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Sînt bine cunos
cute rolul șl con
tribuția proiectan- 
ților în realizarea 
importantelor lu
crări de investiții 
prevăzute în planul 
Elaborarea din timp 
nivel tehnic ridicat a proiectelor 
constituie o premiză importantă 
pentru pregătirea și desfășurarea 
normală a planului de investiții, 
pentru utilizarea cu eficiență eco
nomică sporită a fondurilor impor
tante pe care statul nostru le alocă 
în scopul construirii a noi obiective 
industriale, în interesul dezvoltării 
continue a economiei naționale. Le
gat de activitatea în domeniul in
vestițiilor o însemnătate deosebită 
are asigurarea unui decalaj cores
punzător între proiectare și execuție.

Necesitatea unui asemenea decalaj 
o impune însăși viața. înainte de 
toate, decalajul dintre proiectare și 
execuție condiționează efectuarea u- 
nei serii întregi de lucrări legate de 
pregătirea în bune condiții a planu
lui de investiții. Fiecare proiect, îna
inte de a fi predat șantierelor, tre
buie avizat și aprobat de forurile în 
drept. De asemenea decalajul este 
necesar 
timp a 
rea cu 
re (din 
utilajelor 
ele să poată fi executate și mon
tate la termene care să asigure pu
nerea în funcțiune a noilor obiec
tive industriale potrivit prevederi
lor planului.

Dar decalajul dintre proiectare și 
execuție trebuie privit și ca o ne
cesitate a desfășurării în bune con
diții a lucrărilor pe șantiere. Pre
darea proiectelor la termen către 
constructori asigură respectarea da
tei începerii lucrărilor, în funcția 
de necesitățile punerii în funcțiune 
a capacităților planificate, creează 
posibilitatea întocmirii unor proiec
te de organizare corespunzătoare 
condițiilor locale, permite o apro
vizionare la timp și în concordanță 
cu nevoile unei desfășurări ritmice 
a lucrărilor pe șantierele de con
strucție. Cu alte cuvinte, se creează 
condiții pentru ca organizațiile de 
construcții să folosească din plin' 
capacitățile de producție, să dea cît 
mai repede în funcțiune noile lu-< 
crări.

Tocmai pentru că asigurarea de
calajului este, în ultimă instanță, o 
premiză dintre cele mai importante 
pentru desfășurarea normală a pla
nului de investiții și pentru bunul 
mers al execuției lucrărilor pe șan
tiere, se cere să-i acordăm în pre
zent întreaga atenție. Aceasta con-, 
stituie o problemă deosebit de ac
tuală legată de realizarea planului 
de investiții, de sporirea eficienței 
lui economice.

Se poate spune că decalajul din-1

TIBERIU HORVATH 
vicepreședinte al Băncii 

de Investiții

'de 
Și

6 ani. 
la un

și pentru lansarea la 
comenzilor și contracta- 
întreprinderile furnizoa- 
tară sau străinătate) a 
tehnologice, astfel incit

șltre proiectare 
execuție s-a îmbu
nătățit an de 
an, contribuind la 
realizarea în con
diții mai bune a 

din ce în ce mai în-unul număr 
semnat de lucrări de investiții. A- 
ceasta își găsește confirmarea 
și în faptul că volumul proiec
telor de execuție, care se în
tocmesc pînă la sfîrșitul fiecărui 
an pentru lucrările care urmează să 
se execute în anii următori, crește 
de la an la an. Institutul de studii 
și proiectări forestiere va avea gata 
pînă la sfîrșitul acestui an 84 la 
sută din proiectele de execuție ne
cesare lucrărilor de investiții ce se 
vor realiza anul viitor în acest sec
tor, față de numai 57 la sută cît a 
avut în anul 1961. Și alte institute 
de proiectări — Institutul de proiec
tări chimice, Institutul de proiectări 
pentru industria alimentară ș.a. — 
sînt avansate cu pregătirea docu
mentației tehnice pentru investițiile 
anului viitor.

Socotim însă că rezultatele obți
nute în această privință nu sînt la 
înălțimea cerințelor economiei na
ționale. O analiză a stadiului pre
gătirii documentației tehnice pen
tru investițiile anului viitor scoate 
la iveală o serie de deficiențe, pen
tru înlăturarea cărora trebuie fo
losit din plin timpul care a mai 
rămas pînă la sfîrșitul anului. La 
unele lucrări de investiții există o 
rămînere în urmă în elaborarea 
proiectelor. Să luăm, bunăoară, pro
iectul pentru amplificarea centralei 
electrice de termoficare Reșița. Nici 
pînă în prezent Institutul de studii 
și proiectări energetice nu a defini
tivat proiectul. Conducerea acestui 
institut și forul tutelar nu știu că 
această lucrare trebuie să în
ceapă în primele luni ale anu
lui viitor, că mai e nevoie și de o 
perioadă de timp pentru avizare? 
Intîrzieri în elaborarea documen
tației se constată și la o serie de 
lucrări de investiții din industria 
metalurgică și a construcțiilor de 
mașini, din industria materialelor 
de construcții și din agricultură.

Contractarea la termen și preda
rea la timp institutelor de proiectare 
de către beneficiari a temelor de 
proiectare și a tuturor datelor nece
sare 
cum 
bază 
ții a
creării decalajului necesar între pro
iectare și execuție. Este de subliniat 
în această privință preocuparea or
ganelor Ministerului Industriei Pe
trolului și Chimiei, ale Ministerului 
Economiei Forestiere și Ministerului 
Industriei Alimentare. Sînt însă și 
pazuri cînd unele ministere n-au în-

BACĂU (coresp. „Scînfeil“). 
Utilajul principal cu ajutorul că
ruia se ridică și se montează pa
nourile mari prefabricate în cons- 
trucfia de locuințe este maca
raua capră. Un utilaj de proporjii 
mari, complex. Demontarea și 
montarea acestei macarale la alt 
loc de muncă durează de obicei 
cel puțin 10 zile.

Constructorii întreprinderii nr. 
2 Bacău au hofărît să reducă 
simfifor acest timp. După ridica
rea blocului C-2, constructorii 
n-au mai demontat macaraua și 
au deplasat-o „în picioare“ la 
noul ei loc de lucru unde urma 
să se ridice blocul C-4.

Toată operafia de deplasare a 
durat 10 ore- Zilele trecute, după 
ce s-a terminat de construit și blo
cul C-4, macaraua a fost mutată 
la blocul C-6, tot prin același sis
tem. Cele 20 de zile economi
site reprezintă exact timpul cît 
a durat ridicarea ultimului bloc 
din panouri mari prefabricate, 
blocul C-4.

Folosesc mai bine metalul

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“), — 
Metalurgiștii de la Uzina mecanică Te- 
leajen au acordat anul acesta o aten
ție deosebită reducerii consumului de 
metal. Prin debitarea atentă a metale
lor și prin micșorarea adausurilor de 
prelucrare la rezervoarele de 200 me
tri cubi, de pildă, consumul de tablă 
a fost redus cu circa 200 kg pe bu
cată, față de anul trecut. Și la alte re
pere, cum sînt armăturile pivot, șeni
lele de tractoare, piese pentru turbine, 
etc. consumul specific de metal a fost 
simțitor redus. Colectivul uzinei a rea
lizat astfel în acest an economii la 
prețul de cost, peste sarcinile de plan, 
în valoare de 1 789 000 lei.

(Radiogramă de Ia trimisul 
nostru special).

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer și Cor
neliu Mănescu au consacrat ziua de 
astăzi drumului spre Agra și vizi
tării unor monumente artistice in
diene, al căror renume e întrecut 
numai de frumusețea lor. Tot azi 
presa indiană a publicat comentarii 
asupra cuvîntării ținute ieri de to
varășul Gheorghiu-Dej la primăria 
din Bangalore.

Două aspecte ale acestei cuvîntărî 
au reținut tn mod deosebit atenția 
comentatorilor și a opiniei publice 
indiene. Primul se referă la îndem
nul ca, în rezolvarea tuturor dife
rendelor existente, conducătorii de 
state să dea dovadă de înțelepciune, 
răbdare și perseverență. Sub titlul 
„Calea tratativelor va asigura men
ținerea păcii", ziarul „Deccan He
rald" publică extrase din cuvîntare 
spunînd între altele : „Președintele 
romîn, dl. Gheorghiu-Dej, a chemat 
luni pe conducătorii de state să 
manifeste „înțelepciune, răbdare și 
perseverență" pentru a găsi prin 
tratative soluția problemelor ce le 
stau în față".

Celălalt aspect la care indienii au 
fost foarte sensibili este tabloul 
convingător al înfăptuirilor poporu
lui romîn. „Știam că stați bine —1 
ne-a spus pe aeroportul din Ban
galore una dintre oficialitățile ve
nite să-și ia rămas bun — dar alt
ceva e cînd vezi în fața ochilor o 
expunere atît de concretă, de pre
cisă".

Azi dimineață, solii poporului ro
mîn au părăsit Bangalore cu avio
nul îndreptîndu-se spre Agra. Pe 
aeroport oaspeții au fost conduși de 
ministrul principal al statului My
sore, Nijlingappa, de primarul ora
șului Bangalore, Iyer, de miniștri ai 
statului Mysore și de alți reprezen
tanți ai autorităților locale.

La rugămintea corespondenților. 
de presă indieni, tovarășul Gh, 
Gheorghiu-Dej a făcut o scurtă de
clarație, urînd succes locuitorilor a- 
cestui frumos oraș 
lor. „Vă doresc, a 
Gheorghiu-Dej, tot 
dorească numai un

De la Bangalore și pînă la Agra 
sînt 1 580 km. Orașul se află în sta
tul Uttar Pradesh, care are o popu
lație de peste 73 milioane de lo
cuitori. Acest stat se 
Nepalul, fiind situat 
malalei. Din avion

în activitatea 
spus tovarășul 

ce poate să vă 
prieten".

împăduriri de

învecinează cu 
la poalele Hi- 
pot fi văzute

toamnă

proiectării constituie — așa 
arată practica — o condiție de 
a desfășurării în bune condi- 
activitătii de proiectare, a

Campania de împă
duriri de toamnă a în
ceput în regiunile Ar
geș, Bacău, Brașov, Ga
lați, Maramureș, Mu
reș Autonomă-Maghia- 
ră și Ploiești, prin 
sămînțări directe 
brad. Din planul 
împăduriri pe acest 
de 75 000 ha au
rămas pentru campania 
de toamnă 10 700 ha. Ca 
în fiecare an, șl de 
data aceasta se plan
tează specii cu o mare

în
de 
de 
țin

mai

(Continuare în pag. a in-a)

valoare economică, cum 
sînt molidul,' pinul sil
vestru și negru etc.

Paralel se continuă 
acțiunea de recoltare a 
semințelor de rășlnoa- 
se necesare împăduriri
lor din anii următori. 
Strîngerea semințelor 
se face din arboretele 
selecționat în timpul 
verii. Totodată au fost 
executate lucrări spe
ciale pentru ocrotirea 
șl îngrijirea arboretu-<

lui tînăr pe circa 
320 000 hectafe.

Dacă în trecut. între 
cele două războaie mon
diale, s-au făcut împă
duriri doar pe 15 000 
hectare, în anii regimu
lui democrat-popular au 
fost împădurite peste 
1 150 000 ha. In fiecare 
an, suprafețele pe care 
se fac împăduriri sînt 
mai mari decît cele de 
pe care se exploatează 
lemnul.

(A'gerpres)
<>»O

Maramureș RESURSE RE FURAJE mOEOSIIE
în toate raioanele din regiunea Mara

mureș există bogate resurse de furaje. 
Acestea nu sînt însă folosite pe deplin.- 
Din ultima situație operativă existentă la 
consiliul agricol regional rezultă că au 
fost însflozate doar vreo 250 000 de tone 
nutrețuri, ceea ce reprezintă ceva mai 
mult de jumătate din cantitatea de furaje 
planificată a fi însilozată.

Am stat de vorbă cu mal mulți tova
răși de la consiliul agricol regional. 
„La noi — ni s-a spus — s-a asigurat ne
cesarul de furaje pentru iarnă. Deficitul 
de furaje suculente va fi completat cu fî- 
nuri naturale". '

Acest fel de a privi lucrurile este cu 
totul greșit. în loc să la măsuri cores
punzătoare pentru ca în gospodării să se 
continue acțiunea de însilozare, folosin- 
du-se coceni de porumb, resturi de la 
grădina de legume, colete de sfeclă etc., 
tovarășii respectivi se împacă cu gîndul

că deficitul de suculente va fl acoperit 
cu fînurl. Or, după cum arată experiența 
unor gospodării colective din raioanele 
Caret șl Satu-Mare, în aceste zile se mal 
pot însiloza cantități însemnate de furaje 
suculente.

Din păcate însă, slab îndrumate de or
ganele locale de partid și de stat, în unele 
locuri gospodăriile colective nu întreprind 
nimic în vederea sporirii cantității de fu
raje însilozate. Să luăm, de pildă, raionul 
Șomcuta Mare. Aici nu s-au însilozat de
cît 9 350 tone furaje. Că se putea obține 
mai mult o dovedește experiența unor 
gospodării agricole colective ca acelea 
din Pomi, Valea Vinului și altele unde 
s-a asigurat în întregime necesarul de 
iuraje pentru animale. Numqi că lucrurile 
nu s-au petrecut astfel peste tot.

Nici chiar în aceste zile, cînd s-ar putea 
încă folosi pentru însilozat rezervele în
semnate de nutrețuri existente în raion,

nu se Întreprinde mal nimic în această 
direcție. La R’oșlori, Lâpușel, Satulung și 
în multe alte gospodării colective din 
raion s-ar putea însiloza mari cantități de 
coceni de porumb. Tocători și brațe de 
muncă sint suficiente. Este adevărat că 
tractoarele sînt ocupate acum la pregă
tirea terenului și la însămînțări, dar în 
raion sînt aproape 20 de motoare stabile 
ale S.M.T.-ului. Folosirea lor judicioasă 
nu a constituit pînă acum o preocupare 
a consiliului agricol raional.

Posibilități de a însiloza în plus can
tități însemnate de furaje sînt și în raioa
nele Oaș, Cehu-Silvaniei și Satu-Mare.

Problema asigurării unor cantități cît 
mai mari de furaje trebuie privită cu 
multă răspundere atît de către colecti
viști, cît și de organele locale de partid, 
de stat și agricole.

RADU APOSTOL 
coresp. „Scînteii”

De la Dumbrăveni 
la Văratic — raionul 
Botoșani — este cale 
de numai cîtiva ki
lometri. în aospodă- 
riile colectivo do 
aici a fost reparti
zată o familie de a- 
oronomi : Letitia si 
Gheorghe Macarie, 
flecare la cite o gos
podărie colectivă. A- 
gronomii au fost zt 
de zi pe cîmp. Zilele 
trecute. Ia marginea 
drumului care des- 
parte tarlalele celor 
lo'uă gospodării co
lective, aflate în în
trecere la semă
nat, au aiuns mași
nile cu care lucrau 
tractoriștii Gh. Pin- 
tllie sl Petre N. Ion 
de la S.M.T. Boto
șani. Erau ultimele 
ture făcute cu se- 
mănătorlle. Cu a- 
ceasta însămîntărlle 
au fost Încheiate.

Fotografia a sur
prins momentul în 
care vecinii, termi- 
ntnd semănatul se 
salută între el, far 
cei doi agronomi, 
soții Macarle, sa 
felicită reciproc.
(Foto: M. Andreescu)

(TelefotO : AGERPRES)Oaspeții romîni întfmpinațl la Bombay cu ghirlande de flori,

Se poate spune că la coloritul pie-i 
trelor sale roșii a contribuit și sîn- 
gele omenesc, că piatra cea veche a 
fost tăiată nu numai de dălțile stră- 
luciților meșteri indieni ci ji de tu
nurile colonialiștilor.

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, Ï. 
Gh. Maurer, și C. Mănescu vizitează 
pe rînd o serie de curți interioare, 
porți, moschee, săli de audiență. Ei 
se opresc îndelung în așa-numitul 
palat al oglinzilor, construit tn în
tregime din marmură și avînd mici 
oglinzi convexe dispuse in spatele 
unei dantelării fine din piatră în 
motive orientale. In momentul vizi
tării palatului se aprind numeroase 
luminări a căror lumină tremurătoa
re reflectată de miile de oglinzi eoni 
vexe dau un aspect feeric, de basm. 
Oaspeții își exprimă admirația

mari întinderi acoperite cu păduri. 
Ocupația principală a locuitorilor, 
este agricultura. Uttar Pradesh ocu
pă primul loc în India în ce pri
vește producția de grîu, porumb, 
trestie de zahăr.

După trei ore de zbor, avionul a 
aterizat la ora 12,30 pe aeroportul 
din Agra. Oaspeții au fost întîmpi- 
nați de Stargaving Singh, ministru 
al Planificării în guvernul statului 
Uttar Pradesh, și de alte persoane 
oficiale. Conducătorii de stat romîni 
au luat loc în mașini care s-au în
dreptat spre reședința ce le-a fost 
pusă la dispoziție — „Circuit 
House". Pe drumul pînă la reședin
ță, locuitorii orașului au întîmpinat 
cu căldură pe oaspeții romîni.

In cursul după-amiezii, conducă
torii de stat romîni au vizitat două
dintre cele mai minunate monumen- față de meșteșugul de care au dat 
te ale străvechii arte indiene — For-.

/tul Roșu și Taj Mahalul. ,

i>. *
Ne aflăm .în fort, printre ziduri '

'de apărare din cărămidă roșie înalte cîndva ca 
de peste 20 de metri. Fortul a fost 
înălțat acum 300 și mai bine de ani tieri". 
de împăratul mogul Sahjahan.

dovadă constructorii anonimi ai a- ■■ 
pestei opere de artă.

După cum era și firesc impresia 
cea mai puternică a produs-o asupra 
vizitatorilor Taj Mahalul, descris 

t „un vis de marmură pro
iectat de titani și finisat de biju- 

. E un monument înălțat tot de 
împăratul Sahjahan în amintirea so-

țlel sale favorite care a murit la. 
vîrsta de 39 de ani în chinurile de 
naștere a celui de-al 14-lea copiii 

In fața vizitatorilor contemporanii 
mai presus de existența împăratului, 
apare realitatea mișcătoare a muni 
cil care s-a depus aci. portretul coi 
lectiv al titanului și bijutierului care 
au creat acest monument și care se 
cheamă poporul. Au lucrat aci 20 00Ö 
de oameni, vreme de 17 ani. Un mese
riaș stă și acum în coasta corpului 
central tăind cu sîrmă, nisip și apă, 
piatra dură, ca vizitatorii de azi să 
poată vedea cum s-a lucrat atunci, 

Se spune adesea că pacea e nei 
cesară pentru apărarea vieții oamei 
nilor, a copiilor lor, a civilizației șt 
comorilor create de omenire. In fața 
unui poem ca Taj Mahalul acest im
perativ al vremurilor noastre îți a- 
pare și mai impresionant,

ii . *
La orele '17,20 vizita s-a încheiat. 

Tovarășul Gheorghiu-Dej a exprimat 
mulțumiri din partea oaspeților ro
mîni pentru prilejul ce li s-a oferit 
de a cunoaște mai îndeaproape mii 
nunata artă a poporului indian.

SERGIU FĂRCĂȘAN

Serbare pe 
malul Dunării

La Șlmian, în ză
voiul pe lingă care 
curge molcom Du
nărea, sute de ti
neri și tinere, majo
ritatea îmbrăcaji în 
frumosul port olte
nesc, petrec cea
suri plăcute cu pri
lejul serbării cultu
ral-sportive, la care 
participă colectiviști 
din comunele Erghe- 
vija, Breznifa, Ocol 
și Cerneji. Și ca 
orice gazde primi
toare, colectiviștii 
din Șimian au (inul 
mai Intîi să le 
prezinte oaspeților 
colectiva lor. Din 
cuvintele președin
telui gospodăriei 
Gheorghe M. Pirol, 
dar mai ales din 
produsele unei mici 
expozifii agricole, 
ei au putut să-și dea 
seama de dezvolta
rea colectivei, de 
marile venituri pe 
care le obflne an de 
an.

...Începe serbarea. 
Privirile se îndreap
tă spre estrada Îm
podobită cu scoarfe 
șl covoare oltenești.

Pe scenă se pe
rindă coruri, echipe 
de dansuri, șoliști 
din toate comunele 
participante Ia ser
bare. Printre el sint 
șl clfiva... orășeni, 
membri ai formații
lor artistice de ama
tori din Turnu Se
verin.

Urmează con
cursul „Cine știe 
clștigă”, cu Întrebări 
referitoare la dezvol
tarea gospodăriei 
colective și la une
le probleme de agro
tehnică și zootehnie. 

...ZI de odihnă co
lectivă ; ceasuri plă
cute șl multe învă
țăminte lolosltoare.

V. TINCU

Produsele fabricii „Tînăra Gardă” din Capitală ctștigă pe 
zi ce trece noi aprecieri din partea cumpărătorilor. Pentru 
muncitoarele care realizează puloverele, jachetele, scampolou- 
rile și celelalte articole, marca fabricii constituie o chestiune 
,de prestigiu. Calitatea produselor stă în centrul întrecerii 
socialiste. Printre fruntașele în producție ale fabricii se află 
șl utemista MARIA BENCZELITS, responsabila unei brigăzi. 
Ea lucrează la o mașină de încheiat pulovere din ■ atelierul 
de confecții. Maria Benczelits are o bogată. experiență de 
muncă, cunoaște bine mașinile, este o bună tovarăși, le ajută 
cu drag pe membrele brigăzii pentru ca și ele si se ridice 
la nivelul ei de pregătire profesională. Ascultînd explicațiile 
ei, tinerele Ștefania Vișan și Elena Oreviceanu deprind repede 
tainele meseriei. „Cu o asemenea profesoară — spun ele — 
nu-i greu să înveți să dai produse de cea mai bună calitate“. 
Intr-adevăr, cuvintele „elevelor” oglindesc în bună măsură 
activitatea întregii brigăzi. De Ia începutul anului și pînă 
acum, muncitoarelor conduse de Maria Benczelits nu li s-au 
refuzat, la controlul de calitate, nici un articol. Cît despre 
plan, acesta este depășit de brigadă în fiecare lună cu 15—20 
la sută. Fruntașa Marla Benczelits fșl îndeplinește planul 
lunar în proporție de 125—130 la sută.

(Foto : M. Cioc)

Mecanizare complexă în mine
HUNEDOARA (coresp. „Scînteii“). — La mina 

Teliuc se desfășoară o largă acțiune de utilare 
tehnică a abatajelor cu mașini și utilaje de mare 
productivitate. Au fost introduse noi mașini de per
forat, încărcat și transport. Acest lucru a permis ca 
la orizontul 140 extracția minereului de fier să fie 
complet mecanizată. La orizontul 100, prin introdu
cerea unei mașini modeme de extracție, se încheie 
mecanizarea complexă a fronturilor de lucru.

Orchestra 
„Gewand

haus" 
în Capitală

După turneul 
întreprins la Plo
iești, Brașov, Si
biu, Craiova, or
chestra simfoni
că „Gewandhaus“ 
din Leipzig a dat 
marți seara, în 
sala Ateneului 
R. P. Romine, 
primul său con
cert din Capita
lă, sub bagheta 
dirijorului Heinz 
Bongartz,

La patinoa
rul artificial

Cu începere de 
mîine, patinoarul 
artificial din par
cul „23 August“ 
din Capitală va 
fi deschis și pen
tru public. Săp- 
tămîna aceasta 
zilele de acces 
pentru amatorii 
de patinaj vor fi 
următoarele : joi 
și sîmbătă (în
tre orele 17-19) 
si duminică (în
tre orele 10-13 și 
15-17).

LA 15 NOIEMBRIE 1962 

Deschiderea Universității 
populare din Capitală

Comitetul de cultură și artă al 
orașului București — Comisia pentru 
răspindirea cunoștințelor științifice și 
Consiliul local al sindicatelor din 
orașul București anunță deschiderea 
Universității populare din Capitală, 
care va funcționa în perioada 15 no
iembrie 1962 — 15 iunie 1963.

Înscrierile se iac zilnic cu înce
pere de la 20 octombrie la sediul 
Universității populare din sfr. Biserica 
Amzei nr. 5-7,

Pe dealurile Balșului
BALȘ (trimisul „Scînteii”). — Pe 

dealurile raionului Balș au început 
lucrările pentru sădirea de pomi și 
vii. Se amenajează terase, se piche
tează terenul și se sapă gropile 
pentru puieți. în această toamnă 
gospodăriile colective din raion 
și-au propus să planteze peste 100 
ha cu vie și 400 ha cu pomi. Co
lectiviștii din Voineasa, Bobiceșfi, 
Morînglav, lancu Jianu, Leofești, 
Mărgăritești și din alle comune au 
pichetat pînă acum peste 180 ha, 
au amenajat mai mult de 20 ha te
rase și au săpat aproape 7 000 de 
gropi pentru pomi.

OeO

„ÎNCHIS PE NI R U I N V E N I A R"
Nu trebuie să ne convingă necesar. Și cumpărătorul por- 

nimeni, ne dăm seama și sin
guri ; inventarul este o opera
ție absolut necesară în co
merț, pază bună care frece o 
eventuală evidență rea a măr
furilor, Și totuși...

Una, două sau mai multe 
zile din lună, ca un făcut, ma
gazinele îți trîntesc în nas 
— cînd ți-e lumea mai dragă 
și ai mai mare nevoie de un 
șnumit articol —o placards cu 
inscripția „Inventar“. Citind-o, 
avîntul cu care ai pornit după 
cumpărături se duce dintr-o 
dată, de parcă ar primi acolo, 
pe stradă, 1n fafa ușii încuia
te, un duș rece. Căci prin 
geamul vitrinei se vede limpe
de : mărfuri sînt din belșug, 
vînzăforii au venit ca deobi- 
cei la locul lor de muncă, dar 
de vîndut nu vînd nimic. Su
părarea se risipește repede. 
Inventarul este doar un lucru

Mantanee,
cumpăr

neștei calm, spre cel mai a- 
propiat magazin care , desface 
aceleași mărfuri; Dar, stupoa
re I Și aici este inventar. Ast
fel, cînd Încep avatarurile in
ventarului, « poți ; 
străbate zadarnic 
un cartier întreg.

Odată am por
nit să
niște ciorapi. Erau 
„închise pentru inventar“ ma
gazinul de specialitate de pe 
strada Aristide Briand, cel de 
pe bulevardul Magheru (peste 
drum de cinematograful Re
publica), raionul de ciorapi 
de la magazinul Central etc.

De ce toate magazinele de 
specialitate de pe o anumită 
rază trebuie să se ocupe în 
același timp cu trecerea în re
vistă a mărfurilor din rafturi ?

Uneori poți alerga astfel nu 
numai o zi-două, cl o săptă-

mînă întreagă și chiar mai 
mult. De ce stă atîia închis 
pentru inventar magazinul de 
încălțăminte din Piața Doro
banți, de pildă ?

— Veniți peste vreo 12 
zile, ni s-a spus. 
N-o să terminăm 
mai curînd.

Altădată lucrurile 
iau o întorsătură și 
mai stranie. Se 

știe 'că printre puținele maga
zine deschișe duminica este 
și magazinul „Victoria". A- 
cum două duminici am urcat 
scările cu gîndul să cumpăr o 
jucărie — cadou pentru copi
lul unui prieten. Raionul de 
jucării era însă în inventar. 
La fel și alte raioane. Și asta 
într-o zi cînd magazinul de
servește, firesc, un număr 
sporit de cumpărători. Nu 
putea fi găsită o zi mai po- 
trlvltă î

Odiseea cumpărătorilor în 
zilele de inventar trebuie să 
dea de gîndit Ministerului Co
merțului Inferior, conducerilor 
de organiza/ii comerciale. Nu 
e greu de alcătuit un „flntar" 
pe cartiere, în genul celui 
după care funcționează noap
tea farmaciile de serviciu, de 
pildă, și de stabilit un termen 
cît mai scurt pentru desfășu
rarea acestor operații, Incon
testabil necesare. Tn așa fel 
incit, dacă un magazin este 
„închis pentru inventar“, să 
poți găsi în imediata lui apro
piere un altul, de același pro
fil, în care vînzătorul să te In- 
tîmpine cu amabilitatea cuve
nită :

— Poftifi, vă rog. Cu ce vă 
putem servi î

EM. MIHÄILESCU
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Grijă pentru PLOIEȘTI (coiesp. „Scînteli*). 
reducerea — Comitetul de partid de la 
pierderilor Rafinăria Ploiești a analizat 

de țiței felul cum se ocupâ condu- 
----------- cerea administrativă și orga

nizațiile de bază de reducerea pierderilor de 
țiței și alte produse petroliere — sarcină de seamă 
pusă de partid In fața petroliștilor din rafinării. în 
raportul prezentat de inginerul-șef al rafinăriei s-a 
arătat că în primele 8 luni ale anului pierderile de 
produse petroliere au fost reduse cu peste un mi
lion lei față de plan. Cu toate acestea, așa cum 
au arătat în cuvîntul lor tov. Alexandru Rădici, 
secretarul organizației de bază nr. 2, Vasile Soare, 
locțiitor al secretarului organizației de bază nr. 12, 
inginerii Gheorghe Mihăilă, Iile Nicolescu șl alții, 
în unele loouii de muncă, printre care secția dis- 
tila{io pTimară și depozit, se mai irosesc cantități 
însemnate de produse petroliere.

In hotărîrea adoptată de comitetul de partid se 
prevede că birourile organizațiilor de bază vor 
controla sistematic aplicarea măsurilor tehnico- 
organizatorice pentru reducerea pierderilor de ți
ței ; agitatorii vor fi instruiți spre a organiza 
convorbiri pe această temă, va fi îmbunătățită, de 
asemenea, agitația vizuală.

Pregătirea Timp de cinci zile, instructorii 
Instructorilor terit<”’iali ai comitetelor raionale 
--------------------- de partid din regiunea Galați au 

raionali participat la un curs de pregă
tire organizat de biroul comite

tului regional de partid. Au fost expuse șase lecții: 
despre sarcinile organizațiilor de bază în vederea 
întăririi continue a rîndurilQr partidului, legătura 
mai strînsă a propagandei de partid cu sarcinile 
actuale, ajutorul pe care trebuie să-l dea instruc
torul teritorial organizațiilor de bază pentru apli
carea in viață a sarcinilor trasate de plenara C.C. 
al P.M.R. din aprilie a.c. etc. Unele expuneri au 
fost prezentate de secretari ai comitetului regional 
de partid.

Pentru generalizarea experienței înaintate, cîțiva 
instructori teritoriali au prezentat referate privind 
activitatea lor.

Cei aproape 150 de instructori teritoriali au vi
zitat apoi cîteva întreprinderi importante, au vizio
nat cîteva spectacole etc.

ÂÂ'.Jê!

Un nou bloc în centrul orașului Slatina (Foto : R. Costing
- ' --------------------------------------- o®o

2000 de km pe bidde&e

învățămîntul Aplicînd în viață indicațiile con
ducerii partidului, Comitetul raionalîfîxatfTslotrfOUCCrll pqrîiQUIUI/ x^OmiTOTLJI “qlOnâl 

----- ——S— de partid Medgidia a acordai o fl
ail cadrelor
didactice

vorbă cu fiecare 
gătură cu cercul sau cursul de partid în care va studia,

Ținîndu-se seama de dorința și de pregătirea cadre
lor didactice din raionul nostru, au fost create 13 
cercuri în care se studiază istoria P.M.R,, 5 cercuri de 
studiere a bazelor marxism-lenipismului, 7 cercuri de 
economie politică. Un număr mai mare de cadre didac
tice, cș urmare a îmbogățirii cunoștințelor lor ideolo
gice, vor studia anul acesta probleme de filozofie.

Este- prevăzut ca cercurile de învățămînt pentru ca
drele didacțice să funcționeze în patru centre: Med
gidia, Cerpavodă, Basarab și Mihai Kogălniceanu. Ca 
propagandiști la cercurile cadrelor didactice au fost 
selecționați' 30 de tovarăși — un număr aproape dublu 
față de anul trecut — din rîndul învățătorilor și al pro
fesorilor, precum și dintre activiștii de partid șl de sfat 
cu pregătire corespunzătoare. între 20 și 25 octombrie 
a.c. în cele patru centre va avea loc pregătirea pro
pagandiștilor care conduc cercurile cadrelor didactice 
în vederea primei lecții. Cu acest prilej, propagandiștii 
își vor completa cunoștințele cu principalele probleme 
și teze teoretice ale partidului nostru și ale mișcării 
muncitorești internaționale.

Pentru sprijinirea cadrelor didactice în munca de in
struire și educare comunistă a tinerei generații este pre
văzut să se organizeze un ciclu de expuneri despre 
„Menirea socială a învățătorului și profesorului".

Anul acesta, pe lîngă cabinetul de partid vor func
ționa 6 cercuri în care se vor dezbate probleme de 
economia industrială șl agrară, cercuri la care vor parti
cipa șl cadre didactice din această specialitate. (De la 
Petre Rădăcină, activist la Comitetul raional 
de partid Medgidia).

ienție deosebită învățămîntului 
ideologic al cadrelor didactice. Co
misii anume constituite au stat de 

profesor ți învățător în parte în le-

FABRICILE DE TRICOTAJE au intro
dus în producție în acest început de 
trimestru circa 400 modele noi de tri
cotaje din bumbac, mătase și fire sin
tetice. De asemenea au fost introduse 
în fabricație noi modele de tricotaje 
din fire sintetice voluminoase, care au 
calități asemănătoare tricotajelor din 
lînă.

UN COMPLEX DE ALIMENTAȚIE 
PUBLICA a fost dat în folosință zi
lele acestea în Tg. Frumos, raionul 
Pașcani. Complexul se compune 
dintr-un restaurant, un bufet și o 
cofetărie cu laborator.

LA MUZEUL DE ARTA FEUDA
LĂ al Academiei R. P. Romine, din 
strada Dr. Minovici nr. 3, s-a deschis 
ieri dimineață o expoziție de hrisoa
ve domnești. Documentele expuse 
aici fac parte din tezaurul cultural 
al bibliotecii Academiei R. P. Ro
mine.

O CRAMA MODERNĂ, dotată cu 
utilaj și aparata] corespunzător, s-a 
dat recent în folosință la G.A.S. 
„Axente Sever* din raionul Mediaș. 
Noua cramă are o capacitate de 
circa 160 de vagoane de vin; aici se 
pot prelucra cel puțin 6 vagoane 
de struguri pe zi. în aceste zile aici 
se desfășoară o activitate febrilă, 
procesul de vinificare a strugurilor 
fiind în toi.

NU NUMAI ELEVII DIN TG.JIU 
au început odată cu sosirea toamnei 
cursurile ci și... părinții lor. Comi
tetul de cultură ți artă al orașului, 
în colaborare cu secția locală de în- 
vățămînt, a organizat lectorate pe
dagogice pentru părinți la care fac 
expuneri pe teme educative profe
sorii cu p mai mare experiență.

TOATE CELE 160 COOPERATIVE 
SĂTEȘTI DIN REGIUNEA IAȘI își 
desfășoară în prezent activitatea 
prin autofinanțare. Aceasta a făcut 
ca fonduri de peste 85 000 000 de 
lei să fie eliberate și să poată fi 
folosite în alte scopuri.

100 PRODUSE MEDICAMENTOA
SE sub formă de soluții injectabile, 
se realizează în prezent la fabrica 
„Fiola" din Capitală.

LA CASA DE CULTURA A SINDI
CATELOR DIN BAIA MARE a luat 
ființă cercul literar ,,Mihail Emines- 
cu" din care fac parte peste 30 de 
mineri și alți oameni ai muncii din 
oraș.

ÎN PRIMELE 9 LUNI ALE ANU
LUI, colectivul secției de conserve 
Topoloveni din cadrul I.I.S.-Băicu- 
lești a produs cu 180 tone mai multe 
conserve decît în aceeași perioadă a 
anului trecut.

FINALA DE ZONĂ A CUPEI AGRI
CULTURII, rezervată sportivilor de la 
sate, s-a desfășurat timp de 2 zile în 
comunele Frasin, Vama și Moldovifa. 
Peste 500 de fineri sportivi din regiu
nile Bacău,.'iași, Mureș-Aufonomă Ma
ghiară și Suceava s-au întrecut la 9 
discipline sportive. Primul loc a fost 
ocupat de sportivii din regiunea Su
ceava.

ÎN SALA MICA A PALATULUI 
R. P. ROMÏNE, Filarmonica de stat 
„George Enéscü“ organizează un 
ciclu de concerte lecții pentru ele
vii școlilor medii din Capitală. Con
certele lecții vor fl alcătuite din 
conferințe Însoțite de exemplificări 
muzicale, la care își vor da con
cursul soliști al Filarmonicii și ai 
Teatrului de Operă șl Balet.

Intr-una din vitrinele Craiovei am 
văzut un panou intitulat : 2 000 de 
km pe biciclete. Fotografiile expuse 
redau diferite momente din cursa 
cidisfă pe care au făcut-o prin tară 
trei din membrii familiei Savoia. Du
mitru Savoia, om la 54 de ani, co
lector la Oficiul P.T.TiR. Craiova, s-a 
gîndit să-și petreacă concediul intr-un 
chip deosebit.

Așa că, într-o bună zi, a pornit-o 
cu bicicleta la drum. Dar nu singur. 
Alături de el pedalau cei doi feciori 
— Traian, în vîrstă de 22 de ani, 
muncitor pe unul din șantierele de 
construcjii ale orașului, și Romulus, 
de 19 ani, absolvent al școlii tehnice 
sanitare. Itinerariul era destul de în
drăzneț ; București-Bacău-Vafra Dor- 
nei-Cluț și multe alte localități.

Drumul nu a fost deloc ușor. În
semnările făcute cu grijă în „jurnalul 
de bord" de Dumitru Savoia vorbesc 
despre vînturile și ploile care le-au 
îngreunat calea, despre urcușurile de 
la Bicaz, rătăcirea din pădurea de la 
Moldovifa, întîlniri cu urșii și alte 
peripeții,

Sînt înscrise însă și frumoase im
presii despre arhitectonica construc
țiilor din Capitală, despre Lacul Bi
caz, pe care el îl numește „Marea 
dintre munți", despre frumusețile 
Dornei și Clujului, despre munca 
harnică a oamenilor de la Petroșeni 
și multe altele. Și un fapt divers în
semnat în „jurnal” : primul ajutor 
medical pe care l-a acordat Romulus 
unui călător bolnav, întilnit pe o șo
sea din munții Dornei.

Despre curajul și voința cicliștilor 
din familia Savoia vorbesc atît însem
nările, cit și diplomele pe care le-au 
primit de la diferite cluburi sportive.

Acum toți trei sînt din nou la 
muncă. Pentru anul viitor ei șl-au 
planificat o excursie șl mal îndrăz
neală,

GH. BALTĂ
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La âraiova concertele săptă- 
mînale ale Filarmonicii de stat 
„Oltenia“ adună săli pline,. Dez
voltarea aceasta a pasiunii pen
tru artă este desigur datorită, nu 
în mică măsură, și activității pe 
care o desfășoară, de 15 ani, 
Filarmonica „Oltenia“, — una 
din numeroasele orchestre sim
fonice care au luat ființă în anii' 
regimului nostru pe întreg cu
prinsul țării. Activitatea desfă
șurată de orchestră e intensă și 
continuă ; cele două concerte 
date la București la sfîrșitul 
săptămînii trecute, sub conduce
rea dirijorilor permanenți Teodor 
Costin și Victor Golescu, ne-au 
daf și o imagine a nivelului ei 
calitativ.

Trebuie spus de la bun în
ceput că pentru publicul bucu- 
reștean înfîlnirea cu această or
chestră a fost o surpriză plăcu
tă. Programul a fost de calitate, 
cuprinzînd, alături de capodo
pere ale repertoriului clasic, 
creații ale unor compozitori ro- 
mîni contemporani — „Amurg 
de toamnă“ de Alfred Alessan- 
drescu, „La piață" de Mihail 
Jora. Temeinic pregătite, adînci- 
te sub raportul expresiei muzi
cale, piesele principale ale pro
gramelor, care cuprind nu pu
ține pagipi dificile, s-au bucurat

de execuții elocvente pentru po
sibilitățile mari ale ansamblului. 
Ambir dirijori .concep just inter
pretarea simfoniilor clasice, ceea 
ce constituie o certă dovadă de 
maturitate artistică, și sfăpînesc 
autoritar orchestra ; T. Costin 
are un plus de economie a mij
loacelor exterioare față de V. 
Golescu, înclinat încă spre o 
gestică prea „mare", fără necesi
tate și ducînd uneori șpre su
pradimensionarea sonorităților

Viața muzicală

■(în acompaniamentul concertului 
de Rahmaninov).

De-a lungul celor două con
certe au apărut însă și o serie 
de imperfecțiuni — și am a- 
minfi, de pildă, greșelile repe
tate ale suflătorilor în prima par
te din Simfonia a ll-a de Beetho
ven, intonația nesigură a instru
mentelor de coarde în piesa 
„Amurg de toamnă“ de Alfred 
Alessandrescu și, în genere, ca
litatea adesea deficitară a vio
loncelelor. Nu încape îndoială 
că fiecare instrumentist în parte, 
concentrîndu-se asupra rezolvă
rii insuficiențelor tehnice, va pu
tea contribui la ridicarea nivelu-

lui calitativ al concertelor date da 
Filarmonica ..„Oltenia“ și astfel 
la eficiența muncii de culturali
zare pe care această o desfă
șoară.

Cele două programe ale or
chestrei craiovene s-au bucurat 
și de concursul a doi dintre so1- 
liștii noștri de frunte. Pianista 
Silvia Șerbescu a reeditat cu 
vigoarea sa caracteristică inter
pretarea cunoscutului concert: în 
do minor de Rahmaninov, iar 
Ștefan Ruha pa aceea a concer
tului în re mgjof de Beethoven. 
Talentul exploziv al fînărâlui 
nostru violonist s-a manifestat 
încă o dată din plin, excelînd 
în părțile de virtuozitate. Apre
ciind marele talent al lui Ruha, 
care i-a adus afîtea succese 
meritate în țară și peste hotare, 
cred că, în desăyîrșirea măies
triei sale, violonistul va trebui 
să stăruie mai mult asupra 
reliefării semnificațiilor adinei 
ble operelor din repertoriul său.

Turneul Filarmonicii „Oltenia* , 
a prilejuit publicului bucureș- 
tean cunoașterea unui colectiv 
înzestrat, ale. cărui posibilități 
artistice reale îi vor permite să 
ridice, printr-o muncă susținută, 
nivelul interpretărilor sale. ■

RADU GHECIU
080----------------------------------- --------------------«F ASPECTE DIN MUNCA CUITURAEÄ IA SATE

Entuziaști al cărții 
agricole

Printre bibliotecile cu rezul
tate bune în răspîndirea căr
ții agricole se numără ?i cele 
din raionul Mizil. 16 564 de co
lectiviști din acest raion se 
numără printre cititorii biblio
tecilor comunale și sătești.

Colectivul bibliotecii raio
nale din Mizil a căutat să ini
țieze și să generalizeze diver
se forme de propagandă a 
cărții agrozootehnice. La Vadu 
Săpat, unde s-au introdus 
pentru prima dată bibliotecile 
mobile în sectorul zootehnic, 
biblioteca raională a organi
zat un seminar cu apli
cație practică. Cu acest pri
lej s-au dat bibliotecarilor in
dicații despre felul cum tre
buie să organizeze în sectorul 
zootehnic asemenea biblioteci. 
Rezultatul ? In prezent ele 
sînt organizate în 16 locuri.

Fișierul pe brigăzi a în
ceput să fie aplicat în tot mal 
multe comune. La Fulga, de 
pildă, datorită fișierului pe 
brigăzi, s-a reușit ca toți 
membrii brigăzii zootehnice să 
fie atrași spre a deveni cititori 
ai bibliotecii. Aplicînd cunoș
tințele desprinse din broșuri 
și cărți, lucrătorii din acest 
sector au reușit să mărească 
producția de lapte.

O altă formă de activitate 
cu cartea agrozootehnică e șl 
organizarea de expoziții. In 
raion au fost organizate 83 de

asemenea expoziții pe teme 
ca : „Ce să citească colecti
viștii în legătură cu. întărirea 
economico-organizutorică a 
G.A.C.”, „Ce ne spun cărțile 
despre creșterea și îngrășarea 
animalelor” și altele. .

De asemenea, în raion s-au 
organizat, pe marginea unor 
cărți, seri de întrebări și răs
punsuri, seri de calcul și al
tele.

La analiza primei faze a 
concursului bienal „Biblioteca 
în slujba construcției socialis
te", raionul Mizil a ocupat lo
cul II pe regiune. Bibliotecile 
din Săhățeni. Fintinele, Cio- 
rani du primit drapelul de 
fruntașe pe raion și regiune. 
Printre realizările lor a fost 
consemnată și rodnica activi
tate desfășurată cu cartea 
agricolă..

Milioane de spectatori 
ai filmelor

Un amplu articol publicat 
recent în acest ziar regio
nal redă cîteva aspecte din 
munca, cu filmul. Autorul ar
ticolului scoate în evidență 
faptul că în primele 8 luni ale 
anului filmele prezentate de 
cinematografele din regiunea 
Cluj au fost vizionate de 
8 400 000 de spectatori, cu 
426 000 spectatori mai mult 
decît în aceeași perioadă a a- 
nului trecut. Pentru cinemato
grafele sătești din regiune au 
fost întocmite 12 700 progra

mări de filme artistice ' și 
peste 13 300 programări de 
filme documentare.

Cinematografele sătești șl 
caravanele cinematografice 
desfășoară o bogată.și variată, 
activitate cu filmele,documen
tare agrozootehnice, sprijinind 
întărirea.. economico-organiza- 
torică a, gospodăriilor colecti
ve, popularizarea metodelor a- 
grozootehnice avansate, inten
sificarea eforturilor, oamenilor 
muncii de la sate în vederea 
sporirii producției agricole.

In jurul multor filme docu
mentare. —. „Noi metode de 
hrănire a animalelor", „Fu
raje pentru însilozat". etc.
— au fost organizate dis
cuții, conferințe, ‘ demonstrații 
practice, care au fost urmări
te cu viu interes. Un mare nu
măr de acțiuni speciale au 
fost organizate cu documenta
rele „Milionarii din regiunea 
Cluj", „Intr-un săi din ' Ar
geș". „Belșug pe ogoarele pa
triei" și alte filme prin care 
au fos{ popularizate, succesele 
unor gospodării colective.

Filmele documentare pre
zentate au fost legate de spe
cificul economic al raioanelor. 
In raioanele Gherla și Dej,' de 
pildă, au rulat numeroase fil
me documentare privind în
deosebi cultura cerealelor și a 
plantelor tehnice ; în raioane
le Bistrița și Aiud — docu
mentare privind pomicultura, 
și viticultura, iar în raioanele 
Cîmpeni, Huedin și Năsăud'
— documentare avînd ca teină 
creșterea animalelor.

Se împlinește un an de cînd și-a 
'deschis lucrările Congresul al XXII- 
lea al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice. Vor trece ani, dar Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S. va 
continua să-și păstreze uriașa în
semnătate nu numai în viața Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice 
și a poporului sovietic, dar și a miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, a întregii omeniri.

Importanța istorică mondială a 
Congresului al XXII-lea al P.C.U.S. 
constă în faptul că el a adoptat pro
gramul concret, științific fundamen
tat al construirii societății comunis
te. Așa cum a arătat tovarășul N. S. 
Hrușciov la Congres, Programul 
P.C.U.S. marchează „o nouă etapă în 
dezvoltarea teoriei revoluționare a 
lui Marx, Engels, Lenin. Programul 
oferă un răspuns limpede la toate 
problemele fundamentale ale teoriei 
și practicii luptei pentru comunism, 
la cele mai importante probleme ale 
dezvoltării lumii contemporane“.

Axat în întregul său conținut pe te
zele documentelor elaborate în co
mun în consfătuirile loi’ de partidele 
comuniste și muncitorești, Progra
mul P.C.U.S. le-a îmbogățit cu noi 
teze și concluzii, pe baza generali
zării experienței luptei revoluțio
nare în epoca actuală.

Exprimînd sentimentele cu care 
comuniștii, oamenii muncii din țara 
noastră au întîmpinat Programul 
P.C.U.S., tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej arăta în cuvîntarea sa la Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S. : 
„Nu există comunist, nu există re
voluționar; nu există om al muncii 
pe care să nu-1 entuziasmeze obiec
tivele noului Program al P.C.U.S., 
umplîndu-i inima de mîndrie și în- 
suflețindu-I și mai mult în lupta 
pentru triumful cauzei noastre”.

GRIGORE COMARTIN 
rectorul Școlii superioare 

de partid „Ștefan Gheorghiu”

prin întreaga sa açtivitate, consa
crată intereselor propriului popor, 
ca și cauzei socialismului și păcii 
în lumea întreagă, Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice și-a cîști- 
gat un imens prestigiu, stima și 
prețuirea comuniștilor și a oameni
lor muncii de pretutindeni, care văd 
în el detașamentul de frunte al miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

★

Trăim în epoca plină de măreție 
al cărei conținut principal îl consti
tuie trecerea omenirii de la capita
lism la socialism. întreaga evoluție 
mondială arată că, în înfruntarea 
care are loc între cele două sisteme 
sociale opuse, capitalismul, peri
mat istoricește, pierde poziție după 
poziție, în timp ce socialismul crește 
impetuos, ca orînduire tînără, plină 
de vigoare, căreia îi aparține viito
rul.

Un an reprezintă un răstimp scurt, 
cu atît mai mult cînd este vorba 
de înfăptuirea unui program atît de 
grapdios și de complex cum este 
Programul construirii comunismului 
adoptat de Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. Rezultatele obținute în a- 
nul care a trecut de la Congres ara
tă însă cu claritate că poporul so
vietic, însuflețit de perspectiva de a 
trăi. în comunism încă în timpul 
vieții actualei generații, înaintează 
ferm în realizarea prevederilor Pro
gramului. Realismul ■ sarcinilor sta
bilite pè baza cerințelor obiecti
ve

____r. „ nea
Poporul nostru vede în Programul tru lichidarea urmărilor cultului per- 
P.C.U.S. imaginea propriului său vii
tor de înflorire și bunăstare mate
rială și culturală.

Pe drept cuvînt, partidul nos
tru, ca și alte partide frățești, au 
denumit Programul P.C.U.S. Mani
festul Comunist al epocii noastre. 
Prin contribuția deosebită pe care a 
adus-o în fiecare etapă istorică la 
îmbogățirea marxism-leninismului,

față de 27 la sută în 1955 — arată 
că într-un viitor apropiat, sistemul 
mondial socialist va repurta victoria 
asupra capitalismului în sfera hotă- 
rîtoare a activității umane.

Veștile despre succesele obținute 
de țările socialiste în construcția 
economică și culturală, despre rit- 
murile lor înalte de dezvoltare stră
bat mări și oceane, spulberă minciu
nile anticomunismului și demon
strează superioritatea noii orînduiri, 
ihsuflînd milioanelor de oameni care' 
mai gem sub jugul exploatării capi
taliste forță și încredere în lupta 
pentru cauza lor dreaptă. Se ade-

ale dezvoltării' sociale, acțiu- 
fermă și consecventă pen-

sonalității, începută de Congresul al 
XX-lea și desăvîrșită de Congresul 
al XXII-lea al P.C.U.S., activitatea 
organizatorică, mobilizatoare a 
P.C.U.S. au dat avînt muncii crea
toare a poporului sovietic, netezind 
calea înaintării accelerate spre co
munism.

Eforturile poporului sovietic sînt 
îndreptate spre crearea giganticei

baze tehnico-materiale a comunis
mului. Se dezvoltă impetuos indus
tria, și în primul rînd industria 
grea, care și în condițiile construc
ției desfășurate a comunismului, are 
rolul hotărîtor, ca temelie a avîntu- 
lui tuturor ramurilor economiei na
ționale, a creșterii bunăstării po
porului. Depășirea simțitoare a sar
cinilor de plan ale industriei în pri
ma jumătate a septenalului, ritmu
rile înalte de dezvoltare industrială, 
deschid perspectiva ca pînă în 1965 
volumul producției industriale să 
crească nu cu 80 la sută, cum se 
prevedea, ci cu 100 la sută față de 
1958.

Luptînd pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de Congresul al 
XXII-lea și de Plenara din martie 
a C.C. al P.C.U.S., oamenii sovie
tici au obținut rezultate importante 
și în agricultură.

Realizările în producția materială, 
amploarea construcției de locuințe, 
uriașele fonduri alocate pentru sa
tisfacerea nevoilor social-culturale 
arată consecvența cu care partidul 
comunist și statul sovietic urmăresc 
înfăptuirea țelului proclamat de 
Programul P.C.U.S. — făurirea unei 
vieți de bunăstare și belșug pentru 
întregul popor.

Zborul în grup al cosmonauților 
sovietici Nikolaev și Popovici a con
stituit o strălucită mărturie a avîn- 
tului forțelor de producție. al știin
ței și tehnicii sovietice, care dețin voltării țării și concluziile pe care 
întîietatea pe plan mondial în ra
muri din cele mai importante.

Pas cu pas, în procesul dezvol
tării bazei tehnico-materiale a co
munismului, se desfășoară transfor
marea treptată a relațiilor socialiste 
în relații comuniste. Realitățile din 
U.R.S.S. arată ce forță uriașă repre
zintă conștiința tot mai înaltă a oa
menilor sovietici, devotamentul lor 
nețărmurit față de cauza comunis
mului.

sarcinilor desăvîrșirii construcției 
socialiste, pentru dezvoltarea conti
nuă a economiei și culturii și ridi
carea la nivelul țărilor avansate 
economic, în vederea realizării obiec
tivului comun al țărilor socialiste — 
de a intra toate în comunism mal 
mult sau mai puțin în același timp, 
în limitele aceleiași epoci istorice.

★

Anul care a trecut de la Con
gresul al XXII-lea a confirmat jus
tețea analizei făcute de Congres cu 
privire la noua etapă a crizei ge- 

auc- ?erale a capitalismului. Dezvoltarea 
verește previziunea lui Lenin, care ■ ineSaJa^j?rincip>alelor^țari capițalis- 
arăta că țările socialismului victo- “ ° ° """
rios își vor exercita principala în- 
rîurire asupra dezvoltării mondiale 
prin succesele lor economice.

Ca și celelalte partide frățești, 
partidul nostru învață din bogata 
experiență a P.C.U.S. desprinzînd 
concluzii de cel mai mare preț pen
tru rezolvarea problemelor complexe 
ale construirii socialismului, potrivit 
condițiilor țării noastre. Plenara C.C. 
al P.M.R. din noiembrie-decembrie 
1961, dezbătînd darea de seamă și 
activitatea delegației Partidului 
Muncitoresc Romîn la Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S., a dat o înaltă 
apreciere Programului adoptat de 
Congres.

Pe baza hotărîrilor plenarei C.C. 
în țara noastră s-a desfășurat stu
dierea documentelor Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S., în strînsă le
gătură cu sarcinile puse de partidul 
nostru în actuala etapă a construc
ției socialiste, cu perspectivele dez-

P.M.R. le desprinde din aceste do
cumente pentru propria sa activi
tate. în cadrul învățămîntului de 
partid au fost organizate cicluri de 
lecții și expuneri, precum și semi- 
narii, în care au fost dezbătute pro
blemele fundamentale cuprinse în 
documentele Congresului.

Călăuzit de partid, ' poporul nostru 
își concentrează eforturile în vede
rea înfăptuirii mărețului program 
al desăvîrșirii construcției socialiste 
trasat de Congresul al IlI-lea al 
P.M.R., obținînd succese de seamă 
în toate domeniile. De-voltînd rela
țiile frățești, colaborarea economică 
cu celelalte țări ale lagărului socia-

★
Anul ce s-a scurs de la Congresul 

al XXII-lea al P.C.U.S. a fost în a- 
celași timp un an de puternică dez
voltare a țărilor lagărului socialist. 
Creșterea continuă a ponderii țărilor list, bucurîndu-se de ajutorul Uniu- 
socialiste în producția industrială nil Sovietice, poporul romîn mun- 
mondială — în prezent 37 la sută cește cu însuflețire pentru realizarea

te a ascuțit și mai mult contradicții
le capitalismului contemporan. Orga
nizațiile monopoliste internaționale, 
care se constituie sub firma „inte
grării", sînt forme noi de reîmpăr
țire a pieței capitaliste, generînd ine
vitabil contradicții, fricțiuni și di
vergențe în lumea capitalistă. Chiar 
și în țări care au cunoscut perioade 
de creștere a producției, acestora le 
urmează fenomene de încetinire, 
stagnare, instabilitate economică.

Puternica mișcare grevistă a cla
sei muncitoare, care a cuprins în ul
timul an și țări ca Spania și Portuga
lia, unde domnește o cruntă teroare 
fascistă, lupta revendicativă a țără
nimii, combativitatea acțiunilor de 
masă pentru îmbunătățirea condiții
lor de trai, ■ libertăți democratice, 
pace și progres social, spulberă 
basmele despre „armonia de clasă’ 
din lumea capitalului, oglindesc lar
ga amploare cu care se desfășoară 
procesul revoluționar mondial.

Cu toate eforturile sale, imperia
lismul s-a dovedit incapabil de a 
opri procesul de destrămare a sis
temului colonial. în ultimul an, a- 
proape lună de lună, mereu alte țări 
au încetat să mai răspundă la ape
lul stăpânilor colonialiști.

Au crescut și s-au întărit conti
nuu forțele păcii în lumea întreagă. 
Partidele comuniste și muncitorești, 
țările socialiste țin sus steagul păcii 
și prieteniei între popoare, promo
vează cu consecvență în relațiile in
ternaționale dintre state o politică 
bazată pe principiile leniniste ale 
coexistentei pașnice. Lupta neobosi
tă a Uniunii Sovietice pentru apăra
rea păcii, inițiativele ei cu privire 
la înfăptuirea dezarmării generale 
și totale, încetarea experiențelor cu 
armele nucleare, lichidarea rămăși
țelor celui de-al doilea război mon-

dial, ca și inițiativele celorlalte țări 
socialiste, corespund intereselor vi
tale ale tuturor celor care, de la un 
capăt la altul al lumii, doresc fier
binte pacea, și de aceea se bucură de 
un larg sprijin din partea opiniei 
publice mondiale. Sistemul socialist' 
mondial reprezintă o uriașă forță 
economică, politică, morală, mili
tară, afirmîndu-și cu tot mai mare 
vigoare rolul determinant în dez
voltarea societății, omenești.

Cercurile imperialiste agresive, și 
. ’ 1 rînd cele din S.U.A.,în primul

uneltesc ' mai ’ departe împotri
va păcii, așa cum arată în
cercările lor de a continua po
litica de pe poziții de forță, înte- 
țirea cursei înarmărilor, noile ac
țiuni agresive puse la cale împo
triva Cubei. Această politică este 
sortită însă eșecului, pentru că ea 
ignorează noul raport de forțe care 
s-a creat pe arena internațională. 
Evoluția evenimentelor confirmă a- 
precierea cuprinsă’ în Declarația 
Consfătuirii partidelor comuniste și 
muncitorești din noiembrie 1960, în 
documentele Congresului al XXII- 
lea al P.C.U.S., că uriașele forțe mon
diale ale contemporaneității care a- 
pără pacea pot, prin acțiunile lor 
unite și energice, să zădărnicească 
uneltirile agresorilor imperialiști, să 
preîntîmpine izbucnirea unui nou 
război mondial.

Lùptînd pentru pace și socialism, 
partidele comuniste și muncitorești, 
țările socialiste întăresc neîncetat 
unitatea lor, sub' steagul marxism?, 
leninismului și al internaționalismu
lui proletar. Experiența a arătat că 
unitatea lagărului socialist și a 
partidelor comuniste și muncitorești 
din toată lumea constituie izvorul 
principal al forței și invincibilității 
fiecărei țări,'socialiste în parte, al 
sistemului socialist mondial si al miș
cării comuniste; internaționale, con
diția obligatorie a victoriei în lupta, 
pentru pace, democrație și progres 
social.

Aniversarea Congresului al XXII- 
lea al P.C.U.S, are loc în preajma 
sărbătoririi a 45 de ani de la Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie, 
în aceste zile, în- țara noastră se. 
desfășoară Luna prieteniei romîno- 
sovietice. Este un nou prilej de pu
ternică manifestare a relațiilor fră
țești dintre. popoarele noastre, care 
pășesc 'strips unite în lupta pentru 
socialism și comunism, pentru pace 
în lumea întreagă..

In parcul orașului Rädäuji.

If»

------- o®o-------

Orarul curselor aeriene 
interne TÄRQM

tncepind de ,ieri, 16 octombrie, a in- 
trat, m vigoare-orarul curselor.. ■ interne 
de avioane TARO.M valabil pină ta 15 \ 
martie 1963. Astfel,. cursa- aeriană pe 
ruta București-Tg. Mureș-Cluj-Baia Mare 
are plecarea din București la ora 8 și 
sosirea :la Baia: Mare la 10,55: cursa 
Biicureștl-Bacăti-Suqeava aro plecarea la 
ora 8,30 ș( sosirea în Suceava la 10,15: 
Bucureștl-Bacău-Iași plecare ora 8,45 șl 
sosiro (ași. ora . 10,45: București-Sibiu- 
Clui-Satu Marrț cu plecarea . la 9,15 și 
spsirea la Sălu'Mare la 12,20: -București- 
Tintisoara-Arad. plecare ora. 11.30, și so
sire Arad ora 13.26: Bucuresti-Tulcea îp 
zilele de marți, fqi si sîmbjită. la , ora 
11.55 și sosire fn Tulcea la 13,10; Bucu- 
resti-Craiova in zilele de luni, miercuri, 
vineri plecare Pra 11,55 si spsifé Cra'lova 
la 12.50: Bucuresti-Sfbiu p'ecàïc’ ora 
12,15, sosire Sibiu 13,25: Bucuresti-Tg. 
Mures-Clui plecare o.ra 14,30, sosire Cluj 
ora 16,35: București-Oradea pleeațe ora 
14,45. sosire Oradea 16.45: . .Buçuresti- 
Deva plecare 15,15, sosire Deva ora 16,40: 
București-Timtșoara-Arad plecare 'ora 15 
sosire Arad ora 16,55.
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Acțiuni cetățenești „Forța, frumusețea, muzicalitatea 
armonioasă au avut o zi mare“

George Georgescu a deschis stagiunea Filarmonicii 
din Viena

DEVA (coresp. „Scînteii"). — De 
la începutul anului cetățenii din o- 

: roșele și satele regiunii Hunedoara 
au prestat peste 6 milioane de ore 
de muncă patriotică la înfrumuse
țarea și buna gospodărire a orașe
lor și satelor.

In orașe, printre care Hunedoara, 
Deva, Orăștie și cele din Valea Jiu
lui, au fost amenajate pe această 
cale 240 000 mp de zone verzi și 
parcuri, s-au plantat 80 000 pomi 
ornamentali și s-au sădit 20 000 de 
trandafiri și peste 500 000 de flori.

La sate, eforturile cetățenilor au 
fost îndreptate spre lucrări cum 
sînt reparația și întreținerea a peste 
280 km de drumuri comunale, plan
tarea a 250 000 de pomi fructiferi, 
construcții de interes obștesc etc.

-,1-1-, I. M. Perfilov, R.
Emțova, A. G. Abutidze, membri

S.
__ i.__T_______  _____________ .... . ai 
niștri al R. P. Romîne, membru al delegației Asociației de ^prietenie 
Biroului Politic al C.C. ăl P.M.Ri, i
a primit marți la amiază la Con- noastră 
siliul de . _
membră 
Suprem 
Comisiei 
P.C.U.S., 
orășenesc de partid din Leningrad, 
I. D. Andreev, A. D. Djagarian,

------------------------o®o-

Tovarășul Gheorghe Apostol, prim A. P. Ștein, 
vicepreședinte al Consiliului,de Mi- J

Miniștri pe A. P. Boikova, 
a Prezidiului Sovietului 

al R.S.F.S.R., membră a 
centrale de revizie a 
secretar al Comitetului

sovieto-romîne care se află în țara 
cu prilejul sărbătoririi 

Lunii prieteniei romîno-sovietice. 
Au participat tovarășii Constanța 

Crăciun, Ilie Murgulescu, P. Nicu- 
lescu-Mizil, Marin Florea Ionescu. 

întrevederea a decurs într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

simte de la primele acorduri — un 

cienilor. A fost un concert excelent.

între 10 și 15 octombrie 1962 au 
avut loc la București tratative în
tre delegațiile guvernamentale ale 
Republicii Populare Romîne și Re
publicii Arabe Unite, în urma cărora 
s-au semnat un Acord comercial de 
lungă durată și un Acord de plăți 
de lungă durată.

Potrivit listelor de mărfuri con
venite, volumul schimburilor dintre 
cele două țări urmează să crească în 
1963 cu peste 30 la sută față de 1962.

R. P. Romînă va exporta : produ
se petroliere, produse din lemn, ma
șini și utilaje, oțel, beton, produse 
chimice, zahăr și alte mărfuri, 
R.A.U. va livra bumbac, fire și 
tile de bumbac, orez etc.

Din. partea romînă a semnat
gu Rădulescu, ministrul comerțului 
exterior, iar din partea R.A.U. dr.

iar 
tex-

Go-

LUNA PRIETENIEI ROMÎNO-SOVIETICE

Oaspeții sovietici în mijlocul
oamenilor muncii din Capitală

Abdel Moneim el Kaissouny, minis
trul finanțelor și planificării.

La semnare au asistat din partea 
Ministerului Comerțului Exterior al 
R. P. Romîne : M. Petri, adjunct al 
ministrului, I. Voicu, secretar gene
ral, membrii delegației și funcționari 
superiori ai acestui minister.

Din partea R.A.U. la semnare au 
asistat Hussein Khaled Hamdi, sub
secretar de stat la Ministerul Eco
nomiei, și membrii delegației. A fost 
de asemenea prezent Saad Mortada, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.A.U. la București. (Agerpres)

A 100-a premieră
„Scînteii"). — Pe 

de stat din Sibiu
SIBIU (coresp. 

scena Teatrului 
s-a jucat cea de-a 100-a premieră. 
Spectacolul cuprinde piese într-un 
act de la începuturile teatrului ro- 
mînesc : „Două femei împotriva unui 
bărbat" de M. Kogălniceanu, „O 
soare la mahala" și „îngîmfata plă- 
pămăreasă" de Costache Caragiale, 
precum și sceneta „Conversații” de 
Costache Facca. Regia este semnată 
de Mihai Raicu, iar scenografia de 
Olga Mutiu.

o®o

A apărut nr. 10 al revistei

„Probleme ale păcii și socialismului“

' Este întotdeauna o mare' cinste , . ... .__ , _
pentru un dirijor să conducă pri- dirijor care are ceva de spus rnuzl- 
mul concert al unei stagiuni a Fi- cienilor. A fost un concert excelent, 
larmonicii din Viena. La începutul Forța și frumusețea, muzicalitatea 
actualei stagiuni, această cinste a : armonioasă au avut o zi mare". Iar 
revenit cunoscutului dirijor romîn, „Volksblatt", organ al 
artistul poporului din R. P. Romînă, ~ - ■ ■ ■-■ ■
George Georgescu. Această manifes
tare a avut loc în cadrul festivități
lor prilejuite de cea de-a 150-a ani
versare a Societății muzicale „Mu
sikverein“.- •

Membrii Filarmonicii din Viena
■ și-au . manifestat înalta lor prețuire 
pentru George Georgescu într-un 
articol pe care l-au publicat în pro
gramul lor. Concertul a întrecut însă 
toate așteptările. Simfonia 104 de 
Haydn, cu care G. Georgescu și-a 
început concertul, a fost o capodo
peră de interpretare a muzicii cla
sice austriece. Un succes deosebit a 
înregistrat G. Georgescu cu cele 
„Trei dansuri romînești" de Theo
dor Rogalski, a căror instrumentare 
strălucită a îneîntat publicul. Punc
tul culminant al concertului a fost 
interpretarea Simfoniei a VI-a „Pa
tetica“ de Ceaikovski, cu o măies
trie pe care n-am mai întîlnit-o de 
la concertele date la Viena de Fi
larmonica leningrădeană.

Presa austriacă de toate orientă
rile politice a subliniat în cronici și 
articole pline de elogii impresia pu
ternică produsă de arta dirijorului 
romîn asupra publicului austriac.

„Wiener Zeitung“, organul oficial 
al guvernului austriac, scrie : „Georr 
ge Georgescu este — aceasta se

„ “ ", _ l Partidului
Popular (catolic), adaugă : „The 
great old man" al României, care în 
prețuirea de care se bucură în pa
tria sa ar putea fi comparat doar 
cu octogenarul Kodaly din Buda
pesta, a stat din nou, după un răs
timp de mulți ani, în fruntea Filar
monicii din Viena. Concepția muzi
cală a lui Georgescu de înaltă 
ținută, totuși în nici ti-fi moment el 
nu are nevoie să facă paradă cu in
terpretarea sa. Arta, naturalețea și 
modestia lui Georgescu au stîrnit a- 
clamații de entuziasm".

Ziarul „Express" scrie la rîndul 
său : „George Georgescu este un 
mare dirijor, un dirijor care face 
parte din cea mai înaltă clasă a 
conducătorilor de orchestre. George 
Georgescu reprezintă ceea ce se 
poate numi un desăvîrșit dirijor spi
ritual și artistic. El trebuie să stea 
pe primul loc al valorilor muzicale".

O atmosferă de mare însuflețire 
a domnit în sală la încheierea aces
tui memorabil concert. Membrii or
chestrei l-au sărbătorit pe marele 
dirijor romîn cu același entuziasm 
ca Și publicul.

MARCEL RUBIN 
compozitor, critic muzical, secretar 

al Uniunii compozitorilor 
din Austria

în cadrul manifestărilor consa
crate Lunii prieteniei romîno-sovie
tice, marți după-amiază a avut, loc 
la Casa prieteniei romîno-sovietice 
o întîlnire a membrilor delegației 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mîne cu oameni ai muncii din Ca
pitală, organizată de Consiliul Ge
neral A.R.L.U.S.

Au luat parte Aurel Mălnășan, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, acad. Petre Constantinescu- 
Iași și Marin Florea Ionescu, vice
președinți ai Consiliului General 
A.R.L.U.S.,' conducători ai unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, oameni de cultură, un mare 
număr de reprezentanți ai oameni
lor muncii din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei.

Au fost de .față, G. E. Cebotariov, 
Însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice m R. P. Romînă, 
și membri ai Ambasadei.

Tov., Marin Florea Ionescu, după 
ce a adresat un călduros salut oas
peților, a arătat că pentru oamenii 
muncii din țara noastră prietenia și 
solidaritatea frățească cu popoarele 
sovietice 
scumpă.

Luînd

reprezintă o tradiție

cuvîntul A. P. Boikova,

conducătoarea delegației sovietice, a 
transmis. în numele Asociației de 
prietenie sovieto-romîne. în numele 
tuturor oamenilor sovietici, un fră
țesc salut cetățenilor patriei noastre. 
Vorbitoarea a arătat că în timpul 
vizitelor făcute în R. P. Romînă 
membrii delegației au avut prile
jul să se convingă încă o dată de 
succesele poporului romîn obținute 
sub conducerea Partidului Muncito
resc Romîn în opera de construire 
a socialismului. Ea a relevat că a- 
ceste succese contribuie la dezvol
tarea și întărirea forței socialismu
lui. La înapoierea în țara noastră, a 
spus A. P. Boikova, vom vorbi oa
menilor sovietici despre hărnicia po
porului romîn, despre prietenia și 
căldura cu care delegația noastră a 
fost intîmpinată pretutindeni.

Participanții la întîlnire au ma
nifestat călduros pentru prietenia de 
nezdruncinat romîno-sovietică.

Artiști ai Teatrului de Operă și 
Balet și ai Teatrului de operetă au 
prezentat apoi un program artistic.

★
Seara. Consiliul General A.R.L.U.S. 

a oferit o masă la restaurantul 
Athenée Palace în cinstea membri-

delegației Asociației de priete- 
sovieto-romîne.*

în cursul zilei de marți, membrii 
delegației Asociației de prietenie so- 
vieto-romîne au făcut o vizită la In
stitutul de studii romîno-sovietic, 
unde au fost primiți de acad. P. 
Constantinescu-Iași, directorul in
stitutului.

Delegația a vizitat apoi fabrica de 
pielărie și încălțăminte „Dîm
bovița".

A. D. Djagarian, doctor m științe 
medicale, șeful catedrei de chirur
gie. operatorie a Institutului de me
dicină din Erevan, membru al dele
gației, a vizitat spitalul clinic Fun- 
deni.

lor 
nie

(Agerpres)

A apărut, în limba romînă, în E- 
ditura politică, nr. 10 (50) pe anul 
1962 al revistei „Probleme ale păcii 
și socialismului“, revistă teoretică și 
informativă a partidelor comuniste 
Și muncitorești.

Acest număr al revistei cuprinde 
articolele : „Coexistența pașnică și 
lupta de eliberare națională" de 
MAMUN ; „Despre fundamentarea 
științifică a gospodăririi socialiste" 
de E. SZTR ; „Burghezia senegaleză 
în condițiile neocolonialismului" de 
W. M. LORIN ;1 „Mârxism-leninis- 
mul și viața culturală a Braziliei“ 
de P. MOTTA LIMA ; „Privire în 
viitor" de B. GRUȘIN.

Rubrica „In partidele comuniste 
și muncitorești“ conține numeroase 
materiale informative cu privire la 
activitatea unor partide frățești.

La rubrica „Schimb de păreri" 
sînt publicate în continuare mate
riale ale discuțiilor pe temele „Ro
lul femeii în societatea contempora
nă“ și „Anticomunismul — dușman 
al omenirii".

Rubrica „Cărți și reviste“ cuprin-

de recenziile intitulate : „Dialog 
transatlantic” de J. GIBBONS și „Un 
mare iubitor de adevăr“ de D. 
OSTREANÏN și V. EVDOKIMENKO.

Rubrica „Scrisori, note" conține 
fragmente din două scrisori ale lui 
O. NEUMANN publicate sub titlul : 
„Din închisoare — despre artă“.

Revista publică noi materiale la 
rubrica „împotriva represiunilor și 
persecutării democraților".

Presa ungară despre Filarmonica zzOeorge Enescu/Z
Referindu-se la concertele orches

trei bucureștene, ziarul „Nepszabad- 
sâg" scrie : „Interpretarea simfoniei 
a Vil-a de Beethoven a reprezentat 
un punct culminant al întregului 
program. Aici orchestra și-a demons
trat marile calități... Bisată, orches
tra a prezentat suita „Hary Jânos" 
de Kodăly Zoltân, într-o interpretare 
suculentă și plină de temperament,

■-----------------------------O ©O-----------------------------

care ar face cinste oricărei orchestre 
autohtone".

Ziarul „Maghyar Nemzet” scrie : 
„George Georgescu este printre pri
mii dirijori ai lumii". Ôcupîndu-se 
de interpretarea violoncelistului 
Radu Aldulescu ziarul subliniază : 
„Radu Aldulescu este un artist de 
o sensibilitate remarcabilă. Tonali
tatea violoncelului său cucerește au
ditoriul".

ÎN TURNEU PESTE OCEAN

O©O

Orchestra Filarmonicii din Le
ningrad a. plecat la 14 octombrie 
peste ocean. Ea va întreprinde un 
lung turneu prin mai multe orașe 
din S.U.A. și Canada-, în cadrul 
căruia solist va fi renumitul vio
lonist David Oistrah, artist al po
porului din U.R.S.S.

Cu ocazia Zilei Națiunilor U- 
nite (24 octombrie) artiștii sovietici 
vor da un concert în clădirea 
O.N.U.

mînd 40 la sută din beneficiile ob
ținute, în timp ce Monaco propune 
35 la sută. Diferența reprezintă 
o sumă importantă, întrucît cifra 
de afaceri a firmelor în cauză se 
ridică la 40 de miliarde de franci.
SALVAT... PE CALEA UNDELOR

In noaptea de 11 octombrie, la o 
oră foarte tirzie. Claude Crepin, 1 
radio-electrician din Amiens (Fran- 1 
fa), a recepționat apelul radio- i

Manîfestărî culturale
au continuat să aibă locîn țară 

manifestări -prilejuite de Luna prie
teniei romîno-sovietice.

IAȘI. La Casa prieteniei romîno- 
sovietice A.R.L.U.S. din Iași a avut 
loc marți seara un recital. Soliști ai 
Operei de stat din localitate au in
terpretat arii din operele compozi
torilor ruși- și sovietici.

BAIA ' MARE. în regiunea Mara
mureș au fost organizate peste 60 
de conferințe, seri literare și alte 
manifestări consacrate prieteniei ro-, 
piîno-spvietice.

DEVA. La cinematograful „Pa
tria“ din Deva s-a deschis marți 
Festivalul filmului sovietic. La libră
riile din Deva, Hunedoara, Petro- 
șeni, Vulcan șl Călan s-au deschis 
bazare ale cărții sovietice.

BACĂU, La clubul fabricii de hh> 
tie și celuloză „Steaua Roșie" Bacău 
a fost organizată o seară literară 
intitulată „Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, oglindită în li
teratura popoarelor". (Agerpres)

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 'Aseară 
în ultima zi a preliminariilor campiona
telor mondiale de volei, echipa masculi
nă a R. P. Romîne a jucat la Leningrad 
cu selecționata R. P. Ungare. După o 
ft’ptă spectaculoasă, voleibaliștii romîni 
au terminat victorioși cu școrul de 3-2 
(12-15 ; '8-15 ; 16-14 1 15-4 s 15-6). Echipa 
romînă s-a clasat pe primul loc în grupa 
a Il-a a. preliminarei de 
cîștigînd toate . întîlnirile

s-a calificat astfel pentru turneul final, 
alături de echipele Iugoslaviei, Braziliei, 
R. P. Ungare, Japoniei, R. P. Polone, 
U.R.S.S., R. P. Chineze, R. S. Ceho
slovace și R. P. Bulgaria.

Astăzi este zi de odihnă. Joi încep la 
Moscova meciurile turneului final al 
campionatelor. Echipa masculină a R. P. 
Romîne va juca cu echipa R. P. Chineze, 
iar cea feminină va întîlni reprezenta
tiva Braziliei.

la Leningrad, 
susținute. Ea

La întoarcerea 
sa din vizita fă
cută în Marea Bri- 
tanie, ministrul e- 
conomiei forestie
re, M. Suder, a 
avut o convorbire 
genției Romîne de Presă „Agerpres”, 
Florea Țuiu, căruia i-a declarat 
printre altele :

Vizita delegației noastre în Ma
rea Britanic a avut loc la invitația 
lordului Radnor, președintele Co
misiei forestiere din această țară, 
cu scopul de a cunoaște nivelul ac
tualul activității de cercetare știin
țifică și de producție în domeniul 
forestier. Unele aspecte ale cerce
tărilor, în special cele privind con
servarea semințelor forestiere, pre
cum și mularea și precomprimarea 
lemnului în timpul procesului de 
producție, prezintă interes și pentru 
țara noastră.

In legătură cu felul în care sînt 
apreciate în Anglia realizările R.P, 
Romîne în domeniul economiei fo
restiere și cu perspectivele de dez
voltare ale colaborării între cele 
două țări în acest sector, tov. M. 
Suder a spus : în Anglia este bine 
cunoscut faptul că Romînia este o 
țară bogată în păduri și are o eco
nomie forestieră în plină dezvoltare. 
Oamenii de știință englezi, cercetă
torii și conducătorii de institute 
manifestă un viu interes pentru re
zultatele științifice mai importante 
obținute în unitățile similare din 
tara noastră, realizări de care au 
luat cunoștință cu prilejul unor re
uniuni internaționale. Și delegația 
noastră a avut prilejul să cunoască 
îndeaproape preocupările forestieri
lor englezi, am avut întrevederi cu 
oameni de stat și cu oameni de a- 
faceri din Marea Britanie. 
ciem

contribuție pozi-
forestiere tivă la cunoaș-Ministrul economiei __ ____ T

a! R.P. Romîne despre vizita sa terea noastră re
in Anglia ciprocă.

—•_ Cu ocazia con
vorbirilor avute, 

oamenii de afaceri au manifestat 
interes pentru o serie de produse 
lemnoase din țara noastră, pronun- 
fîndu-se pentru lărgirea volumului 
de mărfuri romînești pe piața en
gleză. Totodată, unele mașini și uti
laje produse de firme engleze pre
zintă interes pentru industria lem
nului de la noi.

Sîntem de părere — a încheiat 
tov. M. Suder — că lărgirea schlm-, 
burilor tehnlco-științifice și comer
ciale dintre cele două țări, precum 
și vizitele reciproce ale specialiștilor 
și oamenilor de afaceri, contribuie 
la statornicirea și dezvoltarea unor 
relații de colaborare fructuoasă în 
interesul ambelor părți.

cu redactorul A-

Instalînd în noaptea de 13 
tombrie posturi de control vamal 
la frontiera cu micul principat Mo
naco (fotografia alăturată), Franța a 
declarat un adevărat „război eco
nomic", intrucît de peste 100 de 
ani trecerea acestei frontiere era 
cu totul liberă. Cauzele acestei mă
suri ? Monaco devenise un adevă
rat „rai fiscal" pentru numeroasele 
firme franceze și străine instalate 
pe teritoriul monegasc spre a 
profita de privilegiul acordat ce
tățenilor acestui principat de a nu 
plăti impozite pe venit. Guvernul 
francez Cere ca trusturile și între
prinderile franceze aflate în Mo
naco să plătească impozite însu-

Intre proiectare și execuție
■J

un coleg din Gre- 
radio-amatorii din 

unui medi- 
ungară ne- 
agonie la

fonic lansat de 
noble către toți 
Europa pentru găsirea 
cament de proveniență 
cesar unui bolnav în 
spitalul din Grenoble.

In urma mesajelor 
medicamentul a fost imediat expe
diat pe calea aerului de către 
Crucea Roșie ungară. Bolnavul se 
află acum în afară de orice pericol.

radiofonice

„RĂZBOI FISCAL

un decalaj corespuiii^lpr
(Urmare din pag. I-a)

GIMNASTICĂ Un P

’Sîmbătă 20 și duminică 21 octom
brie, clubul Dinamo-București or
ganizează în sala Floreasca un im
portant concurs internațional de 
gimnastică, la care vor fi prezenți 
gimnaști și gimnaste de la cluburile 
Dinamo-Moscova, Ruda Hvezda- 
Praga, Dynamo-Berlin. Gwardia- 
Varșovia, Dozsa-Budapesta, Spar- 
tak-Sofia și Dinamo-București. Și-au 
anunțat participarea valoroasele 
gimnaste sovietice Sofia Muratova 
și Lidia Ivanova, care au mai evo- 
-aât cu succes la București. Prem- 
syl Hrbec (R. S. Cehoslovacă). Lajos 
Varga. (R.P. Ungară), Fr. Orendi, Emi
lia Liță (Dinamo București) și alții.

Un alt eveniment sportiv, care 
va suscita interes, va fi evoluția în 
București a echipelor feminine și 
masculine ale Japoniei. Oaspeții, de
ținători ai titlului de campioni mon
diali la masculin și ai locului trei la 
feminin la aceeași competiție, vor 
evolua la 2, 3 și 4 noiembrie în sala 
Floreasca în cadrul unui concurs 
demonstrativ alături de reprezen
tanții țării noastre.

Finala campionatului republican 
de gimnastică artistică va avea 
loc la 17 și 18 noiembrie la Bucu
rești.

I

că vizita făcută reprezintă
------O®O------

Apre-
o

De cîteva zile se află In Capitală 
vicepreședinte 

al

FOȚBAL. Astăzi de la 
ora 15,30, pe stadionul 
Republicii din Capitală 
va avea , loc meciul res- 
stantă dintre echipele 
Dinamo București si Pe
trolul Ploiești din cadrul 
campionatului cat. A de 
fotbal. In deschidere, la 
ora 13,30 se întilnesc 
formațiile de tineret ale 
celor două cluburi.

Marti. le Petroseni, 
echipa iugoslavă de fot
bal Spartak Subotita a 
întilnit formația Jiul Pe-

cîteva ifîsadass?i
trila. Jocul s-a încheiat 
cu un rezultat de egali
tate : 1-1 (0-0).

RUGBI. Federația fran
ceză de rugbi a definiti
vat echipa reprezentati
vă a Franței care va în- 
tîlnl la 11 noiembrie la 
București selecționata 
R. P. Romine. în meciul 
de la București îșl vor 
face debutul 4 noi inter
naționali. Este vorba de 
fundașul Jean Pierre Ra- 
zat, aripa Michel Arino, 
jucătorul de linia a doua

și nilierui 
Iată echipa 
deplasarea 

Jean Pierre 
Arino, Guy

Maurice Lira 
Francis Mas. 
care va face 
la București : 
Razat, Michel 
Boniface, Andre Bonifa
ce, Jean Dunuv, Guv 
Camberaberro, Pierre La
croix, căpitanul echipei, 
Michel Crauste, Henrv 
Rombro, Roger Gensane, 
Maurice Lira. Bernard 
Mommeiat, Amedée Do- 
menech. Jean de Greqo- 
rio, Francis Mas. Rezer
ve : Albaladeio, Laborde, 
Crancée. Laudouar.

•

dl. Stavros Kostopoulos, 
al Partidului liberal, vicepreședinte 
Ligii de prietenie greco-romină, deputat 
în parlamentul grec, care face o vizită 
în tara noastră la invitația Institutului 
romîn pentru relații culturale cu străină
tatea. Oaspetele a avut o întrevedere cu' 
președintele I.R.R.C.S., acad. Mihail Ra- 
lea, și a fost primit la Comitetul de 
conducere al Grupului national romîn 
al Uniunii interparlamentare.

® La invitația Comitetului national 
pentru apărarea păcii din R. P. Romînă 
au fost oaspeți ai tării noastre Wide 
Svensson, economist, membru al Consi
liului Mondial al Păcii, secretar al Co
mitetului Păcii din Suedia, și soția sa, 
Miroslava Jana Svensson, specialistă în 
probleme de istorie a literaturii. într-o 
întîlnire cu reprezentanți ai presei 
radioteleviziunii, oaspeții suedezi 
împărtășit impresii din vizita făcută 
noi în tară timp de două săptămîni.

• Marti, membri ai orchestrei simfo
nice „Gewandhaus” din Leiozig, care 
se află In turneu în tara îoastră, au 
făcut o vizită la Comitetul de Stat ren- 
tru Cultură si Artă, unde iu fost- primiți 
de Virgil Florea si ton Moraru, vicepre
ședinți ai comitetului.

® Cu prilejul organizării la București 
a Expoziției industriale britanice, marți 
seara au sosit în Capitală lordul Boothbv. 
președintele Comitetului ■ parlamentar 
pentru promovarea comerțului est-vest. 
Si sir Leslie Plummer, vicepreședinte al 
aceluiași comitet. (Agerpres)

și 
au 
la

tocmit și n-au predat la timp proiec
tanților temele și studiile tehnico- 
economice. Așa, de pildă, Ministerul 
Industriei Construcțiilor a întîrziat 
mult, în acest an,, predarea temelor 
și. datelor necesare proiectării pen
tru un număr de 6 lucrări de inves
tiții.

Tot în legătură cu aceasta se mai 
ridică o problemă. Trebuie înlătura
te desele modificări ale termenelor 
de predare a proiectelor care mai 
persistă în activitatea unor in
stitute de proiectare. în acest scop 
este nevoie să se acorde o atenție 
mai mare corelării programelor de 
proiectare cu planurile de investi
ții, să se aibă în vedere la stabi
lirea termenelor de predare a pro
iectelor perioada necesară avizării 
•și studierii documentației de către 
constructor. Este util, după părerea 
noastră, ca programele de proiectare 
să cuprindă termenele de predare a 
proiectelor avizate de C.S.P., iar mo
dificarea termenelor pentru lucrări-- 
le mai importante să se poată face 
numai cu. avizul acestui organ. Con
siderăm necorespunzător faptul că 
unele institute de proiectare premia
ză proiectele pentru predarea în ter
men, deși, acestea au. suferit repeta- tru 
te amînări.

Folosirea cît mai judicioasă a ca- unui 
pacității institutelor de proiectare 
constituie un factor de bază în asi
gurarea la timp a proiectelor, și a 
decalajului necesar între proiecta
re și execuție. Deși această proble
mă a fost mult dezbătută, obținîndu- 
se o serie de rezultate pozitive, to
tuși în institutele de proiectare sîrit 
încă suficiente rezerve. în urma.

din capacitatea de proiectare nu este 
folosită eficient.

Se constată destul de frecvente ca
zuri în care se proiectează lucrări 
a căror execuție nu este prevăzută 
pentru perioada imediat următoare. 
La Institutul de proiectări miniere, 
spre exemplu, în urma analizei fă- 

• cute asupra unui număr de circa 50 
de proiecte executate, sl-a consta
tat că 22 din acestea nu au fost uti
lizate, consumîndu-se prin aceasta 
25 000 ore de proiectare. Pentru în
lăturarea unor asemenea cazuri și 
intensificarea elaborării proiectelor 
necesare investițiilor anului viitor, 
printr-o hotărîre a Consiliului de 
.Miniștri s-a stabilit ca în cadrul ins
titutelor de proiectare, în timpul cît 
a mai rămas pînă la sfîrșitul acestui 
an, să nu se elaboreze proiecte care 
nu sînt prevăzute în planul de in
vestiții pe 1963.

Există de asemenea situații cînd o 
serie de proiecte începute se abando
nează pe parcurs sau se refac de 
mai multe. ori. Analiza despre care 

' am amintit mai înainte a scos în 
evidență că orele de proiectare inu
til consumate în 1961, numai de că
tre organizațiile de proiectare ale 
sfaturilor populare regionale, pen
tru documentații abandonate, pen- 

refaceri și completări, echi
valează cu capacitatea anuală a 

proiectare lo- ... .
al pregătirea din timp a proiectelor, 

se mai ridică o problemă: operati
vitatea, cu care se fac avizările de 
către forurile tutelare ale beneficia
rilor și proiectanților și de cele
lalte foruri de avizare. Ridicăm a- 

. ceastă problemă întrucît timpul de 
avizare încă mai reprezintă o pon
dere însemnată în durata elaborării 
și definitivării unor proiecte.

Deși în ultimul timp s-a obținut 
o micșorare a duratei de avizare, a- 
preciem totuși, că, mai ales în ce 
privește avizarea în cadrul ministe-

institut de 
cal ca, de. exemplu, acela 
regiunii Argeș. Asemenea rezerve 
de capacitate dé proiectare se iro
sesc uneori și în cadrul institutelor 
de proiectări republicane.

Ar fi greșit să afirmăm că defi
ciențele în domeniul utilizării capa
cității institutelor de proiectare sau 

___ _____ __________  ... întîrzierea în predarea proiectelor 
unei analize făcute de organele Mi- s-ar datora exclusiv institutelor de 
nisterului Finanțelor și ale Băncii 
de Investiții la' unele institute re
publicane și regionale de proiectări 
s-a constatat că o. parte importantă

mirii documentației tehnice pentru 
secția de var de la Fabrica de ci
ment din Bicaz ? Credem că aici are. 
o vină și forul tutelar care a modi
ficat pe parcurs amplasamentul și 
soluția tehnică a acestei lucrări. 
Acest caz arată că beneficiarii de 
investiții pot să-și aducă o contri
buție sporită la crearea decalajului 
între proiectare și execuție dacă vor 
dovedi mai multă exigență în întoc
mirea temelor și stabilirea ampla
samentelor pentru noile lucrări.

Socotim eficientă pentru mărirea 
capacității de lucru în institutele de 
proiectare măsura de a se trece la 
constructor elaborarea unor proiec
te de execuție pentru unele obiecte 
sau detalii constructive. O impor
tantă capacitate de proiectare s-ar 
cîștiga și prin trecerea întocmirii 
proiectelor de execuție pentru utila
je, în măsură mai mare, pe seama 
întreprinderilor furnizoare de utila
je. Rezerve însemnate de capacita
te de lucru în institutele de proiecta
re ar putea fi puse în valoare și prin 
simplificarea volumului documenta
țiilor, înlăturarea unor detalii inuti
le, desenate sau scrise, care adesea 
îngreunează și munca de avizare. Se 
impune . de asemenea necesitatea 
creșterii exigenței în stabilirea nor
melor de timp. în proiectare.

în legătură cu asigurarea decala
jului între proiectare și execuție, cu

proiectare.'Oare poate fi socotit răs
punzător numai Institutul de proiec
tare pentru construcții și materiale 
de construcții de întîrzierea întoc-

relor, sînt încă suficiente posibili
tăți. Considerăm util ca ministerele 
și comitetele executive ale sfaturilor 
populare regionale să ia măsuri or
ganizatorice pentru îmbunătățirea 
muncii în acest domeniu: întărirea 
răspunderii organelor care se ocupă 
de aceasta, stabilirea unor termene 
corespunzătoare pentru avizarea în 
circuit a documentației pînă la Con
siliul tehnico-științific (beneficiar, 
direcție generală, direcție tehnică 
etc.) cît și pentru avizarea în C.T.S. 
în acest scop ar fi necesar să fie ur
gentată definitivarea regulamentelor 
de competențe și atribuțiuni ale con
siliilor tehnico-științifice din cadrul 
ministerelor. Pentru scurtarea du
ratei de avizare la celelalte foruri 
se face simțită, de asemenea, nece
sitatea extinderii avizării complexe 
a unor lucrări mai importante.

Trebuie subliniat că asigurarea 
unui decalaj între proiectare și exe
cuție nu. trebuie obținută nicidecum 
în detrimentul calității proiectelor. 
Nivelul tehnic ridicat, calitatea pro
iectelor constituie un obiectiv de 
prim ordin în activitatea institute
lor de proiectare. La aceasta e ne
voie să vegheze cu exigență și răs
pundere și organele de avizare, fără 
însă a tărăgăna lucrurile. Pentru 
îmbunătățirea calității proiectelor, 
scurtarea duratei de avizare și în
tărirea răspunderii proiectanților, 
socotim util ca folosirea fondurilor 
de premiere alocate institutelor de 
proiectare să fie mai strîns legată 
de aprecierile și calificativele dife
ritelor comisii de avizare, îndeosebi 
ale C.S.C.A.S. și C.S.P.

Tinînd seama de importanta pe 
care o prezintă asigurarea unui deca
laj corespunzător între proiectare și 
execuție, considerăm că o dezbatere 
organizată și îndrumată de către mi
nistere și C.S.C.A.S. a acestei pro
bleme, în cadrul institutelor de 
nroiectare, ar putea aduce un aport 
însemnat în realizarea acestui o- 
biectiv. S-ar scoate la iveală desi
gur noi posibilități și aceasta ar fi 
în interesul îndeplinirii în bune 
condiții a volumului de investiții 
prevăzut de planul pe 1963.
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22 000
Se dezvoltă relațiile 

de1 colaborare 
sovieto-finlandeze

MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS 
fransmife: La 16 octombrie la amba
sada Finlandei din Moscova a avut 
loc un dejun în cinstea președintelui 
Republicii Finlanda, Urho Kekkonen, 
care se află la odihnă în U.R.S.S.

Președintele Kekkonen a declarat 
că a avut luni „o convorbire foarte 
interesantă* cu Nikita Hrușciov. Refe- 
rindu-se la întîlnirea pe care a avut-o 
cu șeful guvernului sovietic anul tre
cut la Novosibirsk, președintele Finlan
dei a spus că această întîlnire și evo
luția care a urmat i-au întărit și mai 
mult convingerea că „putem și mai de
parte rezolva toate problemele care 
apar în relațiile noastre. în conformi
tate cu interesele celor două fărî, pe 
baza încrederii reciproce“. Drept exem
plu grăitor Urho 
centul acord cu 
eștre Finlanda a 
naiului Saimaa.

N, S, Hrușciov 
să remarc cu satisfacție, domnule pre
ședinte, că după fiecare întîlnire nouă 
înțelegerea reciprocă dintre noi creș
te și se aprofundează“. Președintele 
Consiliului de ......................._
spus că 
considera 
privire la 
mare succes al colaborării țărilor noa
stre, o nouă confirmare a principiilor 
coexistentei pașnice".

Kekkonen a citat re- 
privire la arendarea 

părfii sovietice a ca-

a declarat : „Aș dori

Miniștri al U.R.S.S. a 
motivele de a 

cu
există toate 

„încheierea acordului 
canalul Saimaa drept un

Dezarmarea ar deschide imense 
posibilități progresului social

INTERVENȚIA REPREZENTANTEI R. P. ROMlNE ÎN COMITETUL 
NR. 3 AL ADUNÄRH GENERALE A O. N. U.

Trecînd la examinarea chestiunii 
locuințelor și a dezvoltării urbane, 
reprezentanta R. P. Romîne a citat 
exemple din situația gravă care ca
racterizează condițiile de locuit în 
numeroase țări, subliniind că cons
trucția de locuințe trebuie să stea 
la baza oricăror programe naționa
le de dezvoltare economică și so
cială. Ea a prezentat comitetului o 
amplă imagine a modului cum po
porul romîn a făcut față probleme
lor edilitare și frumoasele rezultate 
obținute în domeniul urban și sa
nitar, arătînd că Republica Populară 
Romînă este gata să pună Ia dispo
ziția țărilor interesate 
cîștigată.

In partea finală a 
Dina Cocea-Brediceanu 
la importanța aportului 
dezvoltarea economică și socială, ne
cesitatea ca în toate țările unde mai 
există discriminări la salarizare sau 
profesiuni să se realizeze deplina 
garantare a drepturilor femeii la 
muncă, retribuție și 
cum aceste drepturi 
în țările socialiste.

NEW YORK 16 — De la trimisul 
special Agerpres, C. Răducanu:

In ședința din 16 octombrie a Co
mitetului nr. 3 al Adunării Generale 
a O.N.U., a luat cuvîntul delegata 
Republicii Populare Romîne, Dina 
Cocea-Brcdiceanu. Subliniind că 
problemele sociale și economice 
nu-și pot găsi soluția decît în ca
drul relațiilor pașnice internaționa
le, vorbitoarea s-a referit la imen
sele posibilități care s-ar deschide 
progresului social în lume ca ur
mare a dezarmării generale și to
tale. „Numai o singură zi dacă s-ar 
sista fabricarea armamentelor, s-ai 
obține fonduri pentru construirea a 
50 de mii de case moderne“ — a 
spus delegata R. P. Romîne. Refe
rindu-se la metodele experimentate 
în țările socialiste în domeniul pla
nificării, Dina Cocea-Brediceanu a 
expus cîteva din caracteristicile e- 
conomiei naționale a Republicii 
Populare Romîne, subliniind echili
brul armonios dintre ramurile eco
nomiei, dintre producție și consum, 
ritmul susținut și dinamic de creș
tere a venitului național, ameliora
rea continuă a nivelului material și 
cultural al populației.

experiența

intervenției, 
s-a referit 
femeilor în

protecție, așa 
sînt asigurate

SITUAȚIA DIN R. A. YEMEN
• Șeicii triburilor sprijină noul guvern • Formarea detașamentelor 

de luptă ale gărzii naționale în regiunea orașului Talz șl la frontie
rele de sud ale republicii.

SANAA 16 (Agerpres). — După 
cum a anunțat postul de radio Cairo, 
la 15 octombrie a avut loc o ședin
ță a Consiliului comandamentului 
revoluționar al R. A. Yemen. Con
siliul a adoptat hotărîri importante, 
din care una prevede formarea de
tașamentelor de luptă ale gărzii na
ționale în regiunea orașului Taiz și 
la frontierele de sud ale republicii.

Consiliul a hotărît să doteze aces
te detașamente cu armament mo
dern.

SANAA 16 (Agerpres). — „In Ye
men, noul guvern controlează în
treaga țară..El se bucură de spriji
nul majorității populației“, scrie co
respondentul ziarului „INDIAN EX
PRESS“ din capitala Yemenului.

Corespondentul descrie în amănun
țime întîlnirea lui As-Sallal cu șeicii 
triburilor. „Mi s-a permis să fiu de 
față, la Palatul democrației, în ca
binetul primului ministru As-Sallal, 
cînd acesta și El-Baidany, vicepre
ședinte. al Consiliului de Miniștri, 
i-au primit pe șeici. In discuțiile pur
tate, primul ministru a subliniat ne
cesitatea unității în condițiile în 
care dușmanii Yemenului, cu spriji
nul englezilor, încearcă să se ames
tece în treburile țării.

Șeicii au făgăduit să sprijine noul 
guvern și l-au asigurat pe primul 
ministru că nu vor admite nici un 
fel de

CAIRO 16 (Agerpres). — După 
cum transmite corespondentul din 
Sanaa al agenției MEN, autoritățile 
yemenite dispun de informații sigu
re din care reiese că în momentul

Cercurile industriale japoneze 
ccr dezvoltarea comerțului 

cu țările socialiste
TOKIO 16 (Agerpres). — Asocia

ția japoneză pentru dezvoltarea co
merțului internațional și - alte • orga
nizații japoneze de comerț exterior 
s-au adresat guvernului cerîndu-i 
„să elaboreze măsuri mai eficiente 
pentru dezvoltarea comerțului cu 
țările lagărului socialist".

Reprezentanții acestor organizații 
au făcut, la 15 octombrie, o vizită 
lui Fukuda, ministrul industriei și 
comerțului internațional al Japoniei, 
căruia i-au prezentat .revendicările 
lor.

După cum anunță posturile de 
radio japoneze, Fukuda a declarat 
că va depune eforturi pentru dez
voltarea treptată a comerțului cu 
țările socialiste, potrivit cererilor 
cercurilor industriale.

Un articol 
al tovarășului Chivu Stoica 

în ziarul „Izvestia“
MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 16 octombrie ziarul 
„Izvestia" a publicat sub semnătura 
tovarășului Chivu Stoica, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Romîn, un 
articol despre însemnătatea Progra
mului adoptat de Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S.

SIDNEY 16 (Agerpres). — 
cum anunță agenția United 
International, la 15 octombrie 
de docheri din 40 de porturi austra
liene au declarat o grevă generală 
de 24 de ore în semn de protest 
împotriva introducerii în contrac
tele de muncă și de arbitraj a unei 
clauze care prevede penalizarea 
muncitorilor în caz că ar recurge 
la greve în sprijinul revendicărilor 
lor economice și politice.

Ca urmare a declarării acestei 
greve, întreaga activitate a porturi
lor australiene a fost paralizată.

PAKISTAN

ținut victoria, determinînd adminis
trația să le satisfacă revendicările 
cu privire Ia îmbunătățirea condi
țiilor de muncă.

REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO 16 (Agerpres). 
In Republica Dominicană au declarat 
grevă mii de funcționari din orga
nele municipale, precum și de la fa-, 
bricile de zahăr și alte întreprin
deri industriale. Greviștii cer ma
jorarea salariilor și îmbunătățirea; 
condițiilor de muncă.

FRANȚA

CARACI 16 (Agerpres). — In pe
rioada de la 11 la 15 octombrie au 
fost în grevă 10 000 de muncitori de 
la construcția barajului Mangla, din 
regiunea Lahore. Muncitorii au ob

★
NEW YORK 16

Luînd- cuvîntul în .
rală a O.N.U., în
cuțiilor generale,

i (Agerpres). — 
Adunarea Gene- 
continuarea dis- 

reprezentantul 
Mexicului, Padillà Nervo, a cerut 
puterilor nucleare să cadă de acord 
ca ziua de 1 ianuarie 1963 să fie 
ziua încetării experiențelor nucleare 
și să semneze un tratat cu privire 
la interzicerea pentru totdeauna a 
experiențelor cu armele atomice. 
Toate celelalte state membre ale 
O.N.U. trebuie să ajute pe repre
zentanții puterilor nucleare să ajun
gă la un acord în ce privește data 
încetării experiențelor, a declarat 
Padilla Nervo, care a asigurat pe 
delegați~ că. Mexicul nu va admite 
niciodată să se aducă arme nucleare 
pe teritoriul lui și va sprijini prin
cipiu] creării de zone denuclearizate 
în diferite părți ale lumii.

Ministrul afacerilor externe al 
Nigeriei, Vachuku, a declarat : Sta
tele africane făgăduiesc solemn că 
dacă Portugalia nu va acorda inde
pendență poporului angolez, pe care 
îl asuprește de cîteva secole, nu se 
vor limita numai la sprijinirea mo
rală a fraților lor angolezi.

de ( față englezii procedează la de
plasarea pe scară largă a trupelor 
lor în regiunile sudice și sud-vesti- 
ce din Peninsula Arabică, limitrofe 
cu Republica Arabă Yemen.

luni ale anului cu-

Măsuri
ale auforHăfilor 
Venezuela

represive 
din Demonstrație a muncitorilor din Montevideo (Uruguay) pentru îmbunătățirea condiții

lor de muncă și de trai.

Ht

Utilaj sovietic 
pentru barajul Je la Assuan

CAIRO 16 (Agerpres). — TASS: 
în portul Alexandria a sosit 
motonava sovietică „Serghei Ki
rov’, care a adus în R.A.U. o în
cărcătură de peste 1 700 tone utilaj 
pentru barajul de la Assuan. în to
tal în cele nouă
rent prin portul Alexandria au tre
cut peste 63 000 tone utilaj sovietic 
pentru Assuan.

16
Venezuelei,

CARACAS 
Președintele 
Betancourt, a anunțat 
rut Curții Supreme a Venezue
lei să interzică Partidul 
și Mișcarea revoluționară de stînga. 
Noua măsură represivă vine după o 
serie de alte 
ca suspendarea 
tuționale, introducerea cenzurii 
interzicerea 
Agenția
Caracas se spune că cercurile mili
tare au insistat pentru luarea unor 
asemenea măsuri și că ele doresc să 
impună și dizolvarea Congresului 
național.

(Agerpres). — 
Romulo 

că a ce-

comunist

OsO

oqo

măsuri asemănătoare, 
garanțiilor consti- 

Și 
activităților politice. 

U.P.I. semnalează că la

Algeria va promova o politică de neangajare
Declarația lui Ben Bella

NEW YORK 16 (Agerpres). — TASS 
fransmife : Luînd cuvînful la un post 
de televiziune american, Ben Bella, pri
mul ministru al Republicii Democrate 
Populare Algeria, a declarat că tara 
lui este nemulfumifă de existenta pe 
teritoriul ei a unor baze franceze pen-amestec străin“

De la „miracol“

familii cu un venit modest.

dificultăți economice crescînde
nu de mult, în presa vest- 

germană întîlneai la fiecare pas 
cuvintele : „miracol economic”. A- 
cum însă, în presă răzbat tot mai 
des referiri la „sfîrșitul miracolului", 
depresiune, creșterea prețurilor, 
scăderea puterii de cumpărare a 
mărcii etc. Pe această linie se înscrie 
articolul publicat de specialistul 
vest-german în probleme economi
ce, Ferdinand Fried, în ziarul „DIE 
WELT”. Autorul scrie :

„în toiul discuței despre necesita
tea de a face economii, s-a 
dintr-odată că în țară indexul cos
tului viejii a crescut cu 4,6 la 6ută 
în comparație cu anul trecut.

Pînă acum, costul vieții creștea an 
de an într-o măsură neînsemnată, 
astiel îneît se putea vorbi despre 
o „inflație treptată", despre redu
cerea continuă a puterii de cumpă
rare a mărcii (vest-germane — n.r.). 
Pînă în 1961, creșterea costului vie
ții era, în medie, de circa 2 la sută 
anual. De aceea, saltul înregistrat 
în 1962, do aproape 5 la sută, salt 
care s-a produs în decursul unui 
singur an, nu poate să nu etîrnească 
neliniște. Aceasta a constituit o lo
vitură care a redus la zero încer
cările guvernului și ale Băncii fe
derale de a obține stabilizarea pre
țurilor și, în acest fel, a valutei.

Dacă facem o analiză a evoluției 
prețurilor, se poate stabili că saltul 
a avut loc, mai ales, pe seama pro
duselor alimentare. Costul articole
lor alimentare va continua să creas
că într-o anumită măsură un timp 
îndelungat, ceea ce reprezintă un 
rezultat al introducerii noului regu
lament pe piața agrară europeană 
(adică Piața comună — n.r.).

Pentru a respecta adevărul trebuie 
arătat că creșterea prețurilor care 
a avut loc în ultimii ani nu afectea
ză doar produsele agricole, ci șl 
multe alte elemente din care 6e 
compune minimul nostru de trai. Ă- 
ceasta se referă la chirii (o crește
re de 21 la sută în ultimii 3—4 ani), 
transportul în comun (o creștere de 
10 la sută). In afară de aceasta tot 
mai scumpe devin și prestările de 
servicii, de pildă serviciile frizerii
lor, spălătoriilor, curățătoriilor chi
mice ; nu în ultimă instanță trebuie 
amintite și cheltuielile pentru învă- 
țămînt, pentru distracții șl odihnă (o 
creștere de 14 la sută).

In continuarea articolului se ara- de _ _ ___  ___  ______
fă, de asemenea, că șl mărfuri in- Astăzi nu mai este nici un secret 
dustriale de larg consum s-au că bugetul pentru anul viitor este 
scumpit în ultima perioadă, de 
pildă, „obiectele de uz casnic în 
ultimii 3—4 ani — cu 3 la sută, 
îmbrăcămintea cu 6,5 la sută".

Referindu-se la aceleași proble
me, săptămînalul vest-german „DIE 
ANDERE ZEITUNG* scrie următoare
le la rubrica „Din punctul de ve
dere al consumatorului" : „Prețurile

aflat

presa Yest-germană
n-au cunoscut o vacanță de vară. 
Ele s-au menținut la nivelul maxim 
atins după creșterea din primăvară 
și de la începutul verii, iar unele 
au depășit chiar acest nivel. Pentru 
specialiști este limpede că în urmă
toarele săptămîni această tendință 
se va accentua. Cauza : au fntrat 
în vigoare noile prevederi ale Pie
ței comune.

Acest pronostic, bine fundamentat 
în ce privește scumpirea, nu se re
feră doar la creșterea prețurilor la 
articolele alimentare. După cum a 
arătat Tîrgul de toamnă de la 
Frankfurt pe Main, nivelul prețuri
lor va continua să crească și la 
textile, obiecte de uz casnic și, în 
primul rînd, la mobilă.

Un alt factor important în scum
pirea traiului îl 
constituie și chel
tuielile cetățeanu
lui pentru servicii 
publice. în octom
brie, căile ferate 
federale intențio
nează să majore
ze tarifele pentru 
transportul de că
lători și coletărie 
rapidă. Intr-un vii
tor apropiat tre
buie contat și pe 
o majorare a tari
felor poștei fede
rale.

Măsurile de ma
jorare a preturi
lor împovărează, 
în primul rînd, 
punga milioanelor

cu cel puțin 5 miliarde de mărci 
(vest-germane) 
cel din anul în curs și că se ridică 
în ansamblul său la circa 60 mi
liarde. Nimeni nu poate preciza a- 
cum în ce fel aceste cheltuieli uria
șe ar putea fi acoperite prin veni
turi normale. Discuțiile duse de eco
nomiștii de vază din cadrul guver
nului cu Adenauer par că n-au adus 
nici o clarificare a acestei proble
me, în afara uneia singure : în anul 
viitor nu va fi posibilă nici măcar 
o echilibrare aproximativă a buge
tului fără o majorare a fmpozitelor. 
Ne putem imagina de pe acum ce 
pături vor fi lovite : . aceleași 
pături care au cel mal mult de su
ferit de pe urma creșterii prețurilor“.

Revista vest-germană „DER STERN“ 
a publicat în ultimul său număr de
senul alăturat care ilustrează creș
terea prețurilor și scăderea puterii 
de cumpărare a mărcii vest-germa
ne în perioada 1950—1962,

In colțul din stînga citim : creș
terea prețurilor (pentru consumul 
particular) în perioada 1950—1962. 
In dreapta Jos: 230 de mărci cî?- 
tigate astăzi au aceeași pu
tere de cumpărare ca 177 de mărci 
în anul 1950, Pe ciocan scrie : pre
țurile mereu crescînde reduc valoa
rea banilor.

mai mare decît

tru experienje nucleare și că ea urmă
rește schimbarea acestei situații. „Din 
nefericire, a spus el, exisfă încă baze 
nucleare în Sahara. Socotim, desigur, 
că aceasfa este o problemă foarte im
portantă și ea este discutată pe larg“.

Referindu-se la politica externă a 
guvernului său, Ben Bella a subliniat că 
Republica Algeria va urma o cale pro
prie, promovînd o „politică dinamică' 
de neangajare.

Trecînd la problema relațiilor Repu
blicii Algeria cu celelalte state arabe, 
Ben Bella a arătat că are încredere în 
unitatea culturală și spirituală a lumii 
arabe, întemeiată pe un patrimoniu 
comun. „Unitatea politică însă, a subli
niat el, este o problemă cu totul dife
rită. Nu sînt adept al unui bloc arabo- 
musulman. Sînt împotriva ostracizării 
politice sau religioase a oricui“.

Analizînd problemele interne care 
stau în fafa tinerei Republici Algeria, 
Ben Bella a spus că guvernul său acor
dă în primul rînd atenție problemei 
reformei agrare și „limitării tuturor pri
vilegiilor“.

BEN BELLA A SOSIT LA HAVANA
La 16 octombrie a sosit la Havana 

Ben Bella, care face o vizită oficială 
de două zile în capitala Cubei la in
vitația guvernului cuban.

------<>9<O------

MOSCOVA. La 16 octombrie, 
Nikita Hrușciov, președintele - Con
siliului de . Miniștri al U.R.S,S., a 
primit la Kremlin pe Foy David 
Kohler, ambasadorul S.U.A. în 
U.R.S.S., și a avut cu el o convor
bire în cursul căreia au fost abor
date principalele probleme interna
ționale, precum și problemele rela
țiilor sovieto-americane. Convorbi
rea a decurs într-o atmosferă de sin
ceritate și înțelegere.

MOSCOVA. Reprezentanța co
mercială a R.P. Romîne la Moscova 
și direcția marelui magazin univer
sal „G.U.M.* din capitala 
tică au organizat luni seara prezen
tarea modelelor de confecții ale Fa
bricii de confecții și tricotaje Bucu
rești. Moscoviții vor putea urmări 
prezentarea de modele romînești în 
töt cursul acestei săptămîni.

HALLE. La 15 octombrie, la Halle 
s-a deschis seminarul internațional 
privind problemele învățămîntului 
politehnic. La lucrările acestei con
ferințe participă delegați din 9 țări 
și aproximativ 250 de oameni de 
știință, profesori, reprezentahți din 
uzine. Delegația R. P. Romîne este 
condusă de prof. Costin Nădejde, 
adjunct al ministrului învățămîntu
lui.

sovie-

SOFIA. La 16 octombrie a fost 
deschisă la Galeriile Naționale din 
Sofia expoziția romînească de artă 
decorativă teatrală.

DISTRUSĂ
DUPĂ

LA 6 MINUTE
LANSARE...

HONOLULU
'Agenția Reuter 
nucleară la mare 
urma să fie efectuată în noaptea de 
luni spre marți deasupra insulei 
Johnston din Pacific, nu a putut 
avea loc. Racheta „Thor“, care trans
porta dispozitivul nuclear, a trebuit 
să fie distrusă prin telecomandă la 
șase minute după lansarea sa din 
cauza unei „deficiențe de funcțio
nare“.

Aceasta a fost a cincea încercare 
americană de a efectua o explozie 
nucleară la mare înălțime ; numai 
una, la 8 iulie, a reușit.

16 (Agerpres). — 
anunță că explozia 

înălțime, care

i

PARIS 16 (Agerpres). — La clie* 
marea sindicatelor afiliate Confede* 
rației Generale a Muncii și „Force 
Ouvrière”, muncitorii de la salinele 
din Alsacia au declarat o grevă de 
24 de ore, în semn de protest împo* 
triva proiectelor autorităților care 

urmăresc îngrădi* 
rea drepturilor 
lor. De aseme* 
nea, la chemarea 
C.G.T. au răspuns 
și minerii de la 
minele de cărbu* 
ne. In aceeași zi a 
încetat lucrul ÎU 
bazinele carboni* 
fere din nordul, 
centrul șl răsări* 
tul Franței. Mi* 
neril au organizat 
o serie de de* 
monstrdții și mi* 
tinguri.

COLUMBIA’

BOGOTA 16 (Ä- 
gerpres). — Greva 
de la fabrica de 
ciment din orașul 
columbian Valle 
s-a încheiat cu 
victoria muncitori
lor. Ei au obținut 
de la patroni con
cesii importante, 
inclusiv majora
rea salariilor.

ȘTIRI
președintelui de Gaulle de a revizui 
constituția republicii.

BERLINUL OCCIDENTAL. In 
seara zilei de 15 octombrie, împo
triva reprezentanței din Berlinul 
occidental a organizației sovietice 
„Inturist* a. fost comis un nou atac 
banditesc. Bucurîndu-se de îngădu
ința deplină a autorităților, provo
catorii au aruncat cu pietre în vi
trina reprezentanței, pe care au dis
trus-o în întregime.' în dimineața 
zilei de 16 octombrie în fața repre
zentanței „Inturist“ din Berlinul oc
cidental ei au organizat o josnică 
demonstrație antisovietică. Abia 
după ce 
„Inturist'

liția vest-berlineză s-a hotărît, în 
sfîrșit, să-i calmeze pe provocatorii 
dezlănțuiți. Cîțiva participant ai de
monstrației provocatoare au fost re
ținuți de poliție. Dar după o scurtă 
convorbire la circa de poliție, ei 
fost puși în libertate.

NEW YORK. Statele Unite 
amînat cu 24 de ore încercarea
a lansa în direcția Lunii nava cos
mică „Ranger-5".

Agenția Associated Press arată că 
motivul amînării l-au constituit u- 
nele defecțiuni descoperite în timpul 
verificării interiorului navei cosmi
ce. Agenția arată că 
efectua, probabil, în 
de 17 octombrie.

au ■

au 
de

antisovietică. 
lucrătorii reprezentanței 

au cerut acest lucru, po-
oao-

num a i 12

lansarea se va 
dimineața zilei

3L O. !•>•>*

PARIS. După cum s-a anunțat la 
Paris, ' Pierre Sudreau, ministrul 
educației naționale, a fost eliberat — 
„la propria lui dorință“ — din func
ția ; deținută. El a demisionat întru- 
cît este în dezacord cu planurile

rA intrat să muncea
scă pe un șantier de 
construcții, deși are nu
mai 12 ani. Este adevă
rat că în Italia legea 
interzice angajarea co
piilor sub 15 ani. Dar 
Gaetano Valenti, cel 
mai mare dintre copiii 
familiei Valenti, trebuia 
să-și ajute părinții pen
tru a o putea scoate la 
capăt. Astfel, după în
delungi căutări, el s-a 
angajat pe un 'șantier 
la cărat cărămizi. Cînd, 
după o săptămînă de 
muncă, a avut în mînă

foarte fericit. „Ferici
rea” n-a durat însă prea 
mult. Intr-una 
pe cînd cara 
a alunecat de pe schele 
și a căzut de la înălți
mea de 20 metri. O he
moragie internă și un 
picior fracturat. A 
scăpat cu atît numai 
pentru că a nimerit pe 
o grămadă de nisip. A- 
cum e în spital. El nu 
știe că piciorul i-a fost 
amputat. „E ciudat, dar 

-nu pot- mișca piciorul 
drept" — i-a spus Uată- 

...... .................. ............. lui său cînd acesta a 
primii bani cîștigați, s-a venit să-l vadă.
simțit, deși istovit, Abia stăpînindu-și du-
-----------------;—o®o-------------------------------------

din zile, 
cărămizi,

rerea, tatăl a răspuns : 
„Lasă, lasă, este numai 
o impresie".

Revista burgheză 
„Tempo“, care relatează 
cazul de mai sus, în
cheie astfel: „Asemenea 
accidente se pot întîm- 
pla și celor mari, dar 
este trist cînd acciden
tul de muncă îl suferă 
un Copil".

In lumea capitalului, 
cînd mina de lucru in
tră în categoria „ief
tin", nu mai contează 
dacă cel angajat are 
numai 12 ani...

V. PÂNDELE

TIEÆIHRIE •:<£ 3do®neom • <7eifev/ziune
I • 
16,30; 
13,45;

TEATRUL DE OPERĂ ȘI BALET AL
" DE BALET'. _

Bolero șl 12,30
19; 21,30)7 I. C. Frimu (8,45; 11,15; 
16,30; 19,15; 21,45), .Gh, Doja (10; 
16; 18,30; 21), G. Coșbuc .flO; 12,15; 
18; 20,30). CASA DE LA RASCRU- 
Magheru (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
...........................  ■“ 19; 21). Bucu

rești (9,30; 11,45; 14; 16,45; .19; 21,15), Miori-

R. P. ROMÎNE : SEARA 
(Simfonia • fantastică, Vals, 
Șeherazada) . — (orele 19,30). ■

TEATRUL ’ DE STAT DE OPERETĂ
ROSEMARIE— (orele 19,30)." .'•%! , ... ...................

ORCHESTRA SIMFONICA • „GEWAND- rești (9,30; 11,45; 14; 16,45; 19; 21,15), Mlorl- 
HAUS" din- Leipzig. Dirijor : HEINZ ța (10; 12; 16,30; 18,45; 21). MAXIMCA : V. 
BONGARTZ (Sala Palatului R. P. Romi- Alecsandrl (15; 17; 19; 21). AVENTURILE 
ne) — (orele 20). LUI MUCKLEUEP.P.'’ —

TEATRUL DE STAT DE MINIATURI scop : Elena Pavel 
DIN-LENINGRAD condus de A. RAIKIN ........ "
- (Sală C.C.S.) — (orele 20). ■ .

TEATRUL NAȚIONAL „I.
RAGIALE“ (Sala Comedia) : FEBRE — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : VICLENII
LE- LUI SCAPIN — (orele 19,30).

FILARMONICA DE STAT „GEORGE 
ENESCU“ (Sala mică a Palatului R. P. 
Romîne) : RECITAL DE VIOARĂ MIHAI 
CONSTANTINESCU. La pian : Victoria 
Ștefănescu. — (orele 20).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA — 
(orele 19,30). (Sala Studio)-: SCANDA
LOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLE ȘI DOAMNA MOON — (ore
le 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA EU- 
LANDRA“ (bd Schitu Măgureanu nr. 1); 
SFINTA IOANA — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sahia nr. 76) : CRED 
IN TINE — ‘

TEATRUL 
GIULEȘTI : 
LIPSURI —

TEATRUL
Pil (Sala pentru tineret) : DE N-AR FI 
IUBIRILE — (orele 20). (Sala pantru co
pii) : BĂIATUL DIN BANCA DOUA — 
(orele 18).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : 
SOACRA ȘI NORA — (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TÄ- 
NASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVISTEI
- (orele 20). (Sala Victoriei) : MUZICA 

’BAT-O VINA — (orele 20).
•TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) : 

■UN BĂIEȚEL, O .PAIAȚĂ ȘI O MAI
MUȚA șl ROCHIȚA CU FIGURI — (orele 

.16), (Sala Academiei) : ALFABET ÎMPĂ
RAT — (orele 16).

CIRCUL DE STAT : PUNCT TURISTIC
- CIRCUL 1 — (orele 20).

15,30• • ce •
21),‘1, Mai (10; 12; 15; 17

L. CA-

(orele 19,30).
MUNCITORESC

BĂIAT BUN,
(orele 19,30).
PENTRU TINERET ȘI CO-

C.F.R.-
DAR... CU

DE ZILE IN PACIFIC : Iile Plntille (16; 
18; 20). OMUL CU DOUA FEȚE : 8 Mai 
(16; 18,15; 20.30). DEPARTE DE PATRIE : 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). COCOȘULz
SPERIE MOARTEA ; G. Bacovia (15,30; 
18; 20,15). O INȚIMPLARE EXTRAORDI
NARA — ambele serii : Drumul Serii 
(16; 19,15). SOARE ȘI UMBRA : Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19;’ 21). PIRAȚII AERULUI 
cinemascop : B. Delavrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : In jurul orei 15,30 — 
transmisie de la stadionul Republicii :

LUI HUCKLEBERRY FINN — cinema-
1 (9,45; 12; 14; 16,15;

18,30; 20,45), Alex. Sahia (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), 23 August (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; ,21). CRISTINA ȘI BERZELE întîlnirea de fotbal dintre eaîiipele Dl- 
Tineretului (10,30; 12,10). VALS PEN- namo București—Petrolul. 17,00 — EMI- 
TRU UN MILION: Tineretului (14,30; . .......~ ‘ ----------- ------------------------------
16,30; 18,30;, 20,30), V. Roaită (15; 17; 19; 
21). OBRĂZNICĂTURA : Lumina (rulea
ză în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 15,15; după-amiază 17; 19; 20,45), V. 
Roaită (10; 12). O VIATĂ : Victoria (10,30; 
12,30;’ 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). CARTIE
RUL VISELOR : Central (10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Floreasca (16; 18,15:
20.30) , Olga Bancic (15,30; 18; 20,30), 30 
Decembrie (11; 15; 17;. 19; 21). PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII : 13 Septem
brie (10; 11,15). M-AM SĂTURAT DE 
CĂSNICIE : 13 Septembrie (12,45; 16; 18,15;
20.30) . OAMENII FOCULUI ALBASTRU
— ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ nr. 10/1962; — 
FUNTIK ȘI CASTRAVEȚII rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 21 Ia 
cinematograful Timpuri Noi. ACORD FI
NAL; Maxim Gorki (15; 17; 19; 21). 
START CĂTRE NECUNOSCUT : înfră
țirea între popoare (15,30; 18; 20,30). 
TINTIN ȘI MISTERUL „LINEI DE AUR“: 
Cultural (10,30; 15; 17; 19; 21), Munca (11; 
15; 17; 19; 21). ȘAMPANIE ȘI MELODII: 
Alex. Popov (rulează în continuare de 
la orele 9,30 pînă la orele 21), Donca Si- 
mo (16; 18,15; 20,30). DRUMURI DESPĂR
ȚITE : 8 Martie (15; 17,05; 19,10; 21,15), 
Volga (10; 12; 16,30; 18,45; 21), Libertății 
(10; 12,15; 16: 18,15; 20,30). LACRIMI TÎR- 
ZII : C-tin David (15,30; 18; 20,30). 
PESCUITORII IN APA TULBURE : Uni
rea (16; 18,15; 20,30).. DRUM DE ÎN
CERCARE : Flacăra (16; 18.15; 20,15), Moși
lor (16; 18,15; 20,30). LAZARILLO DE

Vladlmirescu (15,45;

SIUNEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎN
TREPRINDERI. Din cuprins : Telejurna
lul săptărriînii. Realizări în domeniul 
energeticii. Cu aparatul de filmat la 
fabrica de țevi Roman. Reportajul fil
mat : ,,Construcții noi în orașul Ploiești“. 
Cărți tehnice. Fruntașii noștri. Muzică 
ușoară. C'întă formația instrumentală 
condusă de Edmond Deda. Soliști : Dori
na Drăghici, artistă emerită, Sorina Dan, 
Rodica Pallu, Mihai Kingsburg. 19,00 — 
EMISIUNEA PENTRU SATE.CUM E VREMEA

lor (16; 18,15;
TORMES : T. Vladlmirescu (15,45; 18; 
20,15). OMUL AMFIBIE ; Popular (15; 17; 
19; 21). BĂTĂLIE IN MARȘ — ambele se
rii : Arta (16; 19,30). VINTUL SUDULUI ; 
16 Februarie (16; 18; 20). ÎNVIEREA - 
ambele serii : M. Emlnescu (16; 20). 49

Ieri în țară : Vremea a fost în gene
ral umedă șl rece. Cerul a fost mal mult 
acoperit. Au căzut ploi intermitente, mal 
ales în Oltenia. In munți a nins. Vînța’ 
a suflat potrivit, cu intensificări pînă laO- 
tare în Bărăgan. Dobrogea și Oltenia, 
predominînd din est și nord-est. Tem
peratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 5 grade la ___ ____________
nesc. Miercurea Ciuc și Gheorghieni, șl 
16 grade la Gurahonț. In București : 
Vremea a fost rece, cu cerul acopei’it. 
A plouat. Temperatura maximă a atins 
11 grade. Vîntul a suflat potrivit pînă 
la tare din nord-est.

Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 
șl 20 octombrie. In țară : Vreme în ge
neral închisă, cu ploi temporare în cea 
mai mare parte a țării. Vint slab pînă 
la potrivit. Temperatura staționară. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 2 
șl plus 8 grade, iar maximele între 8 șl 
18 grade. în munți - lapoviță și nin
soare. în București : Vreme în general 
închisă, cu ploi temporare. Vint slab 
pînă la potrivit. Temperatura stațio
nară.

Dobrogea și Oltenia,

Cîmpulung Moldove-

CINEMATOGRAFE : NOUA ZILE DIN- 
TR-UN AN : Republica (9,30; 11,45; 14;
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