai îmbietoare sectoare 
ale Pavilionului : standurile pro
duselor alimentare. Fiind o pro
blemă 
lăsăm 
cierea 
rilor
lească o 
tuală olasificare 
a exponatelor. 
Totuși, vom 
minți că în

ta gamă

și mm 
produse alimentare se găsesc a- 
proximativ 100 de sorturi noi, pre
zentate într-o formă superioară 
atît în privința aspectului, cît și 
a calității.

Iți atrag privirile vitrinele frigori
fice în funcțiune, aprovizionate cu 
felurite preparate. Nu lipsesc nici 
proaspetele medaliate — vinurile 
din cele mai renumite podgorii. 
Oprindu-ne la standul cu conserve 
de legume și fructe, ne-am amintit 
că toamna este anotimpul în care 
roadele livezilor și grădinilor iau 
calea borcanelor și cutiilor. Dar 
iată că la un pas mai departe te 
întîmpină ca în plină vară o vi
trină ou... trufandale. Conservate 
prin frig, roșiile, prunele, ardeii, 
vinetele par abia culese.

ION MÄRGINEANU 
PAUL DIACONESCU
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In fața standurilor ca produs» mctalo-casnlca.
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Pe un șantier de construcții

au cerut poeților
înaintate, 
repartizat

din 
re
çu

astăzi pe Calea Gri- 
plăcut impresionat

cît 
miez, 

care

la 
calitatea 
a anali- 
dobîndi- 

organiza-

poeții s-au 
dea glas 
mai pil- 

mai emo- 
să mear

Săptămîna poeziei va con
stitui și un prilej de populari
zare a realizărilor liricii ro- 
mînești din ultima vreme, de 
răspîndire în masele largi a

fost neco- 
nr. 5, de 
slabei ca- 
turnat be

a-
ce

grăbire a lucrărilor, la 
experienței 

biroul a
partid la punctele de lu-

Cine trece 
viței rămîne 
de construcțiile ridicate în ultimii 
ani. Alte blocuri, cu sute de apar
tamente, au început să conture
ze viitoarea înfățișare a Bulevardu
lui 1 Mai. Ritmul rapid al construc
țiilor. încredințate colectivului Șan
tierului 2 al întreprinderii de cons- 
trucții-montaj nr. 5 se datorește, 
între altele, faptului că aici a în
ceput de anul trecut să se confec
ționeze și să se monteze apartamen
te din panouri mari prefabricate de 
6 tone.

Adunarea de dare de seamă și a- 
legeri a comuniștilor de pe șantier, 
care a avut loc cu cîteva zile în 
urmă, a pus în centrul discuțiilor 
problemele legate de predarea 
timp în folosință și de 
construcțiilor de locuințe, 
zat, în lumina experienței 
te, sarcinile de viitor ale 
ției de bază. Darea de seamă, ca și 
discuțiile au scos în evidență faptul 
că, prin însușirea de către construc
tori a metodelor moderne de lucru, 
au fost date în folosință la timp 
toate blocurile planificate ; pe șan
tier se montează zilnic în medie 7 
apartamente din panouri mari față 
de 3 cite se montau anul trecut.

în obținerea acestor rezultate a a- 
vut un rol însemnat creșterea com
petenței organizației de bază în pro
blemele de producție, orientarea 
muncii sale spre aspectele esențiale 
ale activității economice a șantieru
lui (reducerea duratei de execuție 
a lucrărilor, îmbunătățirea calității 
și gospodărirea materialelor) exer
citarea sistematică a dreptului de ■ 
control asupra activității conducerii 
tehnico-administrative a șantierului.

Influența crescîndă a organizației 
de bază în viața șantierului se re
flectă în intervenția sa operativă 
pentru asigurarea bunului mers al 
lucrărilor, în creșterea spiritului de 
răspundere al comuniștilor, al tu
turor constructorilor pentru respec
tarea termenelor de dare în folosință 
a locuințelor. Munca politico-educa- 
tivă de masă a fost orientată spre 
lămurirea avantajelor noii metode 
de execuție. Agitatorii au ținut, 
locurile de muncă, convorbiri 
vind unele 
construcțiilor precum 
modeme de construcție, 
jinul specialiștilor de pe șantier, 
au fost organizate conferințe pe 
teme legate de construcția locuințe
lor din panouri mari, de mecaniza
rea lucrărilor, s-au purtat discuții 
pe marginea unor cărți tehnice.

Adunarea a apreciat că biroul or
ganizației de bază a urmărit siste
matic felul cum se îndeplinesc sar
cinile de plan, cum se respectă grafi-

cele de execuție la fiecare bloc. Din 
însărcinarea biroului organizației de 
bază, colective de specialiști din rîn- 
durile. comuniștilor și activului fără 
de partid au analizat posibilitățile 
de grăbire a lucrărilor la fiecare bloc 
în parte și au făcut apoi, în cadrul 
unei adunări generale de partid, 
propuneri care au fost însușite de 
conducerea șantierului. Agitatorii, 
agitația vizuală, gazetele de perete 
au contribuit la popularizarea me
todelor de 
răspîndirea

Totodată, 
membri de 
cru mai grele. Măsurile luate au dus

Adunări de dări de scamă 
și alegeri în organizațiile 

de bază

noutăți în
Și

la 
pri- 

tehnica 
metodele 
Cu spri-

la îmbunătățirea muncii pe șantier; 
blocurile au fost date în folosință la 
termenele stabilite, graficele de e- 
xecuție sînt respectate cu strictețe, 
în timp ce anul trecut construcția 
unui bloc cu 96 de apartamente dura 
8 luni, acum blocul 12 din B-dul 1 
Mai, cu 128 apartamente, a fost ter
minat în numai 6 luni.

Adunarea de alegeri a reflectat 
hotărîrea comuniștilor de a nu se 
mulțumi cu rezultatele obținute, ci 
de a le dezvolta. Tovarășii Ion Ena- 
che, Nicolae Militaru, Ion Ciotîngă 
și alți part.icipanți la discuții au a- 
rătat că pe șantier există încă mari 
posibilități de reducere a duratei de 
construcție a fiecărui bloc.

— La punctele de lucru, acolo 
unde se hotărăște ritmul construc
ției, este nevoie de o muncă politi- 
co-educativă mai concretă, mai e- 
ficace — a spus tov. ing. Ion Iliescu. 
Ar trebui ca gazetele de perete să 
oglindească multilateral munca pe 
șantier, să adopte o poziție combati
vă față de cei care nu-și fac dato
ria cum trebuie. în același timp, ar 
trebui ca biroul organizației de bază 
să controleze îndeaproape aplicarea 
măsurilor tehnico-organizatorice sta
bilite de conducerea șantierului.

Cu mult simț de răspundere s-au 
dezbătut problemele legate de îm
bunătățirea calității lucrărilor ; s-a 
arătat că acțiunile inițiate în acest 
domeniu de organizația de bază tre
buie continuate. Despre ce acțiuni 
este vorba ? Agitatorii au organizat 
convorbiri cu muncitorii privitoare 
la executarea în bune condiții a 
fiecărei lucrări. Sub îndrumarea 
organizației de bază, comitetul sin
dicatului a organizat discuții cu ca
drele tehnice și muncitorii fruntași 
asupra posibilităților de îmbunătă-

țire a calității lucrărilor pe faze de 
execuție, precum și schimburi de 
experiență. Cu ajutorul tovarășilor 
din activul fără de partid, s-au or
ganizat raiduri la punctele de lucru, 
încheiate de fiecare dată cu propu
neri prețioase pentru conducerea 
șantierului. Toate aceste acțiuni1 au 
contribuit ca majoritatea blocurilor 
date recent în folosință să primească 
la recepție calificative bune.

Din discuțiile purtate a reieșit că 
mai sînt multe de făcut pentru îm
bunătățirea calității locuințelor. La 
blocul nr. 3 finisajul a 
respunzător ; la blocul 
pe B-dul 1 Mai, datorită 
lificări a maistrului, s-au 
toane fără să se respecte întocmai 
indicațiile din proiect. Mai mulți to
varăși au arătat că aceste deficiențe 
se datoresc și faptului că biroul or
ganizației de bază n-a exercitat un 
control riguros, sistematic asupra 
activității cadrelor tehnice, n-a ce
rut să fie trași la răspundere cei 
care dau lucru de slabă calitate.

Așa cum s-a subliniat de altfel 
în adunare, creșterea rolului orga
nizației de partid în viața șantieru
lui se datorește în primul rînd fap
tului că ea a desfășurat o acțiune 
sistematică pentru întărirea sa 
organizatorică, pentru îmbunătăți
rea muncii politice 
fost lărgit activul 
alcătuit din ingineri, 
citori — constructori 
te pe șantier, fruntași în producție 
și în activitatea obștească. Toți 
varășii din activul fără partid 
fost încadrați în diferite forme 
învățămîntului ideologic, li s-au 
credințat sarcini de partid. Ca 
mare a creșterii nivelului lor 
conștiință, mulți dintre ei au cerut 
să fie primiți în partid.

— Este bine că noii membri și 
candidați de partid au fost reparti
zați pe lîngă comuniști cu experien
ță, care să-i ajute să-și dezvolte cu
noștințele politice și profesionale — 
a spus tov. Nicolae Costea. Ar tre
bui însă ca biroul organizației de 
bază să analizeze periodic cum își 
îndeplinesc ei sarcinile de produc
ție, cum antrenează pe ceilalți cons
tructori la executarea în bune con
diții a lucrărilor.

Hotărîrea adunării de dare de sea
mă și alegeri a exprimat voința co
muniștilor și a celorlalți construc
tori de pe acest șantier de a-și con
centra eforturile spre obținerea de 
noi succese în realizarea sarcinilor 
trasate de partid în ce privește gră
birea ritmului de dare în folosință 
a construcțiilor de locuințe și con
tinua îmbunătățire a calității aces
tora.

de masă. A 
fără partid, 

maiștri, mun- 
cu autorita-

to- 
au 
ale 
în- 
ur-
de

N. CUCUI

Agitatorul Florea Șerban organizează cu regularitate convorbiri cu constructorii. Iată-1 dîscutînd 
cu cîțiva muncitori despre posibilitățile de grăbire a lucrărilor la blocul 15 de pe b-dul 1 Mai.

(Foto : A. Carto] anu)
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La Școala medie nr. 7 din Capitală a avut loc 
de curînd o adunare pionieroască deschisă. Cei 
mai buni școlari din clasa a Ilî-a A și B au primit, 
într-un cadru solemn, cravata roșie.

(Foto : M. Cioc)

CITITOR» NE SESIZEAZĂ
Orarul trebuie respectat

Pe traseul Ploiești-Popești circulă autobuzele Între
prinderii de transporturi Ploiești. După graficul orar, 
un autobuz trebuie să plece dimineața la 6 din Po
pești, pentru a ajunge la 6,30 în Ploiești. Cu acest 
autobuz circulă în special muncitorii care lucrează în 
diferite întreprinderi ploieștene. Orarul e bun, dar nu 
este respectat. Auto-buzul ajunge în Ploiești la 6,50, la 
7 sau și mai tîrziu. Deseori mașinile se defectează pe 
traseu. Conducerea întreprinderii ar trebui să asigure 
respectarea graficului orar. (De la Iacob Mihal, func
ționar).

Lucru de mîntuială
Cu un an în urmă, întreprinderea de gospodărie 

orășenească din Pașcani a început lucrările de extin
dere a conductei de apă potabilă pe strada Filimon 
Sîrbu. A fost introdusă conducta, au fost montate ciș
mele, dar cetățenii tot n-au apă. Lucrările au fost fă
cuta de mântuială și apa se scurge în pământ. Deși 
sesizată, întreprinderea întîrzie repararea instalației. 
(De la Constantin Loghin, sudor).

La stația de radioficare
Comuna Bezdead, raionul Tîrgoviște, a fost radio- 

ficată. în 1960 și în, prezent există peste 800 de abonați 
ai stației de radioficare. Zilnic se retransmit emisiu
nile posturilor de radio centrale. Dar cetățenii ar dori 
să asculte câte ceva și despre comuna lor. Ar putea fi 
chemați în studio fruntași ai recoltelor bogate, medici, 
profesori sau deputați să facă expuneri, formații 
artistice de amatori pentru a prezenta programe. Sta
ția de radioficare nu are însă un redactor care să se 
ocupe de emisiunile locale, iar comitetul raional pen
tru cultură și artă nu-i acordă sprijinul. (De la Nico
lae Stoian, președintele sfatului .popular comunal).

Așteptare îndelungată
De cinci luni, la intrarea băii comunale din Bîrlad 

este un aviz : baia se află în reparație capitală. Dar 
lucrările nu avansează deloc. Cetățenii așteaptă ca 
întreprinderea de gospodărie comunală să ia măsuri 
ca avizul să dispară și să se deschidă în sfîrșit baia. 
(De la Ion Oprea, redactor la gazeta de uzină „Rul
mentul“).

Gîmnastică... pe hîrLîe
Consiliul raional U.C.F.S. a îndrumat asociațiile 

sportive de pe lîngă întreprinderile din Tîrnăveni să 
organizeze gimnastica in producție. Consiliile acestor 
asociații au trecut această problemă în planurile lor 
de activitate; specialiștii s-au depla
sat la locurile de muncă pentru a 
fixa felul exercițiilor, au fost numiți 
instructori voluntari ș.a. Un singur 
lucru nu s-a făcut : gimnastica în 
producție. (De la Ion Hasașiu, eco
nomist).

Deservirea la meșteșugărești Pe urmele materialelor
In rîndurile de mai jos 

aș vrea să mă refer la 
unele aspecte ale deser
virii populației la domiciliu.

în toate cartierele Capi
talei, cetățeanul are la în- 
demînă cooperative care 
prestează cele mai felurite 
servicii. Așa, de exemplu, 
cooperativa „Radio-Pro- 
gres“ execută reparații de 
radio, televizoare, magne- 
tofoane ; cooperativa „Mo
bilă și tapițerie" repară și 
lustruiește mobila la domi
ciliu, face lucrări de tapi
țerie, montează și repară 
rulouri și jaluzele, confec
ționează plăpumi și saltele 
etc. Cei de la „Metalo- 
Casnica' repară frigidere, 
mașini de spălat rufe, de 
cusut, de gătit, execută fe
lurite Instalații. Pentru zu- 
grăvitul pereților sau vop
situl tîmplăriei, repara
ții de sobe sau instalații 
electrice, montatul și raș- 
chetatui parchetului, cetă
țenii se pot adresa coope
rativei „întreținerea“, iar 
cooperativa „Sîrguința* tri
mite lucrători la domiciliul 
celor ce doresc să-și con
fecționeze îmbrăcăminte 
(pentru femei și copii) sau 
lenjerie bărbătească. O altă 
serie de servicii, foarte ne
cesare în gospodărie, cum 
sînt spălarea șl lustruirea

parchetului, curățirea 
voarelor manual sau cu 
piratorui, spălatul geamuri
lor și ușilor, 
călcarea i 
așezarea 
fecfuafe I 
unitățile I 
servirea".

Sfera acestor servicii se 
lărgește continuu. Nu de 
mult, cooperativa „Radio- 
Progres“ a creat un labo
rator mobil, cu ajutorul că
ruia tehnicieni specialiști a- 
cordă „consultații“ la domi
ciliu în materie de televi
zoare. O altă inițiativă : 
cooperativa „Tehno-Meta- 
lica“ a înființat, pe calea 
Plevnei nr. 1, un birou 
care primește comenzi te- 

dau 
în 

di-
uz

co- 
as-

spălarea și 
rufelor, tăierea și 

lemnelor sînt e- 
la domiciliu de 
cooperativei „De-

lefonice și unde se 
sfaturi utile cetățenilor 
legătură cu întreținerea 
feritelor aparate de 
casnic.

Asemenea măsuri sînt, 
fără îndoială, bine venite. 
Cu toate acestea, coope
rația meșteșugărească nu 
răspunde încă destul de o- 
perafiv unor cerințe ale 
populației. Bunăoară, ar fi 
necesară înființarea unor 
spălătorii expres, care să 
colecteze rufele de la ce
tățeni și să le livreze în 
termen scurt, gata spălate 
șl călcate, la domiciliu. (La

„Nufărul“ spălatul lenjeriei 
durează cel puțin 14 zile). 
De asemenea, s-ar putea 
organiza spălătorii de bloc, 
acolo unde există condiții. 
Apreciată de populație ar 
fi și înființarea unui număr 
mai mare de unități care 
să curețe și să calce opera
tiv îndeosebi îmbrăcămin
te bărbătească, să monteze 
și să demonteze mobilă cu 
prilejul mutării etc.

Multe sesizări ale cetă
țenilor se referă și la tergi
versarea comenzilor de că
tre unele unități ale coo
perației meșteșugărești. 
Trei luni a durat, de pildă, 
repararea unei instalații la 
imobilul din strada Știrbei 
Vodă nr. 33 1 Din păcate, 
nu este singurul caz de a- 
cest fel întîlnit în activi
tatea cooperativei „între
ținerea“. Deseori lucrătorii 
de aici întrerup lucrări în
cepute, le reiau din nou 
fără a le termina și asta 
timp îndelungat. Alți coo
peratori, chiar dacă respec
tă fermenele de 
îl nemulțumesc 
prin lucrări de 
cum au efectuat
crători ai unității nr. 62 a 
cooperativei „Mefalo-Cas- 
nica“.

executare, 
pe clienfi 
mînfuială, 
recent lu-

Mult solicitate de cetă
țeni sînt lucrările de trans
formare, reparare și lustrui
re a mobilei. In mîinile unui 
meșter conștiincios, mobila 
veche 
nouă, 
munci 
ful de 
cooperativa „Mobilă și ta
pițerie" se mai primesc 
destule reclamații 
partea clienților.

Unele conduceri de coo
perative nu se îngrijesc de 
asigurarea unităților lor cu 
un număr corespunzător 
de lucrători calificați. Cum 
poate asigura deservirea 
populației, și încă la domi
ciliu, cooperativa „Arta 
lemnului“, de pildă, care în 
cele 13 unități ale sale are 
în total 14 lucrători?

Conducerea Uniunii coo
perativelor meșteșugărești 
din Capitală este chemată 
să exercite un control mai 
eficient asupra modului 
cum se desfășoară, în ge
neral, activitatea de deser
vire a populației șl, mal 
cu seamă, să ia măsuri 
pentru îmbunătățirea de
servirii la domiciliu, pen
tru lărgirea continuă a ga
mei de servicii prestate.

M. NICULAESCU

poate deveni ca 
Dar, din cauza unei 
nu întotdeauna des- 

conștiincioase, la

din

publicate
„De la magazin — acasă../'
Articolul cu titlul de mai sus, 

publicat în cadrul acestei rubrici 
din „Scînteia“ nr. 5660, propunea 
Ca organizațiile comerciale să 
asigure cumpărătorilor transpor
tul la domiciliu al mărfurilor 
voluminoase.

Ministerul Comerțului Interior 
arată în răspunsul trimis ziarului 
că în viitor acest sistem, folosit 
deocamdată la magazinele de mo
bilă din unele localități, va fi 
extins și la desfacerea altor măr
furi de uz îndelungat. Ast
fel, se vor transporta și instala 
la domiciliul cumpărătorilor fri
gidere, aparate de radio, televi
zoare etc. Se fac calcule pentru 
stabilirea necesarului de mijloa
ce de transport și de personal 
care să permită practicarea 
acestui sistem de vînzare.

Despre desfacerea bulionului
în același număr al ziarului 

s-a publicat propunerea unei 
gospodine din Tîrgoviște de a se 
pune în vînzare bulionul vărsat 
și în vase mai mici, spre a fi fe
rit de degradare. Direcția comer
țului de legume și fructe din 
Ministerul Comerțului Interior, 
apreciind propunerea ca justă, 
ne informează că cea mai mare 
parte a bulionului pus în vîn
zare se va desface în ambalaje 
mici.

Astăzi începe în întreaga 
(ară „Săptămîna poeziei". Poeți 
din toate genei ațiiie — > 
Capitală ca și din diferite 
giuni ale țării — se vor afla 
acest prileț în mijlocul citi
torilor, muncitori, țărani co
lectiviști, intelectuali, stu- 
denți, elevi. Șezători voi 
avea loc în uzine, pe ma
rile șantiere, în gospodării 
agricole colective, în insti
tuții, în orașele și satele în 
care s-au născut marii no
ștri poeți clasici, în locurile 
de care se leagă activitatea 
și opera acestora. Poezia 
noastră inspirată din viața 
oamenilor muncii, din bo
găția neasemuită de fapte 
mărețe a epocii construirii 
socialismului, legată indes
tructibil de cauza poporu
lui, de înaltele lui năzuințe 
își demonstrează și cu a- 
cest prilej continuitatea cu 
cele mai valoroase tradiții 
ale liricii clasice românești, 
cu acest nesecătuit tezaur 
de frumusețe.

Poeții se vor întîlnl în 
ceastă săptămînă cu cei 
făuresc poezia vieții de astăzi, 
cu cititorii lor, cu oamenii că
rora le sînt adresate versurile 
pe care Ie creează. Ei vor mer
ge astfel la înseși 
poeziei : viața cea 
fabrici, din uzine și 
goare.

■•)-■■■

izvoarele 
nouă din 
de pe o-

roadelor muncii scriitorilor 
noștri de astăzi. Cititorii vor 
cunoaște Îndeaproape pe cei 
ale căror versuri le-au în
călzit inimile, înaripîndu-1 în 
munca de zi cu zi, le vor spu
ne gînduriie și dorințele lor 
ca unor prieteni apropiați.

Nu o dată poeții au ascultat

cu interes și cu reale foloase 
pentru creația lor cuvîntul plin 
de dragoste, de căldură, dar șl 
străbătut de o exigență mereu 
sporită, al oamenilor muncii.

Cunoscînd cerințele cititori
lor, gusturile lor, cunoscînd 
mai ales sentimentele și nă
zuințele lor, j 
străduit să le 
în versuri 
ne de 
(lonante, 
la \^.ma oamenilor muncit. 
Cititorii 
noștri să întruchipeze în 
versuri de reală frumusețe, 
varietatea de aspecte ale 
vieții de astăzi, complexita
tea sufletească a oamenilor 
muncii.

Programul săptămînli cu
prinde, pe lîngă șezătorlle 
amintite, emisiuni radiofo
nice, lecturi din versurile 
poeților noștri în școli 
cluburi. Tot cu acest priit 
a fost tipărit sub titlu. 
„Săptămîna poeziei" un ca- 
care cuprinde lucrări alaiet

poeților de astăzi ai țării.
„Săptămîna poeziei" va con

tribui prin numeroasele mani- 
testări care se vor desfășura în 
regiunile 
gâturilor 
teratura 
largi ale

țării la strîngerea le- 
permanente dintre 11- 
noastră șl masele 
poporului.

Recitalul pianistului sovietic Iakov Flier
Pianistul Iakov Flier, artist 

al poporului și maestru eme
rit al artei al R.S.F.S.R., a do- 
bîndit în viața muzicală so
vietică autoritatea pe care o 
impune îndelungata sa activi
tate artistică și pedagogică.

Elev al unui maestru al pe
dagogiei pianistice — Cons
tantin Igumnov — Flier a for
mat el Însuși generații de ti
neri artiști, care au 
cu atîtea prilejuri 
școlii sovietice de 
tare ; el este de 
prețuit ca interpret, 
videnta preocupare 
coperi adevărata expresie a 
muzicii, de a rezolvă cele mai 
dificile probleme ale artei 
sale.

Iakov Flier și-a început ac
tivitatea concertistică cam prin 
anul 1930 și interpretările sale, 
îndeosebi acelea ale reperto
riului romantic, sînt consemna
te ca excepționale în memoria 
celor care l-au ascultat. îm
bogățit în anii maturității cu 
noi trăsături, talentul său s-a 
dovedit robust, iar

statornicit 
prestigiul 
interpre- 

asemenea 
pentru e- 
de a des-

impetuozi-

tatea tinereții s-a echilibrat 
datorită unei experiențe muzi
cale multilaterale.

Totuși, cele mai bune reali
zări ale pianistului sovietic 
sînt și astăzi piesele reperto
riului romantic. în sonata nr. 
2 în si bemol minor de Cho
pin, Flier urmărește continui
tatea suilului tragic al aces
tei epopei eroice în care com
pozitorul a întruchipat suie- 
rințele poporului său. Pianis
tul resimte patosul luptei 
furtunoase cuprins în amploa
rea simfonică a primei părți ; 
expreeia severă a durerii 
profunde a apărut în „marșul 
funebru“ înfrumusețată de in
tensitatea poetică a tălmăcirii 
acelui răgaz liric ce întrerupe 
cursul grav al cortegiului fu
nerar. în final murmurul nede
finit, rezultînd din alergarea 
pe clapele instrumentului, tin
de către crearea acelei cele
bre imagini sugerate de 
rele pianist rus — Anton 
binstein, în legătură 
această parte a sonatei :
-----------------o-ao----------

ma- 
Ru- 
cu 

este

vîntul care suflă pe mormin
tele eroilor.

„Consolare“ de Liszt șl 
„Preludiul* de Rahmaninov au 
pus în lumină din nou capaci
tatea lui Flier de a resimți 
fiorul delicat al miniaturilor 
romantice. Și stilul improviza- 
toric al Rapsodiei nr. 12 de 
Liszt, contrastele de ritm și at- 
mosieră, se potrivesc interpre
tului. Mai puțin ferm în cons
trucțiile dimensionate pe pla
nuri largi, el a creat aci colo
ritul intens național al acestei 
lucrări de inspirație folclorică.

Firește o analiză mai amă
nunțită poate oferi discuției 
unele detalii cu privire la 
concepția interpretării și parti
cularitățile tehnicii instrumen
tale în sonatele de Mozart și 
Prokofiev. Ne rămîne însă a- 
mintirea frumoaselor Inter
mezzi de Brahms, introduse în 
prima parte a programului, ca 
pentru a înlesni publicului 
parcurgerea distanței ce des
parte pe clasicul vienez de un 
creator al veacului XX.

ADA BRUMARU

O nouă școală 
tehnică 
sanitară
TÎRGU-MUREȘ 

(coresp. „Scîn- 
feii"). — Zilele a- 
cestea a fost ter
minată la Tîrgu- 
Mureș construcția 
școlii tehnice sa
nitare. Noua școa
lă cuprinde opt 
săli de clasă, la
boratoare de bio
chimie și micro
biologie, de ra
dio - balneo-fizio- 
terapie și tehnică 
dentară.

INFORMAȚI
O După ce a prezentat cinci spec

tacole la Constanta si................... ......
trul de miniaturi din 
dus de Arkadi Raikin, 
lui din R.S.F.S. Rusă, 
dimineața la București.
turneul, artiștii din Leningrad vor da 
pentru bucureșteni pînă la 23 octom
brie o serie de spectacole în sala Tea
trului C.C.S. și în sala Palatului R.P. Ro
mine.

© Consiliul de Miniștri al R.P. Ro- 
mîne a emis recent o Hotărîre privind 
prezentarea unor absolvenți la exame
nul de stat în învătămîntul superior.

Conform acestei Hotărîri, absolvenții 
instituțiilor de învățămînt superior din 
seriile 1959—1960 si anterioare, care n-au 
promovat examenul de stat, se pot pre-

-------------------- e>eo--------------------

trel la Iași, Tea- 
Leningrad, con- 

artist al poporu- 
a sosit sîmbătă 

Continulndu-șl

I
zenta pentru ultima oară la una din se
siunile acestui examen din anul 1963.

© La spectacolul prezentat sîmbătă 
seara de Opera de stat din Iași, rolul 
Aidei din opera cu același nume de 
Verdi a fost interpretat de soprana 
Krystyna Jamroz de la Opera Națională 
din Poznan (R.P. Polonă).

O Continuindu-și turneul în tara noas
tră, orchestra simfonică „Gewandhaus” 
din Leipzig a dat sîmbătă seara un con
cert 
prof, 
tura 
și a
a formației și dirijorului ei au fost răs
plătite cu vii aplauze.

la Sibiu. Orchestra, condusă de 
Heinz Bongartz, a executat uver- 

la opera „Fidelio”, simfoniile a II-a 
V-a de Beethoven. înalta măiestrie

(Agerpres)

T1EÆT1R1E « am ?n ® Te/ev/ziune
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 

R. P. ROMINE : SPĂRGĂTORUL DE 
NUCI — (orele 11) ; FALSTAFF — (orele
19.30) .

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
INTILNIRE CU DRAGOSTEA — (orele
10.30) ; PLUTAȘUL DE PE BISTRIȚA — 
(orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : PIAȚA ANCO
RELOR — (orele 10) ; POVESTE DIN 
IRKUTSK — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
SICILIANA — (orele 10) ; FIICELE — 
(orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA
— (orele 10) ; CIOCÎRLIA — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : SCANDALOASA LEGĂ
TURĂ DINTRE DOMNUL KETTLE ȘI 
DOAMNA MOON — (orele 10,30) ; BU
CĂTĂREASA — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Bd. Schitu Măgureanu 1) : 
CAMERA FIERBINTE — (orele 19,30). 
(Sala Studio — Str. Alex. Sahia nr. 76 
A) : COSTACHE ȘI VIAȚA INTERIOA
RA — (orele 19,30).

SALA MICĂ A PALATULUI ..........
ROMÎNE : RECITAL POPULAR PENTRU 
TINERET. în program : DANSURI IN
STRUMENTALE Șl PIESE VOCALE IN
SPIRATE DIN FOLCLORUL POPOARE
LOR — (orele 20).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : OCEANUL
(premieră) — (orele 20). (Sala pentru 
copii) : DOI LA ARITMETICA — (orele 
10 și orele 18).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.-GIU- 
LEȘTI : OAMENI ȘI UMBRE — (orele
19.30) .

TEATRUL EVREIESC DE STAT : UN 
PROCES NETERMINAT — (orele 20).

ANSAMBLUL DE ESTRADA „FRIED- 
RICHSTADT-PALAST“ (R.D.G.) — Sala 
Palatului R. P. Romîne — Spectacolul 
extraordinar „BERLINUL SALUTA 
BUCUREȘTIUL" — (orele 11 șl orele
20.30) .

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE" (Sala Savoy) : VORBA REVISTEI
— (orele 20). (Sala Academiei): MUZI
CA BAT-O VINA — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) : 
UN BĂIEȚEL, O PAIAȚA ȘI O MAIMU
ȚĂ și ROCHIȚA CU FIGURI - (orele 
11) ; DOI LA ZERO PENTRU NOI 
(spectacol pentru adulțl — orele 20). (Sala 
Academiei) : ALFABET ÎMPARAT - 
(orele 11).

CIRCUL DE STAT : PUNCT TURIS
TIC — CIRCUL 1 — (orele 16 șl orele 
20).

CINEMATOGRAFE : FESTIVALUL
FILMULUI SOVIETIC — OAMENI ȘI 
FIARe (seria II-a) : Republica — Bd. 
Magheru 2 (8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 
19; 21,15). OAMENI ȘI FIARE (seria I): 
1 Mal — Bd. 1 Mai 322 (9 ; 12 ; 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21,15). CASA DE LA RĂSCRU
CE : București — Bd. 6 Martie 6 (9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 21). DRUMURI DES
PĂRȚITE : Magheru — Bd. Magheru 29

R. P.

(9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21),
Frimu — Bd. 6 Martie
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ;
Sahia — Cal. Văcărești 21 (10 ;
16.30 ; 18,45 ; 21), 23 August — Bd. 
trov 118 (10 ; 12,15 ; 14,15 ; 16,30 ; 
21). CARTIERUL VISELOR : V.
sandri — Str. Grigorescu 24 (15 ; 17 ; 19 ; 
21). AVENTURILE LUI HUCKLEBERRY 
FINN — cinemascop : Elena Pavel — 
Bd. 6 Martie 14 (9,45 ; 12 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45), înfrățirea intre popoare —
Bd. Bucureștii-Noi (10,30 ; 15,30 ; 18 ;
20.30) , B. Delavrancea — Bd. Libertății 
70-72 (11 ; 16 ; 18 ; 20). O VIAȚA : Tine
retului — Cal. Victoriei 48 (9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), V. Roaită — Bd. 
1 Mai 57 (10 ; 12,10 ; 14,20 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21). PACE NOULUI VENIT : Lumina — 
Bd. 6 Martie 12 (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,30 ;
20.30) . DIMINEAȚA MOHORÎTA : Victo
ria — Bd. 6 Martie 7 (10,15 ; 12,30 ; 14,45 ;
16.45 ; 13,45 ; 20,45). O INTIMPLARE EX
TRAORDINARA (ambele serii) : Central
— Bd, 6 Martie 2 (10,30 ; 13,30 ; 16,30 ;
19.30) . PROGRAM SPECIAL PENTRU
COPII : 13 Septembrie — Str. Doamnei 9 
(10 ; 11,15). ȘAMPANIE ȘI MELODII :

13 Septembrie — Str. Doamnei 9 (12,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30), Miorița — Cal. Moșilor 
127 (10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), Liber
tății — Str. 11 ' ' ;
16,30; 18,30; 20,30). CHEIA — ‘IGNORAN- 
TUL INVAȚA — VREAU SA ȘTIU TOT 
nr. 22 rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21 la cinematograful 
Timpuri Noi — Bd. 6 Martie 18. START 
CĂTRE NECUNOSCUT : Maxim Gorki
— 13 Decembrie 5-7 (11 ; 16 ; 18 ; 20,15).
FRUNZE ROȘII : Cultural — Cal. Grivl- 
ței 196 (10,30 ; 15,30 ; 17,15 ; 19 ; 20,45).
DRUM DE ÎNCERCARE : Gh. Doja — 
Cal. Grlvlței 80 (10 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ;
18.45 ; 21), Floreasca — Str. I. s. Bach 2 
(12 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30), G. Coșbuc — 
Piața G. Coșbuc 1 (10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21). CIND VINE DRAGOSTEA : Alex. 
Popov — Cal. Grlvlței 137 (rulează în 
continuare de la orele 9,30 pînă la orele 
21). ZBOARĂ COCORII : 8 Martie — Str. 
Buzești 9-11 (11 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). ALAR
MA PE INSULA : Grivlța — Piața Ilie 
Plntllle 2 (10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30). COPI
LUL ȘI ORAȘUL : C-tln David - Șos. 
Crîngași 42 (15,30 ; 18 ; 20,30), LAZARILLO 
DE TORMES : Unirea — Bd. 1 Mal 143 
(11 : 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15). G. Bacovia
— Șos. Giurgiului 3 (15,30 ; 18 ; 20.15).
SOARE ȘI UMBRA : T. Vladimlrescu — 
Cal. Dudești 97 (11 ; 16 ; 18 ; 20). NUMAI 
O GLUMA : Munca — Șos. Mihal Bravu 
221 (12 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). UN PUMN DE 
NOTE — cinemascop : Popular — Str. 
Mătăsarl 31 (10,30 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). ÎM
POTRIVA ZEILOR : Arta - Cal. Călă
rași 153 (11 ; 16 ; 18 ; 20). DARCLEÉ :
Moșilor — Cal. Moșilor 221 (11 ; 16 ; 18 ; 
20). ALEKSANDR NEVSKI : Donca Simo
— Str. Avrlg 1 (11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). GE
NERAȚIA SALVATĂ : 16 Februarie — 
Bd. 30 Decembrie 89 (10,30 ; 16 ; 18 ; 20). 
ACORD FINAL : M. Emlnescu — Str. 
M. Emlnesou 127 (11,30 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21).

16
21).

i. c. 
(9,39 ; 
Alex. 
12,15 ; 
Diml- 
18,45 ; 
Alec-

19 ;

Iunie 75 (10, 12 ; 14 ;

VINTUL SUDULUI : Ilie Pintille — Șos. 
Colentina 84 (15 ; 17 ; 19 ; 21). SOARTA 
UNUI OM : 8 Mal — Str. Lizeanu 19 (15 ; 
17 ; 19 ; 21). LA NOAPTE VA MURI O- 
RAȘUL : Volga — Șos. Ilie Pintilie 61 
(10 ; 12 ; 15 ; 17 : 19 ; 21). OMUL CU
DOUA FEȚE : Luceafărul — C’al. Raho- 
vei 118 (10,30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30). FRAȚII 
KOMAROV — VINATOAREA DE LUPI : 
Olga Bancic 
(16 ; 18,15 ;
SPESSART :
mul Serii 30 „i , xu , io,ia , 4u,ou;. 
ZILE IN PACIFIC : 30 Decembrie 
Ferentari 86 (12 ; 16 : 18 ; 20). nur)! 
ALBE : Aurel Vlaicu — Șos. Cotroceni 9 
(11 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pentru copii șl tineretul șco
lar. 10,30 — Emisiunea pentru sate. In 
jurul orei 15.30 — transmisie de la sta
dionul .,23 August" a întîlnirli de fotbal 
dintre echipele de tineret ale R P. Ro
mine și R. D. Germane. 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Constructorul co
munismului în arta plastică sovietică. 
19,35 — Muzică populară rornînească. 20,20 
— Filmul de desene animate „Concer
tul", o producție a studiourilor din R. P. 
Polonă. 20,30 — Transmisie din Sala Pa
latului R. p. Romîne a spectacolului ex
traordinar „BERLINUL SALUTA BUCU- 
REȘTIUL", dat de ANSAMBLUL DE ES
TRADA „FRIEDRICHSTADT-PALAST“ 
(R.D.G.). .In pauză : filmul documentar 
„IN CUIB STRAIN". In încheiere : Ul
timele știri șl rezultatele sportive’ 1

CUM E VREMEA
Ieri în țară: vremea s-a menținuți In 

general frumoasă șl s-a răcit ușor în 
Moldova. Cerul a fost variabil, cu înnou- 
rărl mai accentuate în estul țării, pe 
alocuri în Transilvania s-a produs ceață. 
Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit, 
temporar cu intensificări în Dobrogea, 
din sectorul estic. Temperatura aerului 
la ora 14 înregistra valori cuprinse în
tre 10 grade la Suceava, Piatra Neamț șl 
Tg. Neamț și 24 grade la Berzcasca. 
Ieri în București : vremea a fost în 
general frumoasă, cu cerul variabil, vîn
tul a suflat potrivit din nord-est. Tem
peratura maximă a fost de 21 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 15, 16 
șl 17 octombrie. In țară : vreme schim
bătoare, cu cerul variabil la început, 
apoi mal mult noros. Ploi de scurtă 
durată șl averse vor cădea mai ales la 
sfîrșitul intervalului. Vîntul va sufla mo
derat din 
scădere 
cuprinse 
maximele, între 11 
neața brumă locală. In București : vreme 
schimbătoare cu cerul variabil la început, 
apoi mal mult noros. Ploi de scurtă 
durată vor cădea la sfîrșitul Intervalu
lui. Vîntul va sufla moderat din nord-i 
vest. Temperatura în scădere.

- Cal.
20,30). 
Drumul 
(11 ; 16 ;

13 Septembrie 196 
FANTOMELE D1K 
Serii — Str. Dru- 
18,15 ; 20,30). 49 DE 

‘ ’ — Cal.
NOPȚI

nord-vest. Temperatura în 
treptată. Minimele vor fl 
între — 2 și + 8 grade. Iar 
v-~- 11 și 21_de grade. Diml- 

schimbătoare cu cerul variabil la început, 
apoi mal mult noros. Ploi de scurtă
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Numeroase manifestări în întreaga țară
Sîmbătă au continuat să aibă loc 

îp orașele și satele țării numeroase 
' manifestări consacrate Lunii priete

niei romîno-sovietice.
în Capitală, la Casa universitari

lor, acad. Ion Jalea, .ijtist al poporu
lui, președintele artiștilor plastici 
din R. P. Romînă, a conferențiat 
despre „Plastica sovietică în epoca 
construcției desfășurate a comunis
mului“, iar la sala Casei Centrale a 
Armatei, Artemiza Boldijar, redac
tor la Institutul de studii romîno- 
sovietic, a prezentat un jurnal de 
actualități tehnice sovietice. Balerini 
romîni, absolvenți ai școlii de core
grafie din Leningrad, au susținut, la 
Casa prieteniei romîno-sovietice un 
spectacol extraordinar de balet.

La clubul uzinelor „Steagul Roșu" 
din Brașov au avut loc conferințe 
pe temele „Comunismul — viitorul 
luminos al omenirii“, „Lupta oame
nilor sovietici pentru o înaltă cali
tate a produselor", „Colaborarea 
economică romîno-sovietică“ și al
tele.

Numeroși oameni ai muncii din 
Sighet au vizitat expoziția intitulată 
„Un măreț program de construire a 
comunismului". La cinematograful 
„Minerul“ din Baia Mare a avut loc 
deschiderea tradiționalului festival 
al filmului sovietic cu filmul „9 
dintr-un an".

în satele regiunii Maramureș, 
mai în prima zi a festivalului, 
mele sovietice au fost vizionate da 
peste 25 000 de spectatori.

în regiunea Hunedoara, la 21 de 
cinematografe sătești se desfășoară 
festivalul filmului sovietic, la care 
au participat pînă acum peste 25 000 
de țărani colectiviști. Caravanele 
cinematografice s-au deplasat în 20 
de sate de munte unde au organizat 
„Ziua filmului sovietic“.

în întreprinderile șl instituțiile din 
regiune au fost afișate peste 100 de 
fotomontaje cu aspecte din Uniunea 
Sovietică.

Formații artistice de amatori ale 
sindicatelor din regiunea Galați au 
prezentat în săli de teatru, case de 
cultură și cămine culturale peste 50 
de spectacole.

La Iași, Bîrlad, Pașcani, Huși și 
Vaslui, numeroși cetățeni au ascul
tat expuneri cu tema „U.R.S.S. în 
fruntea luptei pentru pace" și 
„Uniunea Sovietică, militantă activă 
pentru dezarmare generală și to
tală“.

La Casa prieteniei romîno-sovie- 
tice din Craiova 300 de studențl, 
elevi și profesori au participat la o 
seară de recenzii.

încheierea lucrărilor 
seminarului de arheologie 

între 11 și 13 octombrie în Capi
tală a avut loc un seminar de ar
heologie la care au participat cer
cetători romîni și sovietici, precum 
și numeroși invitați din partea mu
zeelor arheologice regionale și raio
nale din țară.

Au fost prezentate 20 de comuni
cări privind cercetările efectuate în 
ambele țări asupra epocii comunei 
primitive — paleoliticul superior, 
epoca bronzului, cultura Cucuteni, 
trecerea la prima epocă a fierului 
etc. (Agerpres)

Capitală 
piscicul- 
va face

zile

nu-, 
fil-

*
Continuîndu-și călătoria în re

giunea Bacău, delegația Asociației 
de prietenie sovieto-romînă a vizitat 
în cursul zilei de sîmbătă fabrica de 
țevi din Roman și cea de postav din 
Buhuși, precum și orașul Bacău.

/ ■A'
Cineaștii sovietici, care ne vizi

tează țara cu prilejul festivalului 
filmului sovietic, s-au întîlnit sîmbă
tă dimineața cu artiști și regizori 
bucureșteni. Ei au fost salutați de 
Niki Atanasiu, artist emerit, prim- 
secretar al Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale 
zicale din R. P. Romînă. 
amiază oaspeții sovietici au 
vizită la Comitetul de Stat
Cultură și Artă. Aici au fost primiți 
de Virgil Florea, vicepreședinte al 
comitetului.

-------030-------

Sosirea ministrului 
pisciculturii din Danemarca

Vineri seara a sosit în 
A. C. Normann, ministrul 
turii din Danemarca, care 
o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de mi
nistrul industriei alimentare, Janos 
Fazekaș, de funcționari superiori 
din minister, precum și de W. Wint- 
her Schmith, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Danemarcei la Bucu
rești. (Agerpres)

1EJE 1IEC« AMEJEXIMME
Conferința FedterafieB nafionaBe

a femeiBor ^Ésu Imliia

Vești din B.P. Polonă

și mu- 
După- 

făcut o 
pentru

(Agerpres)
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Întîinire cu calitatea
(Urmare din pag. I-a)

O notă dominantă a întregii ex
poziții o constituie varietatea, fru
musețea și calitatea ambalajelor, 
ca și modul de prezentare pro- 
priu-zisă a produselor. Vizitatorii 
ar dori ” ------•-
tot mai 
ranjate cu același simț estetic și 
respect față de cumpărător.

Printre vizitatorii care se vor 
despărți cu greu de primul etaj al 
Pavilionului vor fi desigur copiii. 
Să-i înțelegem : sucurile de căp
șuni și zmeură, ciocolata, „necta
rul” de caise și cîte și mai cîte 
alte dulciuri și bunătăți nu pot fi 
concurate pentru ei decît de jucă
riile care-i așteaptă cîteva trepte 
mai sus, la cel 
al Pavilionului.

în jurul unei 
care croșetează 
ochelari, pe copii îi întîmpină 
mică lume a jucăriilor. Micii 
tivi“ 
dată mașini și scutere cu pedale, 
iar fetițele vor fi cele mai în mă
sură să aprecieze fantezia creato
rilor de păpuși, iepurași și căței 
din material plastic.

Prin examenul exigent al vizita
torilor vor trece, de asemenea, 
numeroasele produse metalo-chi- 
mice, dintre care peste 500 vor 
purta eticheta „produs nou”. Prin
tre acestea, mașinile aragaz „F 
meș” și „Carpați", centrifuga 
stors rufe „Zefir”, masa pliantă 
călcat, sortimentul mai bogat 
în trecut de vase emailate, ca 
măruntele dar neglijate pînă 
cum, chei, lacăte, broaște, cata- 
rămi, mînere etc. Pentru iubitorii 
de muzică, fabrica „Doina" expu
ne felurite instrumente muzicale, 
iar produsele uzinelor „Electroni
ca” vor putea fi nu numai văzute, 
dar și... ascultate. Cîteva modele 
noi ne întîmpină și la standul scăl
dat în lumină al lustrelor, veioze- 
lor 
cu butoane întrerupătoare mai 
rezistente — realizate de 
treprinderea 
șoara.

să găsească în magazine 
multe vitrine și. rafturi a-

de-al doilea nivel

bătrîne ursoaice 
ca o bunicuță cu 

o 
„spor- 

vor găsi aici pentru prima

.So
de 
de 
ca
Și
a-

și lampadarelor — sperăm

în-
Guban“-Timi-

Fără să vrei, vitrinele care găz
duiesc bogata și variata colecție 
de porțelanuri te atrag prin gin
gășia bibelourilor, gingășie care 
și-a pus amprenta și pe alte o- 
biecte de porțelan, faianță și sti
clă, menite să aducă o notă de 
prospețime și frumos în căminele 
cumpărătorilor.

Aceeași fantezie creatoare șl 
bun gust le întîlneșli și la ultimul 
etaj al Pavilionului, consacrat con
fecțiilor, produselor textile și de în
călțăminte. Privind exponatele, ad
miri nu numai coloritul și frumu
sețea modelelor, ci mai ales stră
dania colectivelor de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de a oferi 
consumatorilor mărfuri de calitate 
superioară, care să reprezinte cu 
cinste „marca fabricii”. Se remar
că la acest sector preocuparea 
întreprinderilor producătoare de a 
răspunde cerințelor și propunerilor 
făcute de vizitatorii ultimului pa
vilion de mostre. Iată, de pildă, 
standurile de încălțăminte pentru 
bărbați, femei și copii ; aici sînt 
dominante numărul mare de modele 
noi, varietatea culorilor, formatul 
elegant și comod, execuția îngri
jită.

Bogăția culorilor, sugerînd parcă 
succesiunea anotimpurilor, succe
siune care din păcate în comerț 
uneori nu se respectă cu exacti
tate, îți încîntă privirea la stan
durile de țesături din fire sinteti
ce, in, mătase, lînă. Imprimeurile, 
poplinurile și dejalenurile, țesătu
rile noi ale unor cunoscute între
prinderi din București, Arad, Ti
mișoara lasă o bună impresie, ca 
și confecțiile și tricotajele 
croială modernă ale Fabricii de 
confecții și tricotaje București. 
Printre atîtea surprize pe care i le 
oferă Pavilionul, vizitatorul o va 
avea și pe aceea de a se întîlni 
cu.'., vara 1963, Un stand, care s-ar 
putea numi al litoralului, prezintă 
modele noi de costume și îmbră-- 
căminte de plajă.

Oprindu-te în fața standurilor 
unde expune cooperația meșteșu
gărească, nu știi ce să admiri mai 
întîi : covoarele țesute în motive

în

DELHI 13 (Agerpres). — La 12 
octombrie s-a deschis la Delhi în
tr-un cadru solemn cea de-a 4-a 
conferință a Federației naționale a 
femeilor din India. Această organi
zație democratică de masă, înteme
iată în anul 1952, a adus o mare 
contribuție la dezvoltarea mișcării 
democratice de femei din țară. în 
primele sale rînduri se află aseme
nea activiste pe tărîm obștesc din 
India ca d-na Rameșvari Nehru,

laureată a Premiului internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii între 
popoare”, fostul primar al orașului 
Delhi, d-na Aruna Asaf Aii, și de
putata în parlament 
varti.

Pe ordinea de zi a 
află problemele păcii 
problemele învățămîntului, proble
mele situației sociale, emancipării 
depline a femeii indiene etc.

o®o------------------------

Din cînd în cînd, unii din petro
liștii romîni, care se află în India 
prietenă pentru aplicarea acordurilor 
privind colaborarea dintre cele două 
țări în domeniul dezvoltării indu
striei petroliere indiene, scriu „Scîn- 
teii”. Ei povestesc despre munca lor, 
despre colaborarea cu muncitorii șl

tehnicienii Indieni, despre legăturile 
de prietenie închegate în activitatea 
comună. Zilele trecute, am primit de 
la Victor F. Turk, maistru mecanic, o 
asemenea scrisoare însoțită de foto
grafii. O publicăm în facsimil, 
cum șl una din fotografii.

Consfătuire științifică
La Timișoara au continuat lucră

rile celei de-a IV-a consfătuiri de 
sudură și încercări de metale, or
ganizată de Baza de cercetări știin
țifice a Academiei R. P. Romîne și 
Institutul politehnic din Timișoara. 
Au fost prezentate 32 de comuni
cări tehnico-științifice întocmite de 
oameni de știință, cadre didactice și 
ingineri de specialitate din țară, de 
specialiști în domeniul sudurii de 
peste hotare. De asemenea, au a- 
vut loc discuții care au constituit 
un util schimb de păreri între spe
cialiștii romîni și cei din țările prie
tene.

★
Seara, în cinstea participanților 

la consfătuire, a avut loc un spec
tacol susținut de formații folclori
ce ale artiștilor amatori și actori de 
la instituțiile de artă din localitate. 

(Agerpres)

și fantezia
populare, obiectele de artizanat 
lucrate în lemn, ceramică sau 
corn, ori bluzele-ii, mantourile și 
rochiile în care 
populară a 
gate izvoare

S-ar părea 
Dar, fără să 
nat să mai 
etaj, îmbrățișînd cu privirea aceas
tă splendidă panoramă. în a- 
cest vast ansamblu, fiecare stand 
își are propria sa personalitate, 
integrîndu-se armonios, prin cu
loare și aspect, în arhitectura mo
dernă a construcției. în apa bazi
nului de la parter se reflectă ca 
într-o oglindă imaginea multicolo
ră « celor trei inele împodobite 
cu miile de produse, rod al muncii 
atîtor harnice colective din indus
tria bunurilor de larg.consum.

Acest al patrulea Pavilion de 
mostre, ca și cele anterioare, nu 
este o simplă expoziție de prezen
tare ci, înainte de toate, o întîl
nire de lucru, o consultare nemij
locită, cu caracter creator, între 
reprezentanții industriei, comerțului 
și consumatori. Așa că vizitatorii 
au cuvîntul. Iar organizatorii și 
unitățile producătoare să-și alătu
re angajamentul ferm că toate ex
ponatele care vor întruni cele mai 
multe aprecieri vor fi contractate 
și puse la dispoziția cumpărăto
rilor.

La ceasurile înserării, cînd lumi
nile s-au aprins pe bulevardele șl 
magistralele orașului, clădirea Pa
vilionului, inundată în razele neo
nului, pare o uriașă bijuterie 
prinsă pe catifeaua

★

Interesul deosebit 
dul vizitatorilor încă 
i-a determinat pe organizatori să 
stabilească un nou orar : Pavilio
nul va fi deschis zilnic, fără între
rupere, între orele 10—19, inclusiv 
duminica.

Astăzi, la ora 10 cînd se vor 
deschide iar porțile Pavilionului, 
„ochiul electronic” va înregistra 
în dreptul primului vizitator din 
cea de-a doua zi, cifra 26 619.

străvechea artă 
oferit creatorilor bo
de inspirație, 
că vizita s-a încheiat, 
vrei, te simți îndem- 
zăbovești la ultimul

nopții.

stîrnit în rîn- 
din prima zi

conferinței se 
și dezarmării,

Renn Ceakra-

pe cheiul Motlawa din Gdansk.Blocuri noi
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0 mare
în anul 1960, pe stra

da Odlewnicza din 
Varșovia a început 
construirea uneia din 
cele mai mari între
prinderi din R. P. Po
lonă — uzina de pom
pe cu palete. Produc
ția ei este 
industriei energetice, 
alimentare, 
chimice în plină dez
voltare, precum șl 
gospodăriei comunale.

Marea clădire a uzi-

destinată

industriei

e
a-nel este asamblată 

proape în întregime 
din panouri prefabri
cate, care se realizea
ză în atelierele pro
prii ale șantierului. De 
acolo ele sînt trans
portate la corpul clă
dirii de macarale u- 
riașe. Utilajul de mon
tare este deservit de 
un mic număr de oa
meni, realizîndu-se ast
fel 
te.

Laboratoare
In cîteva regiuni ale 

Poloniei și-au început 
activitatea primele la
boratoare de igienă a 
muncii. Lucrătorii a- 
cestor laboratoare seatuz- d-e. rto-addddo-'udef. dddeadd&OMZdddczd-ddaxe-fdaAzAeeMazAftdAdz 
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INDIA. Localitatea Combay, statul Gujurad. Mai sînt cîțiva metri 
și scheletul metalic al instalației rominești de foraj „4LD“ va fi din 
nou ridicat... în picioare.

Un succes al luptei împotriva bazelor 
militare americane din Japonia

TOKIO 13 (Agerpres). — Lupta 
desfășurată aproape un an de zile 
de locuitorii din insula Miako (care 
face parte din grupul insulelor 
Okinawa) s-a încheiat cu succes. Pe 
această insulă nu va i exista nici o 
bază militară a S.U.A.

Ocupanții americani au început 
lucrările de construcție ale bazei 
militare în luna ianuarie a acestui 
an. Geniștii americani care au sosit 
atunci pe insulă au început să deli
miteze terenul în acest scop. Sub 
conducerea organizațiilor democra
tice, populația locală a desfășurat 
lupta împotriva creării acestei baze. 
Drept rezultat, autoritățile milita
re ale S.U.A. au renunțat la inten
țiile lor, scrie ziarul „Akahata“.

pompe

Expoziții
în R. P. Polonă se 

organizează adesea ex
poziții de artă în în
treprinderile 
le. Această inițiativă 
a fost luată 
de sindicate , 
nea artiștilor plastici

industria-

în comun 
și Uniu-

economii însemna- 
Acoperișul clădirii

de igienă
preocupa de con- 

de muncă la
vor
dițiile
locurile de producție, 
vor stabili gradul 
purităților în aer, 
studia iluminatul

im- 
vor 

la

de artă in

este construit din gazo- 
beton — o varietate 
de beton ușor și po
ros. Datorită acestui 
fapt greutatea acoperi
șului a fost mult re
dusă ceea ce a permis 
și reducerea greutății 
carcasei de oțel a 
clădirii. Uzina de pom
pe va intra în iuncțiu- 
ne încă în acest an. 
Ea va fi o întreprinde
re modernă din toate 
punctele de vedere.

a muncii
locurile de muncă, 
microclimatul și cei
lalți factori care exer
cită
pra sănătății muncito
rilor.

influență asu-

întreprinderi
polonezi. începînd 
1959, numai în 
prinderile industriale 
din Varșovia și voie
vodatul Varșovia au 
iost organizate peste 
130 expoziții de lu
crări de pictură și

090

din 
între-

grafică. Concomitent 
cu expozițiile, artiștii 
plastici polonezi (in 
conferințe, organizea
ză convorbiri cu mun
citorii asupra proble
melor artei.

Prezente muzicale rominești peste hotare
MOSCOVA 13 — Corespondentul 

Agerpres transmite : După cum s-a 
anunțat, orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii romîne întreprinde un 
turneu în U.R.S.S. în cadrul tradițio
nalei Luni a prieteniei romîno-sovie- 
tice. Primele trei concerte care au 
avut loc la Leningrad s-au bucurat 
de un mare succes. Publicul și cri
tica muzicală au făcut o primire 
călduroasă orchestrei noastre.

ir
In cadrul turneului întreprins recent 

în R. P. Ungară, ansamblul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de stat „George 
Enescu", dirijată de artistul poporului 
George Georgescu, a prezentat concerte

la Debrețin, Budapests, Györ și Bé- 
kescsaba.

Solilor muzicii rominești li s-a făcut o 
călduroasă primire, iar concertele s-au 
bucurat de mult succes.

08

S.U. A, șă acolijii lor 
nu respecEă acordurile 

de la Geneva cu privire 
la Laos

PABLO CASALS REFUZĂ

SĂ CÎNTE ÎN SPANIA

Respectînd jurămînful făcui în 1939
— de a nu se întoarce în Spania afîfa 
fimp cîf Franco va rămîne la putere
— celebrul violoncelist Pablo Casals 
a refuzat o invitajie de a cînta la 
Barcelona.

ÎN SPANIA

Mondialele de volei

Campionatele mondiale de tir URAGAN LA CAPRI
Turneu International 

de handbal
penultima zi a turneului interna-

CATASTROFĂ AERIANĂ

MOSCOVA 13 (Agerpres). — In ziua 
a doua a campionatelor mondiale de 
volei au fost programate primele între
ceri ale preliminariilor competiției femi
nine. Jucînd la Moscova (qrupa a IV-a) 
cu echipa R.F. Germane, reprezentativa 
R. P. Romîne a obținut victoria cu scorul 
de 3—0 (5, 2, 10). După cum scrie co
mentatorul sportiv al agenției TASS în 
cronica sa „superioritatea voleibalistelor 
romîne a fost evidentă”. Tot în grupa 
de la Moscova echipa U.R.S.S. a învins 
cu *3-0 echipa Olandei. In grupa de la 
Léningrad echipa R.P. Bulgaria a învins 
:u 3—1 echipa R. S. Cehoslovace.

Au continuat si meciurile masculine. 
Iată cele mal importante rezultate : 
grupa I (Riga) Brazilia—Austria 3—0 ; 
Iugoslavia—Finlanda 3—0 ; grupa a n-a 
(Leningrad) R.P.D, 
Coreeană-Belqia 3-0; 
R. P. Ungară—Italia 
3—1; grupa a IlI-a 
(Kiev) Japonia—R.P. 
Albania 3—0 i grupa 
a IV-a (Moscova) 
R.S. Cehoslovacă— 
R.P. Bulgaria 3—L
Echipa masculină a 
R. P. Romîne a a- 
vut zi liberă. Astăzi 
voleibaliștii noștri 
întîlneso echipa R.P. 
D. Coreene.

octombrie, în regiunea 
muntoasă a provinciei Sevilla, nu 
departe de orașul Carmona (Spa
nia), s-a prăbușit un avion de pa
sageri spaniol. în urma catastro
fei au pierit 14 pasageri și patru 
membri ai echipajului.

ți-vă acasă“, „V-am avertizat“. Di
mineața, aceste inscripții sînt șterse, 
pentru ca în noaptea următoare să 
apară din nou. Autorii lor nu-și 
ascund apartenența, semnînd fără 
rușine sub amenințări : Ku-Klux- 
Klan.

Succesorii din Birmingham ai 
fasciștilor americani nu sînt singuri, 
împreună cu ei operează secțiile lo
cale ale unor bande ca „Asociația 
britanicilor albi“, „Mișcarea unionis
tă“ a lui Mosley, „Partidul național 
britanic”, Mișcarea națiunii și alții 
care, spre deosebire de Ku-Klux- 
Klan, operează ziua în amiaza mare.

HANOI 13 (Agerpres). — TASS, 
într-un comunicat al Consiliului mi
litar suprem al Laosului, semnat de 
președintele Consiliului, generalul- 
maior Kong Le, — comunicat trans
mis de postul de radio „Vocea Lao
sului” — se arată că Statele Unite 
și sateliții lor nu respectă acordu
rile de la Geneva din 1962 privind 
evacuarea trupelor și personalului 
lor militar din Laos și continuă să 
introducă prin contrabandă arma
ment și material militar în Laos, 
sprijinind astfel gruparea de la Sa- 
vannaket să-și întărească puterea 
militară și să creeze noi baze. Toate 
acestea frînează restabilirea păcii și 
neutralității în Laos.

■o®o-----

PUTERNICĂ FURTUNĂ

PE COASTA DE VEST A S.U.A.

In .
țional masculin de handbal în 7 care are 
loc în sala sporturilor de la Floreasca 
echipa Steaua București a învins cu 
33—5 (19—1) echipa Ț.D.N.A. Sofia. 
Dukla Fraga a Învins cu 22—12 (12—5) 
pe T.S.K.A. Moscova. Astăzi de la ora 
19,50 Steaua și Dukla se întîlnesc In fi- ■ 
nala turneului,

CAIRO 13 (Agerpres). — în prima zl 
a campionatelor mondiale de tir de la 
Cairo au fost desemnați campionii pro
bei de armă liberă calibru redus 60 
focuri (culcat). La feminin, medalia de 
aur a fost cucerită de sportiva sovietică 
Elena Donskaia cu 586 puncte.

După cum s-a mal anunțat, la mascu
lin pe primul loc s-a situat Karl Wenk 
(R.F.G.) cu 594 puncte. în continuare,594 puncte. In continuare,

clasamentul se prezintă astfel : 
dimir Ciuian (U.R.S.S.) — 592 puncte ; 
3. Hill (S.U.A.) 
(R. P. Romînă) 
recatu (R.P.R.) 
puncte.

Clasamentul pe echipe : 1. Suedia 2 355 
puncte; 2 .S.U.A. 2 354 puncte; 3. R. F. 
Germană 2 351 puncte; 4. R. P. Romînă 
2 350 puncte; 5. U.R.S.S. 2 348 puncte etc.

592 puncte; 4. Iosif Sîrbu 
— 591 puncte. Marin Fe- 
a ocupat locul 8 cu 590

Nuove" —se ridică însă 
două miliarde lire. Zeci

O puternică furtună a bîntuit timp 
de 48 de ore coasta de vest a Sta
telor Unite. Numărul morților se ri
dică în momentul de față la 35. La 
Portland a fost smuls acoperișul 
municipal, iar pagubele pricinuite 
plantațiilor cu viță de vie din Cali
fornia se ridică la 40 milioane do
lari.

O fază din me
ciul de volei dis
putat Ieri Ia 
Moscova. Scor fi
nal : R. P. Ro
mînă—R. F. Ger
mană 3—0.

(Telefoto :
Ajjerpres)

î N
București 
întîlnire

CÎTEVA RÎNDURI
Astăzi la 

loc tripla 
fotbal dintre echipele reprezentative ale 
R. P. Romîne și R. D. Germane. In Ca
pitală, pe stadionul „23 August”, cu în
cepere de la ora 13,30 se întîlnesc for
mațiile de juniori. Apoi, de la ora 15,30, 
amatorii de sport vor putea urmări me
ciul dintre echipele de tineret ale celor 
două țări.

La Dresda, se întîlnesc echipele repre
zentative de seniori ale R. P. Romîne 
și R. D. Germane.

■fc

în zilele de 20 și 21 octombrie, In sala 
sporturilor de la Floreasca va avea loc 
cea de-a 3-a ediție a concursului Inter
național de gimnastică, la care vor parti
cipa echipele cluburilor Dlnamo Moscova, 
Dynamo Berlin, Ruda Hvezda Praga,

șl Dresda va avea 
internațională de

Dozsa Budapesta, Spartak Sofia, Gwar- 
dia Varșovia și Dinamo București, 
vor desfășura întreceri masculine și 
minine.

Se 
fe-

★
La 25 și 27 octombrie la Glasgow șl, 

probabil, Dundee echipa selecționată de 
box a R. P. Romîne va întîlnl echipa 
Scoției.

După meciurile cu Scoția echipa R. P. 
Romîne va întîlni la 15 noiembrie, la 
Belgrad, echipa Iugoslaviei.

★
Sîmbătă, în cadrul campionatului ca

tegoriei B de fotbal, pe terenul Gloria 
din Capitală s-a disputat meciul dintre 
echipele bucureștene Metalul și Știința. 
Au cîștigat fotbaliștii metalurgiștl cu 
4—0 (1—0).

Uraganul care s-a abătut recent 
asupra orașului Capri din Italia a 
durat numai un minut și jumătate. 
Distrugerile provocate de el — scrie 
revista „Vie 
la suma de
de familii au rămas fără locuință. 
Pescarii care aveau bărcile ancorate 
în port au rămas fără ele ; furtuna 
le-a lovit de stînci, le-a sfărîmat și 
le-a scufundat. Au fost 45 de ră
niți, dintre care unul mortal.

KU-KLUX-KLAN... ÏN ANGLIA

18 ani de la eliberarea Alenei 
de sub jugul hitlerisf

ATENA 13. Corespondentul Ager
pres transmite : Vineri, 12 octom
brie, s-au împlinit 18 ani de la eli
berarea capitalei Greciei de sub ju
gul ocupanților hitleriști. Cu acest 
prilej, Anghelos Tsukalas, primarul 
Atenei, a dat o proclamație în care 
subliniază importanța acestei zile și 
a chemat populația orașului să săr
bătorească acest eveniment.

în cursul dimineții de vineri a 
avut loc pe Acropole tradiționala 
ceremonie a înălțării drapelului de 
stat grec, după care primarul Ate
nei a depus o coroană la mormîn- 
tul eroului necunoscut din Piața 
Constituției. La ceremonie au parti
cipat membri ai guvernului, repre
zentanți ai vieții publice din Atena, 
reprezentanți ai mișcării de rezis
tență națională, precum și membri 
ai organizațiilor de masă și partide
lor politice din Atena.

-----------------------------------C-9O----------------------------------

Manifestări în Franța împotriva
constituțieirevizuirii

(Agerpres)

Funesta cruce de foc — simbolul 
rasismului — a sfîșiat recent întune
ricul nopții la Handsword, una din 
suburbiile orașului Birmingham. în 
ultimul timp, rasiștii englezi se fac 
simțiți tot mai frecvent în acest oraș, 
unde locuiesc aproximativ 75 000 de 
oameni de culoare. Pe zidurile ca
selor apar inscripții : „Negri, căra-

PARIS 13 (Agerpres). — Agenții
le de presă relatează că numeroase 
partide politice și organizații ob
ștești din Franța se pronunță cu tot 
mai multă hotărîre împotriva pro
iectului președintelui republicii dea 
revizui constituția, proiect care va 
fi supus referendumului din 28 oc
tombrie.

Cu toate că în mod oficial cam
pania de pregătiri în vederea a- 
cestui referendum începe la 15 oc
tombrie, de pe acum au loc nume
roase manifestări în diferite regiuni 
ale țării care dovedesc hotărîrea 
fermă a republicanilor de a da o

ripostă proiectelor de întărire 
puterii personale. Astfel, la 12 
tombrie federațiile partidului 
munist, socialist, radical și partidu
lui socialist unificat din departa
mentul Hautes-Alpes, comuniștii, 
socialiștii și radicalii din departa
mentul Vosges, organizațiile demo
cratice din departamentul Haute- 
Garonne au adoptat hotărîrea de a 
desfășura în comun munca de agi
tație în rîndul populației și de a 
chema pe alegători să voteze împo
triva reformei antidemocratice a 
.constituției.

a 
oc- 
co-

9,
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Evenimentele din Yemen

® R. A. YEMEN DOREȘTE SA-ȘI OCUPE LOCUL LEGITIM LA O.N.U. 
® TRUPELE AGRESOARE ÎNCERCUITE

Demonstrații anticolonialiste 
în Somalia franceză

NEW YORK 13 (Agerpres) TASS : 
La 13 octombrie, în cadrul unei con
ferințe de presă, A. A. Gromîko, șe
ful delegației sovietice la cea de-a 
17-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., a făcut o declarație în 
care a insistat asupra principiilor 
fundamentale ale politicii externe a 
Uniunii Sovietice în cele mai impor
tante probleme.

Ni se cere, a spus A. A. Gromîko, 
să facem aprecieri asupra ultimei 
perioade de activitate a Adunării 
Generale și despre ceea ce se poate 
spune în legătură cu principalele 
tendințe ale discuției. In primul 
rînd, delegația sovietică nu poate 
trece cu vederea încercările unor 
state de a îndrepta schimbul de pă
reri pe făgașul polemicii în proble
mele ideologice.
este convins că obiectul discuțiilor 
în acest forum international nu tre
buie să fie divergentele ideologice. 
Desfășurarea discuțiilor arată că 
majoritatea statelor-membre ale 
O.N.U. susțin acest punct de vedere.

Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. a declarat că guvernul so
vietic, prezentînd Adunării Genera
le propunerile sale, pornește, în pri
mul rînd, de la faptul că în fiecare 
zi și în fiecare ceas în lume se in
tensifică pregătirile de război și că

Conferința de presă 
a lui A. A, Gromîko

datoria O.N.U. este de a ridica o ba
rieră de netrecut în calea războiului. 
Guvernul sovietic pornește totodată 
de la teza că nu există o inevitabi
litate fatală a unui nou război mon
dial. Nu sintern de acord cu afir
mațiile, și astfel de afirmații am as
cultat din partea șefului delegației 
americane, a spus A. A. Gromîko, 
potrivit cărora „calea spre pace tre
ce prin jungla conflictelor“.

Expunîndu-șl la O.N.U. politica 
sa externă, a spus în continuare 
A. A. Gromîko, guvernul sovietio 
are în vedere faptul că baza de ne- 

Guvernul sovietic clintit a relațiilor dintre state tre
buie să fie principiile coexistenței 
pașnice, adică renunțarea la război 
ca mijloc de rezolvare a probleme
lor litigioase, neamestecul în trebu
rile interne ale altor state, colabo
rarea Și întrecerea pașnică, adopta
rea unor hotărîri în problemele liti
gioase internaționale Ia masa trata
tivelor și nu impunerea lor cu aju
torul bombelor și rachetelor nuclea
re. Părerea noastră fermă este ca 
fiecare sistem social să-și dovedeas
că superioritatea față de celălalt,

0©0------------------------ -----

o

Reacție la Londra ți Oslo față de politica de discriminare 
în domeniul

(Agerpres). S.U.A. 
Angliei că nu pot

NEW YORK 13 
au făcut cunoscut 
garanta securitatea vaselor engleze 
în Marea Caraibilor împotriva vreu
nui atac armat al emigrantilor cu- 
bani.

MOGADISCIO 13 
Mișcarea panafricană 
ganiza|ie politică care militează pen
tru unificarea tuturor teritoriilor Soma
liei într-un singur stat independent, a 
dat publicităfii o declarație 
cere să se acorde libertate 
pendenfă populației Somaliei 
— teritoriu care se află încă 
minajia colonialiștilor francezi.

In ultima săptămînă la Djibouti și 
în alte localități din Somalia franceză

----------------------------o®o

(Agerpres). — 
din Somalia, or-

în care 
ți inde- 
franceze 
sub do-

au avut loc mari demonstrat» anticolo
nialiste. Demonstrațiile au fost Inițiate 
de partidele Uniunea democratică din 
Somalia șl de Mișcarea națională din 
Somalia care luptă împotriva Intenflel 
Franței de a acorda Somaliei franceze 
„autonomie în cadrul Comunității fran. 
ceze". Această „autonomie" prevede 
doar înlocuirea guvernatorului de ori
gină franceză prinfr-un guvernator r’ 
origină somale’*.CAIRO 13 (Agerpres). — După cum 

transmite agenția MEN, primul ministru 
al Republicii Arabe Yemen, Abdallah 
As-Sallal, i-a trimis lui U Thant, secre
tarul general provizoriu al O.N.U., o 
telegramă în care îl înștiințează în 
mod oficial despre instaurarea în Ye
men „ a unei noi orînduiri revoluțio
nare", precum și despre aceea că și-a 
asumat împuternicirile de prim-minis- 
fru al noului guvern al Yemenului, 
care, în prezent, este singurul guvern 
legal pe întregul teritoriu al Yeme
nului.

In telegrama sa, As-Sallal a declarat 
că Republica Arabă Yemen dorește 
să-și ocupe locul ei legitim în toate 
organele O.N.U. și că va respecta cu 
fermitate principiile Cartei O.N.U.

*
SANAA 13 (Agerpres). —
Agenția MEN transmite că, în seara 

zilei de 12 octombrie Abdallah As-Sal
lal, primul ministru al Yemenului, a de
clarat că triburile credincioase repu
blicii, împreună cu subunhățile arma
tei naționale yemenite și ale gărzii na
ționale, au încercuit unitățile militare

întreeîndu-se în ■producția bunurilor 
materiale și în crearea valorilor cul
turale. în satisfacerea 
necesităților oamenilor.

Ministrul afacerilor 
U.R.S.S. a înfierat pe 
„războiului rece“ și cursei înarmări
lor impuse de blocul militar al sta
telor imperialiste.

Ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice s-a oprit asupra 
luptei poporului cuban împotriva în
cercărilor imperialiștilor de a-1 re
aduce la capitalism. Revoluția cu- 
bană, a spus A. A. Gromîko, este o 
pildă de felul în care un popor mic 
poate să dezvolte o energie uriașă, 
pentru a-și apăra cauza lui vitală, 
libertatea și independența.

A. A. Gromîko a spus că nu Cuba, 
ci Statele Unite nu vor să rezolve 
pe cale pașnică, pe calea tratative
lor bilaterale toate problemele liti
gioase dintre aceste state. S.U.A. 
chiar amenință Cuba.

In continuare, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S. a subliniat că 
U.R.S.S. a venit la Adunarea Gene
rală cu un program precis în toate 
problemele mai importante ale re
lațiilor internaționale, dar Statele 
Unite ale Americil nu au un astfel 
de program. „Problema ungară, 
scoasă la iveală de fiecare dată cînd 
se urmărește încordarea atmosferei 
internaționale, a spus el, este cartea 
de vizită a S.U.A. la actuala sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.“

Ar fi o greșeală, a subliniat el, 
dacă Adunarea Generală nu s-ar ri
dica pînă la înțelegerea • situației 
critice care se datorește politicii duse 
de principalele puteri ale blocului 
N.A.T.O.

In încheiere, ministrul, afacerilor 
externe al U.R.S.S. a declarat că 
scopurile politicii externe a Uniunii 
Sovietice sînt clare. în toate pro
blemele principale ale vieții interna
tionale ele au fost exprimate în de
clarațiile respective ale guvernului 
sovietic, inclusiv la Adunarea Gene
rală.

Politica noastră, a spus A. A. Gro
mîko, este o politică de pace, de 
coexistență pașnică și de imobiliza
re a forțelor agresiunii.

maximală a

externe al 
apărătorii

o«o saudite care au pătruns pe teritoriul

0 manevră menită să împiedice 
rezolvarea problemelor 

privind Germania

Yemenulul 
ale acestei

la frontierele da nord-esf 
țări.

Guineea spaniolă cere acordarea 
independenței

NEW YORK 13 (Agerpres). — La 12 
octombrie Maho Louis Joseph, preșe
dintele mișcării pentru independenta A- 
fricii ecuatoriale, precum și reprezen
tanți ai partidului popular al Guineei 
ecuatoriale, au difuzat la sediul Națiu
nilor Unite copii ala petițiilor adresata 
Comitetului de tutelă al O.N.U. In care 
cer să la tn discuția problema acordă
rii Independenței Guineei spaniole. în 
aceste pefijil conducătorii mișcării 
pentru Independență a populației din

Guineea spaniolă, lublInlazM cM 
porul Guineei respinge 
neea spaniolă este o 
pesfe mări a Spaniei“.

Sub denumirea de 
niolă stnt cunoscute 
Muni și Insula Fernando Pöo, ambele 
situate In partea de sud-veat a con
tinentului african. Guineea spaniol 
se Întinde pe o suprafață de 10 8'z 
mile pătrate si are o populație M 
216 000 locuitori.

Ideea că 
provincie

Guineea 
teritoriile

0*0
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O FOTOGRAFIE CARE SPUNE TOTULBONN 13 (Agerpres). — TASS : 
La 12 octombrie s-au încheiaj; în 
Bundestag dezbaterile pe marginea 
declarației guvernamentale a can
celarului Adenauer. In centrul dez
baterilor s-au aflat problemele de 
politică externă. Dezbaterile au a- 
rătat încă o dată, în mod edifica
tor, că atît partidele coaliției gu
vernamentale, cît și opoziția social- 
democrată își pun ca sarcină prin
cipală torpilarea prin orice mijloa
ce a reglementării pașnice a proble
melor privind Germania.

în încheierea dezbaterilor a fost 
adoptată o rezoluție care cere con
vocarea unei „conferințe permanen
te" a celor patru puteri pentru so
lutionarea problemei germane. A- 
ceastă manevră a Bundestagului 
este o nouă încercare de a se îm
piedica solutionarea reală a proble
mei germane și în primul rînd a 
soluționării pașnice cu Germania și 
rezolvarea pe această bază a pro
blemei Berlinului occidental. Prin a- 
ceastă acțiune, Bonn-ul intenționea
ză să tergiverseze la maximum re
glementarea pașnică a problemei 
germane.

Această fotogra
fie, transmisă de 
agenția „France 
Presse", îl înfăți
șează pe studen
tul negru James 
Meredith, care a 
fost admis Ia Uni
versitatea din Mi
ssissippi (S.U.A.), 
după înverșuna
te ciocniri între 
rasiști și „forțele 
federale". Se ve
de însă ce condi
ții I se asigură 
bravului student : 
păzit de militari, 
vizat de fotore
porteri ca o rari
tate ce este și 
fixat din spate 
cu priviri piezișe 
de „binevoitori".

navigației

LONDRA 
purtător de 
Afacerilor 
declarat că guvernul englez va privi 
cu toată seriozitatea orice atac îm
potriva navelor

13 (Agerpres). — Un 
cuvînt al Ministerului 
Externe al Angliei a

Vreau să trec : sînt zeul Mercur.
îl prefer pe... Marte 1

(Desen de V. TIMOC)

engleze în regiunea 
Cubei în timpul 
exercitării de că
tre acestea a func
țiilor lor legale.

★
OSLO 13 (Ager

pres). — Politica 
de discriminare pro
movată de S.U.A. 
în domeniul navi
gației internaționa
le provoacă o 
mare îngrijorare, a 
declarat Nils As
trup, președintele 
Asociației norve
giene a armatorilor, 
luînd cuvîntul la 
congresul acestei 
asociații.

îngrădirile ame
ricane în domeniul 
navigației, a spus 
în continuare Nils 
Astrup, încalcă orin_ 
cipiile fundamen
tale ale navigației 
internaționale și 
creează un prece
dent foarte pericu
los.

*
BONN. Agențiile de presă anunță 

că Adenauer va face o vizită la 
Washington la începutul lunii no
iembrie.

■oeo

Lucrările sesiunii Adunării Generale a 0. N. U
NEW YORK 13 (Agerpres). — în 

cadrul dezbaterilor de politică ge
nerală care au avut loc la O.N.U. 
în ședința din după-amiaza zilei 
de 12 octombrie, a luat cuvîntul 
ministrul afacerilor externe al I- 
rakului, Hașhim Jawad. El a subli
niat că problema germană trebuie 
să fie rezolvată imediat. ^.încercarea 
de a rezolva această problemă cu a- 
jutorul forței, a spus el, ar constitui 
o negare a situației reale, adică a 
existenței celor două Germanii cu 
sisteme economice și politice dife
rite”.

afacerilor externe al 
demascat activitatea 
englezi în Orientul A- 
a condamnat politica 
C.E.N.T.O. îndreptată 

împotriva Irakului și altor țări a- 
rabe. Jawad a caracterizat Piața 
comună ca un instrument econo
mic al N.A.T.O. care intensifică 
cursa înarmărilor.

Bechir el-Azmeh, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Arabe Siria, a criticat, de 
asemenea, blocurile economice.

Ministrul
Irakului a 

colonialiștilor 
propiat. El 

N.A.T.O. și

MOSCOVA. Nikita Hrușciov și 
alți conducători ai partidului comu
nist și guvernului sovietic au vizitat 
noul sector al metroului din Mos
cova care a fost dat în exploatare 
la 13 octombrie.

BUDAPESTA. Sîmbătă a avutloo 
la Szöny (nordul Ungariei) inaugu
rarea porțiunii ungare a conductei 
de țiței „Prietenia“. Ungaria a de
venit astfel a doua țară — după 
R.S. Cehoslovacă — care primește 
țiței sovietic prin această conductă 
trans-europeană.

BERLIN. Sub presiunea opiniei 
publice, autoritățile judiciare vest- 
germane au pus în libertate pe Lud
wig Landwehr, președintele Orga
nizației din Saxonia inferioară a 
Uniunii persoanelor persecutate de 
naziști.

ca

guvernatori de state, 39 se- 
și toți cei 435 deputați ai Ca- 
ale căror circumscripții elec- 
au fost revizuite pe baza re-

La 6 noiembrie vor avea loc în 
S.U.A. alegeri așa numite „mid
term" — la jumătatea termenului 
prezidențial de patru ani (1960-1964), 
cînd urmează a fi aleși un număr 
de 35 
natori 
merii, 
torale
censămîntului din 1960.

Alegerile midterm nu suscită nici 
pe departe interesul alegerilor pre
zidențiale, care și ele, în ciuda re
giei extravagante și zarvei zgomo
toase organizate în jurul lor, nu 
Reușesc să aducă în fata urnelor 
nici jumătate din cetățenii cu drept 
de vot. De aceea cuvîntul „apatie" 
însoțit de tot felul de apeluri și do
jeni la adresa publicului apare în 
aceste zile ca. un leit motiv în Juesa 
americană. Lipsa unei diferențieri 
programatice nete între cele două 
partide — democrat și republican 
— despre care folclorul american 
spune că se deosebesc ca omleta 
de jumări, face ca majoritatea ce
tățenilor să, continue a-și vedea de 
treabă în ciuda metodelor extrem 
de ingenioase pe care le folosesc 
candidații pentru a le atrage aten
ția. Incercînd să explice această 
apatie politică, senatorul Mansfield, 
liderul majorității în Senat, spunea 
într-un recent interviu : „Mi-e tea
mă că majoritatea poporului ar 
dori să fie lăsată în pace... în de
finitiv aceasta este de înțeles. Pro
blemele internaționale puse de era 
atomică nu le soluționăm. Acasă a- 
vem probleme cauzate de automati
zare care înseamnă înlăturarea 
muncitorilor și înlocuirea lor cu ma
șini. Toate acestea îngrijorează pe 
oameni. Ei au atîtea griji îneît în
cearcă să le uite, căutînd să le 
evite". Senatorul de Montana caută 
șl el să evite a trage concluziile 
cuvenite privind un sistem politic 
care a degenerat într-o asemenea 
măsură îneît exlbițiile electorale îi 
lasă rece pe cetățeni. La rîndul lor, 
candidații caută și ei să evite o 
dezbatere serioasă a problemelor 
legate de războiul nuclear și șo
majul pricinuit de automatizare, 
ceea ce face ca accentul în bătălia 
electorală între candidați să cadă 
pe deosebiri de vîrstă, de familie 
sau de temperament și desigur de 
dicțiune și calități fotogenice.

In aceste condiții, agențiile
publicitate, a căror funcție este de 
a convinge pe consumatori să cum
pere un produB de care nu are ne
apărată pevole, sînt solicitate tot 
mal mult pe arena politică ameri
cană. Se vorbește acum deschis și

de

ALEGERI AMERICANE
fără jenă că întreaga campanie 
electorală a lui Nelson Rockefeller, 
care recandidează pentru postul de 
guvernator al statului New York, a 
fost preluată de marea agenție de 
publicitate Mt Cann — Marshalk 
sau că guvernatorul Brown al Ca
liforniei, care vrea 
postul, folosește 
Louis Harris and 
se laudă că „l-a făcut pe Kennedy 
să intre pe poarta Casei Albe“. De 
fapt, revistele americane acordă mai 
mult spațiu metodelor și formelor 
de activitate ale acestor agenții de
cît campaniei propriu zise a candi
daților. Aflăm astfel că firma Louis 
Harris diepune de 3000 de agenți 
care merg din casă în casă și pun 
cetățenilor întrebări din acelea la 
care se poate răspunde prin Da sau 
Nu. Pe baza sintetizării răspunsuri
lor și așezării lor pe categorii, firma 
sfătuiește pe candidatul-client asu
pra chestiunilor care interesează în 
mod deosebit în anumite regiuni, 
medii sociale, naționalități sau pro
fesiuni și-i indică cum să pună a- 
ceste chestiuni pentru a obține vo
tul lor. Cu alte cuvinte, agenția de 
publicitate este aceea care deter
mină programul cu care se prezintă 
candidatul, acesta fiind ținut de re
gulile jocului să-și „suspende" ve
derile proprii în timpul campaniei 
sub motiv că în America lumea 
este și așa obișnuită ca făgăduie
lile electorale să nu fie împlinite.

Dat fiind că a devenit din ce în 
ce mai dificil și mai costisitor să 
se aducă cetățenii la mitinguri elec
torale, nu rămîne candidatului de
cît să răzbească tn casele oameni
lor prin intermediul presei, radio
ului și mai ales televiziunii. Cam
pania electorală se desfășoară în 
mare măsură în fata micului ecran 
și în această privință se dă o ade
vărată luptă între agențiile de pu
blicitate pentru a obține în favoarea 
candidatului-cllent „orele de vîrf" 
pe canalele cele mal populare.

Bineînțeles că această „1 
gie electorală modernă" 
scump. Constata recent 
torul Frank Church : „Costul 
paniilor electorale a devenit 
simplu prea mare pentru ca 
candidat de rînd să le poată face 
față". Propria lui campanie electo
rală a costat 40 000 de dolari șl el 
menționează că pentru un post de 
senator într-unul din statele mari

să-și păstreze 
serviciile firmei 
Associates care

.tehnolo- 
costă 
sena- 
cam- 

pui șl 
un

(New York, California, Texas) fie
care candidat a cheltuit peste un 
milion de dolari. Pe scurt, cariera 
politică a devenit inaccesibilă nu 
numai muncitorului, micului fermier 
sau funcționarului, ci și micului bur
ghez. Dealtfel noile „fețe" care apar 
pe firmamentul politic sînt mai toți 
milionari. A fost și este încă un e- 
veniment de pagina întîia a ziarelor 
disputa pentru locul de senator al 
statului Massachusetts dintre Teddy 
Kennedy, fratele președintelui, și 
George Cabot Lodge, fiul fostului 
reprezentant al S.U.A. la O.N.U. — 
ambii milionari. In statul New York, 
miliardarul Nelson Rockeieller pre
gătește o victorie asupra lui Henry 
Morgenthau, fiul cunoscutului mi
nistru de finanțe a lui Roosevelt, 
care să-i mărească șansele pentru 
a ajunge la Casa Albă. Un alt 
bogătaș care aspiră la președin
ție via guvernator al statului Mi
chigan, este George Romney, pre
ședintele companiei American Mo
tors. El este prezentat de agen
ții de publicitate ca un fel de 
„erou popular" gen Robin Hood 
pentru că a înfruntat pe cei trei gi
gant! ai industriei automobilelor 
General Motors, Ford și Crysler, 
lansînd cu succes pe piață mașina 
Rambler. Richard Nixon, care dă 
din coate în California pentru a 
răzbi la postul de guvernator este 
singurul aspirant la alegerile pre
zidențiale din 1964 care nu are a- 
vere, ca și în trecut, însă, grupul 
Morgan s-a arătat dispus să facă 
fată cheltuielflor.

In prezent, repartiția locurilor în 
Congres și guverne locale se pre-
zintă astfel :

Democrat! Republicani
Senatori 64 36
Deputați 263 174
Guvernatori 34 16
Dacă ar fi să luăm lucrurile în

serios, situația ar fi ideală pentru 
administrația democrată Kennedy. 
Cu asemenea majorități în Congres, 
măsurile legislative propuse de 
președinte ar trebui să fie adoptate 
cu cea mai mare ușurință. In reali
tate, toate proiectele de legi pro
mise de Kennedy în campania elec
torală din 1960 — ajutorul medical 
pentru bătrîni, sprijinul financiar 
pentru școli etc. — au fost „ucise" 
de așa numita 
toare

coaliție conserva-
dintre republicani și demo-

erați din Sud care exercită contro
lul asupra Congresului.

De aceea Kennedy participă ac
tiv în această campanie spre a în- 
groșa numărul deputaților și sena
torilor democrat!.

De regulă, din 1934 încoace, par
tidul care deține controlul asupra 
administrației, pierde poziții la ale
gerile midterm. în 1958, cînd la pu
tere era administrația Eisenhower, 
republicanii au suferit o înfrîngere 
răsunătoare în alegerile pentru Con
gres. Atunci, însă recesiunea eco
nomică acționa serios împotriva 
partidului la putere, iar faptul că o 
serie de candidați republicani de 
dreapta de tipul lui Knowland au 
adoptat o linie antisindicală conju
gată cu o poziție agresivă, ultra 
reacționară, în politica externă a 
pus piper pe rană.

In prezent, însă, economia deșt 
stagnantă nu a luat un curs spre 
declin. Este adevărat că după cele 
două recesiuni economice care au 
avut loc în răstimpul din 1957 pînă 
astăzi, nu au mai urmat perioade 
de real avînt, ceea ce dă naștere la 
aspecte contradictorii : pe de o 
parte, producția industrială genera
lă a înregistrat o oarecare creștere, 
pe de altă parte, șomajul con
tinuă să reprezinte și acum 5,8 la 
sută, industria de oțel lucrează cu 
56—58 la sută din capacitate, iar 
nivelul investițiilor rămîne inferior 
celui din 1955 și 1957. Economiștii 
americani cărora nu le place „să 
sugă siropuil calmante' prevăd o 
nouă recesiune în 1963.

Cîntărind toate aceste elemente, 
James Reston, expertul politic al lui 
New York Times, este de părere că 
republicanii nu vor cîștiga prea 
mult în Congres dacă nu intervine 
ceva deosebit să-i favorizeze.

Caracteristic campaniei electorale 
este însă absența oricărei probleme 
în care 3ă se manifeste poziții dis
tincte între democrați și republicani. 
Campania se centrează atît de mult 
în jurul unor dispute locale și a 
personalității candidaților, ' îneît ar 
fi greu să se considere aceste a- 
legeri ca o consultare pe plan 
național privind politica administra
ției Kennedy. Și totuși, inevitabil, 
votul va arunca o anumită lumină 
în această direcție. în mod special, 
rezultatul alegerilor privind cele 435 
de locuri ale Camerii va fi larg in
terpretat ca o judecată națională

asupra administrației Kennedy și va 
influența simțitor soarta programu
lui legislativ al guvernului în urmă
torii doi ani. Un cîștig republican 
de 10—15 locuri în Cameră ar da 
coaliției republicani — democrați 
din Sud puterea de a exercita un 
control efectiv asupra Congresului.

în ce privește politica externă, 
candidați! au rămas în general fi
deli liniei bipartizane de „război 
rece" și înarmări masive, de promo
vare a blocurilor militare, de pro
vocare împotriva Cubei, de inter
venție în Vietnamul de Sud. Dreapta 
republicană atacă 
tema așa-zisei 
comunism“ a 
nedy, la care 
prompt că a mărit bugetul militar 
cu circa 10 miliarde dolari, ceea ce 
în S.U.A. nu este un argument de 
lepădat. Sub presiunea atacurilor 
de la dreapta care preconizează in
tervenția armată în Cuba, intensifi
carea la maxim a războiului în 
Vietnamul de Sud, o politică rigidă 
pro-Adenauer în chestiunea Berlinu
lui occidental, candidații democrați 
se bat cu pumnul în piept ca să 
arate că nu sînt „moi față de co
munism“ și se supralicitează în de
magogie și isterie războinică cu 
partenerii lor republicani.

Experiența arată că în probleme 
internaționale ca și în probleme in
terne forțele liberale și organizațiile 
sindicale sînt mai puțin comba
tive și se afirmă mai slab pe arena 
politică în timpul unei administrații 
democrate. Deși lucrurile nu au stat 
mai bine pentru muncitori, lucrători 
agricoli, negri, în anii 1961—1962, 
totuși nu s-au organizat congrese 
ale șomerilor, marșuri ale șomerilor, 
mitinguri ale negrilor în Washing
ton etc. ca în anii 1957—1958 ai ad
ministrației Eisenhower. în ce pri
vește cercurile liberale, deși expri
mă din cînd în cînd dezamăgirea 
față de faptul că președintele Ken
nedy nu-și (ine făgăduielile, ele nu 
trec niciodată la atacuri sau critici 
vehemente împotriva politicii de 
„război rece“ preluate de noua ad
ministrație de la Eisenhower și con
tinuate cu fidelitate. De aceea, pe 
arena vieții politice americane 
atacurile violente de la dreapta 
nefiind contracarate cu egală for
ță dinspre stingă exercită asupra 
politicii S.U.A. o influență mai mare 
decît ponderea politică efectivă a 
dreptei. Această caracteristică se 
manifestă în mod deosebit acum în 
campania electorală.

SILVIU BRUCAN

BELGRAD. Intre 5 și 12 octom
brie, o delegație guvernamentală 
bulgară, condusă de Jivko Jivkov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării, a 
dus tratative economice în vederea 
încheierii protocolului de colaborare 
economică 'bulgaro-iugoslavă. La 12 
octombrie, Jivko Jivkov, a fost pri
mit de I. B. Tito, președintele 
R.P.F. Iugoslavia.

BERLINUL OCCIDENTAL. între 
19-21 octombrie P.S.D.G. intențio
nează să organizeze în Berlinul oc
cidental o așa-zisă „întîlnire berli- 
neză a social-democratilor germani”, 
cu scopul evident de a menține în
cordarea în Berlinul occidental.

SOFIA. Clubul oamenilor de cul
tură din Sofia și arhiva de filme a 
organizat o seară închinată filmului 
romînesc de desene animate.

BUDAPESTA. F.M.T.D. a trimis 
o telegramă generalului Franco în 
care protestează împotriva condam
nării la moarte a studentului spa
niol Jorje Camillo Vals.

LONDRA. Greva de 18 zile a ce
lor 600 de. electricieni care lucrează 
la construcția noii uzine a lui Ford, • 
din apropiere de Liverpool, s-a ter
minat prin victoria greviștilor.

TOKIO. Aproximativ 2 000 de fe
roviari japonezi au participat la mi« 
tingul de protest de la Tokio împo
triva concedierii în masă a 
muncitorilor din transportul fero- 
viar.

STOCKHOLM. — Organizația din 
Stockholm „Marșul împotriva ar
melor atomice" a organizat în seara 
zilei d’e 12 octombrie în capitala 
Suediei o retragere cu torțe protes- 
tînd împotriva înarmărilor nuclea
re.

WASHINGTON. S.U.A. au efec
tuat o nouă explozie nucleară sub
terană în statul Nevada.

LLANDUDNO. La 13 octombrie, 
la Llandudno și-a încheiat lucrările 
conferința Partidului conservator. 
La mitingul organizat cu prilejul 
încheierii lucrărilor conferinței Par
tidului conservator a luat cuvîntul 
primul-ministru Macmillan.

----------------------------o®o----------------------------

PENTRU CE AU FĂCUT GREVA 
UNIVERSITARII ITALIENI

vehement pe 
„moliciuni față de 
administrației Ken- 
aceasta răspunde

Incepînd de la întîi octombrie 
universitățile italiene și-au suspen
dat cursurile. Examenele din sesiu
nea de toamnă au -fost aminate din 
cauza grevei proclamate în mod 
unitar de profesori, asistenți și stu- 
denti. Revendicările formulate de ca
drele universitare sînt numeroase ; 
în primul rînd revendicarea unei 
schimbări radicale și democratice a 
întregii structuri universitare, 
cere îmbunătățirea 
învățămint, mări
rea sumelor re- ” 
partizate 
sităților, 
rea mai 
cadrelor,
rea facultățiloi cu 
sar unui etudiu 
altele.

în timpul grevei, la teatrul „Eli
seo“ din Roma s-a desfășurat un 
congres organizat de Comitetul de 
organizare a grevei, la care au luat 
parte, în afară de reprezentanții ce
lor direct interesați reprezentanți ai 
tuturor centralelor sindicale, 
cum și numeroși deputați, 
zentanți ai organizațiilor de
ret, personalități din lumea politică, 
economică și culturală. Ei au dis
cutat situația creată în univer
sitățile italiene și acțiunea comu-
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Se 
sistemului de

univer- 
retribui- 
bună a 

înzestra-

Corespondentă din Roma

aparatajul .nece- 
științific și multe

pre- 
repre- 

tine-

nă ce trebuie desfășurată pen
tru a o schimba.

Greva universitarilor 3-a.bucurat 
de o vie simpatie în rîndurile opi
niei publice din țară. Confederația 
Generală a Muncii (C.G.I.L.) a pro
clamat, în semn de solidaritate cu 
studenții, greva întregului personal 
ocupat în universități. în afară de 
corpul didactic : serviciul tehnic,, 
administrativ, infirmierii etc.

Prin hotărîrea Comitetului de or
ganizare, la 9 oc
tombrie greva a 
fost suspendată, 
ca o consecință 
a angajamentului 
luat de ministrul 

învățămîntului public, Gui, de a în
cepe tratativele cu cadrele univer
sitare asupra tuturor punctelor pri
vind revendicările profesorilor șl 
studenților, după care vor trebui să 
urmeze respectivele proiecte de lege 
pe care să le aprobe Parlamentul.

Cercurile universitare italiene 
consideră acest angajament drept o 
primă și importantă victorie. Dar în 
același timp ele nu-și fac iluzii și 
sînt gata să reia la nevoie lupta 
pentru o adevărată reformă .demo
cratică a universității. \

G. PASTORE*

V.

Situafie încordată la Leopoldville
LEOPOLDVILLE 13 (Agerpres).

— G. Fedeașin, corespondentul 
TASS, transmite :

In capitala Republicii Congo dom
nește încordarea. Temîndu-se de 
manifestații în masă ale partizani
lor lui Gbenye, care mai este de
ținut în închisoare, autoritățile au 
trimis în cartierele africane deta
șamente întărite de poliție. Detașa
mente deosebit de puternice sînt 
postate în partea administrativă a 
orașului, unde sînt concentrate prin-

ministere. în fata reședin-cipalele 
tei primului ministru Adoula a fost 
aliniată o gardă alcătuită din para- 
șutiști ai lui Mobutu.

în apropierea ambasadei ameri
cane staționează o mșșină militară 
cu jandarmi înarmați cu puști auto
mate și o mitralieră de mînă. Politia 
și jandarmii au operat arestări și au 
împrăștiat pe congolezii întruniți la 
o demonstrație în fața sediului par
tidului Mișcarea Națională Congo
leză.
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