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O experiență pasionantă...

pregăti- 
lemnoa- 

scoasăse 
din 
de 
se 
gice și măsurile organizatorice pen
tru buna desfășurare a muncii în 
păduri. Terminarea mai înainte a a- 
cestor lucrări și începerea la timp 
a operațiunilor de exploatare au ca 
scop crearea stocurilor de material 
lemnos necesare desfășurării ritmi
ce a planului de producție în ex
ploatări, pe primul tfim'estru al anu
lui 1963 și asigurarea aprovizionării 
cu materie primă a combinatelor, 
fabricilor de industrializare a lem
nului și a altor consumatori. De 
asemenea, dat fiind că în timpul 
iernii sînt situații cînd o serie de 
operațiuni nu se pôt dace, e nevoie 
ca ele să se execute din vreme, a- 
ceasta pentru a șe crea stocurile 
necesare de material lemnos la di
ferite instalații, spre a se asigura 
mai ușor scosul, apropiatul și trans
portul.

Din veștile sosite la redacție și din 
constatările de pe teren reiese că 
în majoritatea direcțiilor regionale 
de economie forestieră s-au luat 
măsurile necesare pentru buna des
fășurare a anului forestier. La baza 
multora din aceste măsuri au stat 
propunerile făcute de muncitorii și 
tehnicienii forestieri, hotărîți să-și 
îndeplinească cu succes sarcinile pe 
anul în curs și să pregătească în 
cele mai bune condiții producția a- 
nului viitor. în general, la o sea
mă de direcții regionale de eco
nomie forestieră, cum ar fi ace
lea din regiunile Bacău, Maramureș 
și Mureș-Autonomă Maghiară, pre
gătirile ■ s-au făcut cu spirit de răs
pundere. Actele de punere în va
loare și devizele s-âu întocmit la 
timp și s-au ales cele mai corespun-. 
zătoare soluții tehnice și economice. 
S-au luat concomitent măsuri pen
tru cazarea muncitorilor în cabane 
confortabile.

Totuși, nu în toate regiunile s-au 
făcut pregătirile necesare. în regiu
nea Oltenia, întocmirea actelor de 
punere în valoare și a devizelor de 
exploatare se tărăgănează. La fel și 
în regiunile Galați, Cluj și Argeș, 
în primele 9 luni ale anului, un nu
măr de 8 întreprinderi forestiere, a- 
parținînd Direcției generale a silvi
culturii, exploatării și industrializă
rii lemnului, nu și-au îndeplinit sar
cinile de plan la toți indicii, din 
cauză că n-au luat din timp măsuri 
corespunzătoare pentru asigurarea 
desfășurării în condiții normale a 
producției. Din neglijența conduce
rilor întreprinderilor forestiere din 
Caransebeș, Moldova Nouă, Orșova, 
Novaci, zăpezile din anul trecut au 
găsit mult material lemnos răspîn- 
dit în parchete sau nefasonat, ceea 
ce a dus la nerealizarea ritmică a 
planului.

O serie de întreprinderi forestie-
Ion Zbranca și Constantin Zbranca 

lac parte dintr-o brigadă fruntașă din 
sectorul Pojorîta al Întreprinderii fo
restiere din Cîmpulung Moldovenesc. 
Brigada a economisit în 9 luni peste 
50 mc de lemn rotund de rășinoase. 

(Foto : M. Andreescu)

Răsadnițe din prefabricate de beton
La întreprinderea de industrie locală din Bragadiru 

(s-a început producerea din prefabricate de beton a 
'tacurilor pentru răsadnițe. Dimensiunile răsadnițelor fă- 
! toute cu tocuri din prefabricate sînt similare celor obiș
nuite. Ele prezintă avantajul că înlocuiesc materialul 
lemnos și au o durată dejcel puțin 30 de ani, adică de 

•5—6 ori mai mare decît a răsadnițelor confecționate din 
icherestaa. Pînă la sfîrșitul anului, întreprinderea va 
(livra unităților agricole socialiste din zona de aprovi
zionare a Capitalei (materialul1 necesar confecționării a 
’20’de hectare de’'răsadnițe.

sa 
asupra 
gionale 
și ale 
și să 
tîrziată în aplicare a măsurilor me
nite să ducă la lichidarea rămînerii 
în urmă, la executarea din vreme a 
tuturor lucrărilor. Organizațiile de 
partid și comitetele sindicatelor din 
întreprinderile forestiere au dato
ria să sprijine cu căldură inițiative
le și propunerile muncitorilor și 
tehnicienilor care urmăresc valorifi
carea superioară a masei lemnoase, 
mai buna organizare a muncii și 
micșorarea cheltuielilor de produc
ție în exploatările forestiere.

ORADEA (coresp. „Scîn
teii“). — Membrii gospo
dăriei colective. „înainte" 
din comuna Diosig, raio
nul Oradea, cu sprijinul 
mecanizatorilor de la 
S.M.T. Săcueni au făcut 
în anul trecut arături de 
toamnă pe suprafețele 
care urmau să fie însă
mânțate în primăvară. Ală
turi de lucrările agro
tehnice aplicate la semă
nat și la întreținerea cul
turilor, arăturile de toam
nă au contribuit la obți
nerea unei recolte mari de 
porumb.

Pentru ca in anul vii
tor să se obțină recolte și 

consiliul de 
și organizația 

din G.A.C.

în toate schelele 
luate măsuri ' pentru 
lității intervențiilor', 
operațiilor repetate 
tehnice esfe încă mare, 
pompe să fie executate cu mai mulfă 
grijă și numai după ce la sondele res
pective s-au făcut etalonări sau dina- 
momefrări.

nearat. în primăvara vii
toare gospodăria urmează 
să însămânțeze 1 200 ha cu 
porumb, floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr . etc. Pe 
aceste terenuri tractoarele 
de la S.M.T. Săcueni lu
crează acum de zor la 
arat. Tractoriștii au efec
tuat arături de toamnă pe 
o suprafață de peste 400 
de hectare. în același 
timp s-au_ dat sub arătură 
cite 30 tone gunoi de 
grajd la hectar pe o 
suprafață de 140 de hecta
re, iar . pe alte terenuri 
s-au folosit și îngrășămin
te minerale. Aplicînd re
comandările Institutului 
central de cercetări agri
cole, colectiviștii din Dio
sig au hotărît să foloseas
că și gunoiul de grajd 
nefermentat, pe care îl 
încorporează în sol odată 
cu arătura adîncă.

cu aplicajii ale- curenjilor 
înaltă frecvenfă. Pe o pla- 

afară, scrie că 
Muzeul tehnic al Centru- 

fehnică
reçu-.

de stat Zăicești se preocupă și de 
îmbunătățirea fertilității solului. în 
acest scop au fost introduse sub 
brazdă pe 431 ha, 129 tone îngrășă
minte chimice, iar pe 10 ha 300 de 
tone îngrășăminte naturale.

Arături adînci pe mari suprafețe 
au fost executate si în gospodăriile 
de stat Todireni, Socrujeni, Leorda 
și gospodăriile colective Bobulești, 
Răuseni, Călărași și altele.

Pînă în prezent în raionul Boto
șani, din cele 44 000 ha planificate, 
s-au executat arături adînci de

parafină și a altor procedee înaintata 
de lucru.

— în, unitățile trustului, ne spune 
Iov. Difu Decebal, secretar al comite
tului de partid de. Iș schela Ochiuri, 
lucrează cadre de specialiști cu mulfă 
experiență/ care pot aduce o contribui 
(ie însemnată la găsirea unor noi solu
ții tehnice, la extinderea procedeelor 
avansate de extracție a țițeiului. Dar 
inițiativa aceștor cadre nu este întot
deauna sprijinită ; se iau unele măsuri, 
fără consultarea prealabilă a specialiș
tilor.

toare : stabilirea 
care urmează 
pădure, întocmirea devizelor 
exploatare pe baza cărora 

elaborează procesele tehnolo-

Ținînd seama 
de specificul ac
tivității din sec
torul forestier, 
cu cîteva luni 
înainte de înce
perea unui nou 
an de muncă se 
fac o serie de 
lucrări
masei 
să fie

în schelele frustului metodele avan
sate de lucru nu sînt extinse pe măsura 
posibi'ifățitor. Nu întîmplător sarcinile 
de olan nu au tost realizate tocmai la 
sondele vechi, unde producția poate 
crește prin aplicarea procedeelor mo
derne menite să contribuie la sporirea 
factorului de recuperare a țițeiului din 
zăcăminte. La schelele Moreni și 
Ochiuri, de pildă, începînd din 
anul trecut au fost forate panouri 
experimentale de sonde în vederea 
recuperării secundare a țițeiului prin

Un bufon răsucit și ceea ce 
părea inert în semi-obscu- 
ritatea unor, standuri prinde 
’deodată viață. Se, aprind lu- 
‘ mini, 'fîșne'sc primele fulgere 
îptre polii unei mașini elec- 

' trice, aparate tine încep să 
oscileze. Un bîzîif surd cu
prinde'. întreaga', clădire. Rind, 
pe rînd, 'și' la căldură", și la 
„mecanică", allé mașini și a- 
’parăte’Tntră în funcțiune. Fas
cinați, 'tinerii urmăresc' clasica 1 
experiență cu sferele de Mag
deburg, 'admiră demonstrația ' 
'faimoasei légi a 'lui Arhime- 
~de, nu se îndură să se dezli
pească de sectorul experimen
tal 
de 
că, 
la 
lui de documentare 
din Parcul Libertății. Să 
noașfem că e un muzeu ori
ginal. Marea majoritate a ex
ponatelor nu stau cuminte în 
cui sau așezate pentru vecie 
pe rafturi. Ele sînt în stare de 
funcționare. E, de-fapt, un vast 
laborator, în care vizitatorii 
captivați își reîmprospătează 
cunoștințe mai vechi, dobîn- 
desc altele noi, se familiari
zează cu multe cuceriri ale 
tehnicii.

O plimbare prin muzeu este 
o pasionantă trecere în revis
tă a ceea ce a creat gîndirea 
omenească, o incursiune plină 
de interes și de surprize, une
ori, în istoria tehnicii. Pe o 
suprafață de expunere de mai 
bine de 4 000 de metri pă- 
frați sînt prezentate circa 
6 000 de exponate, de la ru
dimentarele unelte de piatră,

Organizațiile de partid din schelele 
frustului respectiv au analizat în mai 
multe rînduri de ce nu se realizează 
sarcinile de plan la extracția de țiței 
și au stabilit unele măsuri pentru recu
perarea rămînerii în urmă. Totuși lu
crurile nu au intrat încă pe făgașul 
dorit. De ce ? Pentru că de obicei la 
analizarea situației dintr-o schelă sau 
alta n-a fost atras ' larg activul comite
telor de partid. Analizarea judicioasă 
a stărilor de lucruri din schele ar fi dat 
posibilitatea să se scoată la iveală im
portante ••ozerve interne, să se stabi
lească mijloacele de înlăturare a defi
cientelor. Slab se desfășoară și confro-

mai mari, 
conducere 
de partid 
„înainte" din Diosig au 
hotărît să organizeze mun
ca astfel ca nici un petec 
de teren să nu rămînă

injecție de apă. Termenul stabilit prin 
plan pentru începerea, injecției n-a fost 
însă respecta) și nici acum nu se apli
că această metodă.

La Moreni, Ochiuri și Tîrgovișfe sînt 
de asemenea posibilități pentru execu
tarea unui număr sporit de fisurări hi
draulice, pentru extinderea metodelor 
de combatere a coroziunii echipamen
tului de pompaj, a depunerilor de

în primele 9 luni ale anului, planul 
producției globale și al producției-mar- 
fă al Trustului de extracție Tîrgoviște a 
fost îndeplinit și depășit. Productivita
tea muncii a sporit simțitor, iar prin 
reducerea prețului de cost au fost ob
ținute economii suplimentare în valoa
re de peste 2 000 000 de lei.

O experiență valoroasă în realizarea 
sarcinilor de plan au dobîndit petro
liștii schelei Gura Ocniței. Pentru creș
terea debitului de țiței la sonde, aici 
au fost aplicate numeroase măsuri : 
tratamente cu diferite substanțe, injec
ții de pietriș în strat pentru combaterea 
viiturilor de nisip, retrageri, adiționări 
etc. Un număr însemnat de sonde inac
tive au tost reparate și puse în produc
ție. în acest fel, colectivul schelei a 
livrat rafinăriilor cantități însemnate de 
petrol peste plan și a redus prețul de 
cost pe tona de- țiței extras, realizînd 
1 752 000 de lei economii suplimentare.

Dar, dacă în ce privește producția 
globală și marfă lucrurile stau bine la 
acest triisf, deoarece s-au obținut de
pășiri, prevederile de plan privind u- 
nele sorjimenfe de țiței nu au fost în
deplinite. în spatele cauzelor „obiec
tive“, pe care le invocă conducerea 
trustului, statt- numeroase deficiențe in
terne ce puteau fi înlăturate dacă se 
luau măsuri la timp. Despre ce este 
vorba ?

Experiența schelelor fruntașe arată 
că acolo unde a existat preocupare 
pentru combaterea viiturilor de nisip, 
pierderile de țiței din intervenții s-au 
redus față de anii anteriori (viiturile de 
nisip duc la uzarea prematură a pom
pelor de adîncime și chiar la înfunda- 
rea sondelor). în schelele Cîmpina și 
Gura Ocniței, de pildă, s-au executat 
operații de injecție cu pietriș în strat 
și s-au introdus filtre la numeroase 
sonde. Drept urmare, timpul de oprire 
a sondelor pentru intervenții a fost 
redus cu 45 și respectiv 30 la suta față 
de anul 1961.

Nu fot așa se prezintă situația la 
schelele Moreni și Ochiuri,'unde abia 
în ultimul timp s-au luat măsuri pentru 
combaterea viiturilor de nisip.

trustului trebuie 
îmbunătățirea ca- 
deoarece numărul 
și' al accidentelor 

înlocuirile de

adînci de 
gospodăria

O analiză a activității trustului arată 
că în schele pierderile de producție 
datorită intervențiilor și altor opriri Ia 
sonde se mențin Ia un nivel ridicat.

— în secția noastră, a arătat fov. 
Ion Nisfor, trolist în schela Moreni, 
echipele de intervenții așteaptă uneori 
mult timp pînă li se fixează programul 
de lucru.

Sondorii Gheorghe Ogrezeanu și 
Neagu Tudose, din această schelă, au 
ținut să adauge că aprovizionarea e- 
chipelor cu scule potrivite și cu mate
riale se face de multe ori cu întîrziere. 
Lipsesc de obicei cablurile pentru 
curățit,' curelele trapezoidale, cleștii 
pentru tubing și becurile de iluminat. 
Fără îndoială că aceste deficiențe, care 
la prima vedere par mărunte, influen-

peste tot 
intens ?
ceasta dată aci s-au efec
tuat arături pe o suprafa
ță de 540 ha față de 1 400 
cît este prevăzut în plan, 
încetineala la arături este 
justificată deoarece tere
nul nu este eliberat de 
coceni. Din 1142 ha cultiv 
vate cu porumb s-au eli
berat de 'coceni numai 560 
hectare. Asemenea situații 
se întîlnesc și în alte gos
podării.

Consiliul agricol raional 
trebuie să ia măsuri ur
gente pentru ca peste tot 
arăturile să poată fi 
terminate în timpul cel 
mai scurt.

re n-au tras concluzii din lipsurile 
din anul trecut, intrînd nepregătite 
în noul an forestier. La întreprin
derile forestiere din Curtea de Ar
geș, Lugoj și Vrancea nu s-a în
cheiat nici pînă în prezent preda
rea către sectoarele de exploatare 
a actelor de punere în valoare și 
nu s-au întocmit devizele de ex
ploatare. La I. F. Bistrița, regiunea 
Cluj, procesele tehnologice prevă
zute în puținele devize de exploa
tare întocmite, s-au axat în mare 
măsură pe folosirea atelajelor, în 
loc să preconizeze introducerea in
stalațiilor mecanice de scos și apro
piat. La I. F. Vrancea, pînă la - 18 
octombrie nu era întocmit nici un 
deviz de exploatare pentru anul 
1963.

Deși s-a constatat că în majori
tatea devizelor de exploatare au fost 
stabilite soluții economicoase, totuși 
s-au vădit și unele lipsuri. Astfel, 
la I. F. Sovata s-a preconizat mon
tarea unui funicular „Mineciu“, ali
mentat de alte două funiculare, deși 
funicularul „Mineciu“ nu era ne
cesar.

De desfășurarea în bune .condiții 
a lucrărilor pregătitoare în cadrul 
noului an forestier trebuie să se 
ocupe mai îndeaproape organele și 
organizațiile de partid. Ele tfebuie 

exercite sistematic controlul
conducerilor direcțiilor re
ale economiei forestiere 
întreprinderilor forestiere 

urmărească punerea neîn-

GALAȚI (red. ziarului 
„Viață Nouă"). — Oamenii 
muncii de pe ogoarele ra
ionului Galați transportă 
pe cîmp însemnate canti
tăți de gunoi de grajd și 
execută arături adînci de 
toamnă. în gospodăriile 
colective din Cuca, Pe- 
chea, Slobozia Conache, 
Șivița și Independența- 
•s-au executat arături pe 
\aproape întreaga suprafa
ță ce va fi însămînțată în 
'primăvară.

Nu la fel stau insă Iu- 
ierurile la gospodăria co
lectivă „Drumul belșugu
lui" din Liești. Pînă la a-

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — în 
unitățile agricole socialiste din regiu
nea Ploiești, însămînțarea griului și a 
celorlalte culturi de toamnă este pe 
terminate. Paralel cu aceasta a în-

fară sau macheta la scara 
.1 :100 a hidrocentralei de la 
Bicaz. Să amintim, fie și în 
treacăt, de mastodonjii din 
fier supradimensionați de la 
seefia „Mașini istorice”, prin
tre care o impresie deosebită 
îfi face străvechea suflantă de 

la Hunedoara, in- 
-------------, sfalată în 1885, 
lfiSÎ50O# slrămoașa suflan-

tei de astăzi; de 
ssajxs'ücia primul automobil

din București, de 
pe la 1900, cu podit ca la 
trăsurile cu cai, de prima pre
să de litografiat pentru cursu
rile facultății de medicină, din 
1883.

Muzeul și-a cîștigat prieteni 
statornici, care rar scapă cîfe- 
va ore libere fără să dea o 
raită pe aici, să descopere

Pînă'la sfîrșitul anului mai sînt două 
luni. Există’ posibilități ca sthelele 
frustului Tîrgoviște să-și îmbunătățeas
că'activitatea, să lichideze rămînerea 
în urmă la extracția de țiței. O atenție 
deosebita trebuie dată aplicării măsu
rilor.stabilite cu ocazia discutării cifre
lor de plan pe anul 1963 pe ramuri de 
producție și celor din planurile M.T.O. 
întocmite la începutul acestui an.

Conducerea trustului va trebui să 
urmărească îndeaproape activitatea 
sectorului de foraj de la Moreni, pen
tru ca acesta să pună la timp în pro
ducție sondele planificate în acest tri
mestru. Aceeași atenție trebuie acor
dată și sondelor din fondul activ și 
inactiv, planificate să fie reparate în 
trimestrul IV.

în rezolvarea diferitelor probleme 
care depășesc posibilitățile locale, este 
nevoie de sprijinul activ al Direcției 
generale foraj-extracție din Ministerul 
Industriei Petrolului și Chimiei. Este 
vorba de îmbunătățirea aprovizionării 
cu material tubular, tije, unități de 
pompare, aparatură de măsură și con
trol. Direcția generală va trebui să stu
dieze și situația instalațiilor și utilajelor 
pentru reparații capitale la sonde și 
pentru intervenții care, în multe locuri, 
nu mai dau randamentul necesar.

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii"

Hala de monta] a uzinelor me
talurgice „Timpuri Noi" din Ca
pitală. Echipa de montori con
dusă de Ion Chlriță lace ulti
mele verificări la două din tipu
rile de motoare fabricate în 
uzină. Această echipă este cu
noscută în întreprindere pentru 
calitatea bună a lucrărilor sale 
de monta].

universuri noi, să-și îmbogă
țească cunoștințele științifice, 
lată o întîmplare, Acum vreo 
cîfiva ani, un copil de .14 ani 
— Fănel, își amintesc tova
rășii că-l chema — elev la 
școala profesională, după ce 
a vizitat muzeul, s-a adresat 
ghidului :

— Aș vrea să aflu mai mult 
despre electricitate.

A fost dat în grija tovară
șului Ștefan Serincu, ghid la 
muzeu, tehnician și, în orele 
libere, pasionat fotograf ama
tor, Fănel este astăzi munci
tor la „Timpuri Noi“. Cunoaș
te meseria de mecanic, învă
țată la școală și meseria de 
electrician, pe care , a început 
s-o învefe la muzeu. Și, după 
cite am auzit, îl pasionează 
mai mult cea de-a doua. La 
sectorul electricitate, am vă- 
zut'un desen al unor1 piese de 
mașini, semnat Cristian Go- 
gîia. Fost elev la școala me
die, a făcut, paralel cu studii
le, lucrări practice la muzeu. 
Astăzi este muncitor electri
cian calificat la uzinele „Se
mănătoarea“. Altă vizitatoare 
a muzeului a devenit studentă 
la Politehnică.

Un bufon răsucit... și apara
tele încep să vibreze. Zeci de 
ochi de copii de o șchioapă 
și de tineri mai răsărifi urmă
resc explicațiile ghidului. E un 
spectacol 'devenit familiar. Cine 
ar putea spune însă cîfi tineri 
nu-și vor 'descoperi adevărata 
lor vocafie, drumul în viafă, 
vizifînd sălile bogate și atît de 
atrăgătoare ale acestui muzeu 
pus_ la dispozifia tineretului 
studios î

y. SEBASTIAN

fier, bronz și os la perfeefio- 
nafele și complicatele mașini 
și aparate cu nume ciudate de 
astăzi. Faci cunoșfinfă cu in
geniosul sistem de ridicare a 
obeliscurilor folosit de vechii 
egipteni și cu sute de aparate 
electrice moderne ; citești în 
planetariile lui
Pfolomeu, Coper- _____
nie și Kepler / Sti/H 
dezvoltarea tizi- / liljSM
cii cerești de tbsesksîs
pe vremuri și 
privești cu curiozitate ori
ginalul electromotor inventat 
de savantul rus , -lacobi, sau 
primele aparate ale lui Fara
day ; te impresionează minu
sculele și ultrasensibilele apa
rate de măsurat, dar și impu
nătoarele machete ale instala
țiilor petroliere fabricate în

BOTOȘANI (coresp. „Scîntaii"). — 
Mecanizatorii de la gospodăria de 
stat Zăicești-Botoșani au fost printre 
primii din regiune care au terminat 
însămînțările din actuala campanie. 
Imediat tractoriștii au trecut la exe
cutarea arăturilor adînci de toamnă. 
Pînă în prezent, ei au făcut arături 
adînci pe 80 la sută din suprafața 
planificată. Printre fruntașii între
cerii șe află mecanizatorii Gheorghe 
Păduraru, Nicolae Puișor, Ștempel 
Ferdinand și alții.

Odată cu arăturile 
toamnă lucrătorii de la

Iul ,de partid asupra îeltflui cum 
aplică prevederile planurilor de măsuri 
tehnico-organizatorice întocmite la'în
ceputul .anului.

O bună perioadă de timp, la schela 
Moreni au existat serioase deficiențe 
în urmărirea producției pe parcuri de 
separatoare și pe sonde. S-au executat 
unele operații de slabă calitate, Comi
tetul de partid de aici nu s-a sesizat 
de aceste lipsuri spre a interveni ope
rativ pentru înlăturarea lor. Tot astfel, 
la schela Ochiuri, la sondele de inter
venție și la cele în reparații capitale, 
au avut loc anul1 acesta mai multe de
fecțiuni. Organizațiile de bază din sec
ții nu au pus în discuția sondorilor a- 
ceste cazuri, pentru a se găsi căile de 
prevenire a defecțiunilor.

• $ < PITEȘTI (coresp. „Scînteii’). — Minerii din bazinul 
carbonifer Cîmpulung Muscel au extras din subte
ran de la începutul anului și pînâ în prezent 24 000 
tone de cărbune peste plan — cu 14 000 tone mai 
mult decît prevedea angajamentul anual. Fruntașe 
sînt sectoarele Pescăreasa și Poenari.

Folosind rational mașinile și utilajul, minerii au 
redus prețul de cost pe 9 luni din acest an cu 5,63 
lei pe tona'de cărbune. în această perioadă mi
nerii din acest bazin carbonifer au realizat eco-. 
nomii în valoare de 2 288 000 lei.

La căminul 
cultural

Colectivul artis
tic al Teatrului 
„Victor Ian Popa“ 
din Birlad a pre
zentat duminică 
seara pe scena că
minului cultural 
din comuna Mur- 
geni, in deschide
rea actualei sta
giuni, piesa „în
drăzneala” de Ghe
orghe Vlad. Spec
tacolul prezentat 
colectiviștilor die 
Murgeni s-a bucu
rat de succes. (E- 
liade Solomon, co
respondent volun
tar).

A intrat în funcțiune 
un nou antrepozit 

frigorific
La Cluj a intrat de curînd în 

funcjiune un nou antrepozit frigo
rific. Aici se pot păstra la tempera
turi scăzute aproximativ 3 000 tone 
de diferite produse alimentare. An
trepozitul este dotat cu instalații 
speciale în care se pot congela zil
nic circa 45-50
Aceste instalafii asigură o produc
tivitate a muncii ridicată, precum și 
o calitate superioară a alimentelor 
conservate prin frig. (Agenpres)

Pregătiri de iarnă 
pe șantiere

în vederea bunei ' desfășurări a 
muncii și în timpul iernii, pe șantie
rele de construcții din Capitală se 
fac pregătiri intense. La toate unită
țile de construcfii-montai s-au luat 
măsuri pentru aprovizionarea cu can- 
tită/ile necesare de materiale care se 
vor folosi în anotimpul friguros. La 
întreprinderea de construcții nr. 1 se 
lucrează la închiderea tuturor spa
tiilor de lucru. S-a trecut, de aseme
nea, la îngroparea conductelor de pe 
șantiere și la izolarea coloanelor ver
ticale, a hidranfilor exteriori, robine
telor etc. Sint in curs de instalare sur
sele de căldură la punctele de muncă.

Pentru transportul betonului de la 
stafiile centralizate de preparare la 
șantiere se amenajează 60 de auto
basculante.

Consfătuire 
a cercurilor 

literare
CONSTANȚA^ 

(coresp. „Scîh-'tj 
teii”). — Activi
tatea de creație 
literară înregiu-t 
nea Dobrogea a ■ 
cunoscut în ulti
mul timp o mare'- 
dezvoltare.

Recent, într-.of: 
consfătuire orga-'--, 
nizată la Con-, 
stanța s-a anali
zat activitatea^ 9 
cercurilor litera- I 
re și s-au stabi- 9 
lif sarcinile ce- 9 
stau în fața a- 
cestora în peri
oada actuală.

S-a deschis universitatea 
muncitorească de cuiturâ muzicală
Universitatea muncito

rească de cultură' muzi
cală și-a început luni 
după-amiază, în sala A- 
teneului R. P. Romine, 
cel de-al patrulea an de 
învățămînt de la înfiin
ța I ea sa.

Cei 1 500 de cursanți 
înscriși în anul I și cei 
500 din anul II (artiști a- 
matori din. formațiile co
rale sau orchestrale, oa- 

Imeni ai muncii de dife
rite profesii) vor putea 
audia mai multe cicluri 
de lecții : de inițiere mu
zicală, de teorie-sol-

fegii, istoria muzicii ro- 
mînești, ansamblu coral 
și canto. Lecțiile, ținute; 
de compozitori și muzi-.'; 
cologi de frunte, vor fi' 
însoțite de exemplificări.

Prima lecție, intitulată 
„Muzica și elementele 
ei", a fost ținută de com-i 
pozitorul Alfred Mendel
sohn, secretar al Uniunii f 
compozitorilor. Exempli
ficările au fost susținute 
de Orchestra Conservato
rului de stat „Ciprian 
Porumbescu", dirijată de 
Silviu Panțîru.

(Agerpres)j

Aspect de la deschiderea universității muncito-ț 
rești de cultură muzicală.
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La cercul de balet

Recital și concert Igor
unui reci- 
Olsfrah — 
care este

Cum ne pregătim pentru tiescbîderea

în jurul datei dé 1 noiembrie va 
Începe învățămîntul de partid și la 
sate. Comitetul raional P.M.R. Ale
xandria a luat din vreme măsuri 
pentru ca activitatea cercurilor și 
cursurilor să se desfășoare cît mai 
bine. Pregătirile pentru noul an de 
învățămînt au în védere nu numai 
latura organizatorică ci. în primul 
rînd, să asigure învățămîntului un 
conținut bogat, ca acesta să fie legat 
'de viată, să aibă o mai mare efica
citate.

La sate, în condițiile agriculturii 
complet colectivizate, se pun sarcini 
sporite în ce privește realizarea unor 
producții mari la hectar, dezvolta
rea creșterii animalelor, buna orga
nizare a muncii în brigăzi și echipe, 
sporirea continuă a avuției obștești, 
ridicarea competenței cadrelor din 
G.A.C. în conducerea treburilor eco
nomice etc. învățămîntul d'e partid, 
călăuză vie rn activitatea practică 
de zi cu zi a constructorilor socia
lismului, trebuie să contribuie la 
creșterea conștiinței colectiviștilor, 
a atașamentului ior față de G.A.C., 
la înțelegerea sarcinilor actualei 
etape și la îndeplinirea lor.

Comitetul raional s-a îngrijit ca 
învățămîntul de partid să cuprindă 
majoritatea comuniștilor, pe toți 
membrii și candidații de partid. în 
acest an școlar, în raionul nostru 
vor funcționa 314 cercuri și. cursuri, 
față de 231 cite au fost anul trecut ; 
numărul cursanților este de 7 524 
— aproape cu două mii mai 
multi decît acum un an, deoarece 
în ultimele luni, organizațiile dé 
bază au primit mulți candidați și 
membri de partid. A crescut cu 
peste 30 là sută față de anul tre
cut și numărul celor din activul 
fără partid încadrați în învățămîn- 
tul de partid. Pe baza experienței 
dobîndite, tovarăși cu mai puține 
cunoștințe au fost. îndrumați spre 
cércuri de politică curentă, unde se 
discută probleme actuale de politică 
internă și internațională, sè citesc 
articole apărute în presă etc.

înscrierea în cercuri și cursuri s-a 
făcut în funcție de pregatiréà oa-

NOTE
SI COMENTARII
f

Lin amănunt

A trecut o lună și jumătate de la 
deschiderea școlilor. Și pînă acum, nu 
toți elevii au primit camele în care 
să se treacă notele obfinufe. De cè ? 
Pentru că nu s-au tipărit la timp. Nu
meroși părinți din Capitală și din alte 
orașe sînt, așadar, lipsiți de posibili
tatea de a cunoaște notele, iar copiii 
lac deocamdată doar pronosticuri în 
ce privește notele pe care le obfin.

Întreprinderea poligrafică nr. 6 din 
Capitală a rămas în urmă cu tipă
rirea carnetelor de elev, Iar în a- 
ceastă privință organele de resort din 
Ministerul invățămîntului nu au lua» 
la timp măsurile cuvenite.

Să se imprime oare niște instruc
țiuni care să arate profesorilor și pă
rinților ce trebuie să facă în această 
situație î Sau să se asigure neîntîr- 
ziaf tipărirea carnetelor de elev ?

Indicatorul tace

Pînă la Greoni sînt 5 km. Dar 
pînă la Timișoara? Aici indica
torul tace. Și e păcat deoarece 
tare ar vrea să știe și șoferul din 
fotografia noastră. Dat fiind că 
piatra nu răspunde la întrebare, 
poate că ar putea să o facă în 
locul ei tovarășii de la direc|ia 
drumurilor din Sfatul popular 
regional Banat completînd indi
catorul.

(Foto i R. Costîn)

Mereu în studiu

Menținerea calității plinii depinde 
și de condițiile în care' este transpor
tată și depozitată. Uneori plinea este 
aruncată direct în mașină.

Alteôri se folosesc în acest scop 
lădițe. Dar o bună parte din ele sînt 
defecte.

Atît Trustul de panificație al Capi
talei, cît și organele de resort din 
Ministerul Industriei Alimentare stu
diază — ere multă vreme — ce am
balaj ar corespunde mal bine trans
portului și depozitării pîinil. Despre 
ambalajul acesta a discutat mult șl 
Corisliidl fehfiico-ștllnțiflc ăl ministe
rului.

Este biné că există o preocupare 
Intensă în această direcție. Dar și mai 
bine ar fi să existe ambalajul potrivit... 

menilor, de nivelul lor politico-ideo
logic. înainte se ' întîmpîa ca unii 
membri de partid să frecventeze 
pentru a doua sau a treia oară â- 
celași cerc. Scădea astfel interesul 
pentru studiu și oamenii erau îm
piedicați să-și îmbogățească cu ade
vărat cunoștințele, să progreseze. 
Anul acesta, colective formate din 
activiști de partid, propagandiști, 
membri ai birourilor organizațiilor 
de bază au discutat mai îritri cu 
membrii de partid, și apoi i-au îndru
mat spre forma de învățămînt cea 
mai potrivită. Considerăm că acum 
am reușit să organizăm forme de 
învățămînt corespunzătoare nivelu
lui și cerințelor participanților.

Ponderea cea rhai mare în acest 
an de învățămînt o au cercurile în 
care se studiază Statutul P.M.R. și 
cursurile serale de partid. Unii 
membri de partid au fost încadrați, 
potrivit dorinței lor, în cercuri de

G.A.C. ,,8 Martie” din comuna Mă
gura etc.

Au fost prevăzute măsuri privind 
pregătirea propagandiștilor în cursul 
anului — se vor organiza expuneri 
asupra principalelor probleme teo- 

____  _________ ____ retice, informarea asupra celor mai 
studiere a Istoriei P.M.R., cum sînt actuale probleme ale politicii parti- 
la S.M.T. Nanov, la G.A.S. Pielea. 
Președinți de gospodării colective 
și cei mai destoinici brigadieri vor 
studia în acest an probleme d'e eco
nomie agrară. Directorii de gospodă
rii de stat, de S.M.T., unii ingineri 
vor participa la un cerc cu tematică 
specială, condus de tov.. Ivan Mârin, 
secretar al comitetului raional de 
partid. Ei vor studia probleme de 
economie politică, construcție eco
nomică și construcție dé partid.

încadrarea în învățămînt este 
doar primul pas spre ridicarea nive
lului politic și teoretic ăl membrilor 
de partid, spré educarea lor mar- 
xist-leninistă. Ca mvățămîntul dé 
partid să devină un instrument de 
transformare a conștiinței oameni
lor este imporțant ca cercurile și 
cursurile ăă aibă propagandiști co
respunzători. Pentru aCest an șco
lar a fost îmbunătățită componența 
corpului de propagandiști ; tovarăși 
cu temeinice cunoștințe politico-ideo- 
logice i-au înlocuit pe propagandiștii 
care nu aveau pregătirea politică 
necesară. Corpul de propagandiști s-a 
mărit cu circa 58 de tovarăși — o 
creștere care nu este însă pe măsura

PIGMENT DE CALI- 
SUPERIOARÄ. Colec- 

întreprindérii „Ti- 
regiunea Brașov,

peste 400 de cămine cul
turale și colțuri roșii din 
regiunea Crișana consfă
tuiri cu cititorii colectiviști 
din sectorul zootehnic al 
gospodăriilor colective pe 
temele: „Căile de sporire a 
producției de lapte", „Cre
șterea păsărilor — ramură 
rentabilă" etc. în nume- 

cu acest pig- roase gospodării colective 
au fost organizate vitrine 
ale cărții agricole, grailce 
care oglindesc creșterea 
numărului de cititori, seri 
literare și recenzii ale 
unor cărți noi din dome
niul literaturii, agrotehni
cii, de știință popularizată 
etc.

Cartea a devenit astfel 
prieten nedespărțit al mul
tor colectiviști. De la în
ceputul anului și pînă a- 
cum, numărul cărților ci
tite de colectiviștii regiu
nii a crescut cu 
lață de aniil trecut, iar 
cititorilor cu 233 000.

UN 
TATE 
tivul 
miș", 
a realizai, .după un proce
deu tehnologic .perfecțio
nat, pigmentul anorganic 
denumit oxid negru de 
fier. Mozaicurile de culoa
re neagră, de pildă, se 
realizează < 
ment.

O CRAMA MODERNA. 
6 vagoane struguri prelu
crați zilnic, aceasta este 
capacitatea de producție 
a noii crame care a intrat 
în funcțiune la gospodăria 
agricolă de stat din co
muna Axente Sever, raio
nul Mediaș. în cramă pot 
fi depozitate 160 de va
goane de vin.

COMPLEX DE ALIMEN
TAȚIE PUBLICA. Zilele tre
cute s-a deschis la Tg. 
Frumos un complex mo
dern de alimentație pu
blică. Complexul este com
pus dintr-un restaurant, un 
bufet și o cofetărie cu la
borator.

COLECTIVIȘTII — PRIE
TENI AI CĂRȚII. în ultimul 
timp, au fost organizate în

care se ocupă 
aceste probleme și de alte 

privind asistența și ocrotirea

sfa
de 
de
ac-
90-

pefiecare din aceste oficii se 
zilnic zeci și zeci de cetățeni, 
li se rezolvă problemele, cum

wrt 9 I C r
Statul nostru democrat-popular acor

dă mare grijă .pensionarilor, copiilor 
rămași fără părinți, bătrînilor și invali
zilor, familiilor cu mulfi copii. La 
turile populare funcționează oficii 
prevederi sociale 
foafe 
țiuni 
cială,

La 
rindă 
Cum 
sînt îndrumați și ajutați să se descurce 
— iată chestiuni care interesează în cel 
mai înalt grad. Pentru a vedea cum 
Stau lucrurile, am petrecut cîteva zile 
în birourile Oficiului de prevederi so
ciale din orașul Craiova.

★
Nu prea de mult, chiar și în cursul 

anului trecut, la acest oficiu se aflau 
multe dosare pentru pensionare, cereri 
și sesizări. Acestea erau rezolvate cu 
înfîrziere, uneori chiar cu multă înfîr- 
ziere. Cauzele întârzierilor erau provo
cate și de faptul că întreprinderile în
tocmeau defectuos dosarele pentru pen
sionare. De aceea, una din primele 
măsuri la acest oficiu a fost Inițierea u- 
nel consfătuiri cu directorii de între
prinderi, cu lucrătorii care sé ocupă de 
întdcrrilrea cărților de muncă șl cu func
ționarii oficiului de prevederi sociale. 
Cu acest prilej s-âti dat indicații amă
nunțite asupra felului cum trebuie să 
fie completate dosarele, pentrü a hü 
mal fi nevoie de revehirl său adăugări 
de acte.

în cadrul oficiului au fost luate, de 
asemenea, unele măsuri organizatorice, 
care au determinat o muncă rriși ope
rativă. Prlnfr-un efort colectiv, în frun
tea căruia au stat membrii de partid, 
lucrările au putut îi adüsè la zi.

Cu toate aceste măsuri; care au îm
bunătățit munca funcționărilor acestui 
oficiu, rămîne deschisă încă o proble
mă : oare în studierea dosarelor, a ce
rerilor Se dă întotdeauna dovadă de 
grija, de solicitudinea care se pretind 
într-o ăsetiienea mUntă ? Cîfeva fapte

comitetului raional, a ținut expune
rea „Creșterea rolului conducător al 
partidului îri perioada Ci'esăvîrșirii 
socialismului” ; tov. Vladimir Po
pescu, inginer, vicepreședinte al 
consiliului agricol raional, a vorbit 
despre „Unele probleme ale întăririi 
ecönomicö-organizatorice à G.A.C.", 
ș.a. Discuțiile în cadrul grupelor de 
seminar au fost condiise de secre
tari ai comitetului raional, de ingi
neri-agronomi etc,

Ô formă eficientă de explicare a 
unor probleme actuale ale politicii 
partidului, ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, ale si
tuației internaționale o constituie 
lecțiile și conferințele. în acest an* * 
comitetul raional a dat propagaridei 
prin conferințe un cadru mai orga
nizat, au fost organizate cicluri de 
lecții și expuneri pentru diferite ca
tegorii de oameni ai muncii. Pînă 
acum au fost, elaborate 16 titluri de 
conferințe. Unele, cu caracter mai 
general, vor fi expuse în toate ci
clurile — de pildă, expunerea des- OLttllUecl,- Uti ci Ö CU 11 cutiei SCHJlCJUcLl, Cb LC xn z 1 f i t ‘ i • «î

17.10 — I ; • Sfatul medicului t Cum se 
transmit bolile contagioase — ora 17,30 
— 11 ; o „Lucrări corale de compozi
tori ronilni“ — ora 16,05 — II ; • LltnBa 
noastră — Vorbește acad. prof. Al. 
Graur — ora 18,30 — I ; • Cvartetul opus 
76 nr. 4 în Si bemol major de Yoseph 
Haydn — ora 18,40 — I j • Revista eco
nomică radio — ora 19,00 — I ; • Pro
gram muzical pentru fruntași tn pro
ducție din industrie și agricultură — 
ora 19,35 — I ; • Opere în primă au
diție : Noi înregistrări primite din par
tea Radiotelevizlunil sovietice“ : „Oas
petele de piatră“. Operă în trei acte de 
Alexandr Dargomîjski — ora 19,43 — II ;
• Cicltti integrai al concertelor pentru 
pian și orchestră de RahmanlnOv, tn 
interpretarea compozitorului : Concertul 
nr. 1 în fa diez minor — ora 20,40 —■ I; 
® Melodii lirice — ora 22,30 — II ; • Oc
tetul în Fa major de Schubert — ora 
23,00 — I ; • Concert de noapte — ora
23.10 — II.

16,15; 18,30; 20,45). Cartierul viselor :
C-tin David (15,30; 18; 20,30). Nouă zile 
dintr-un an : v. Roaită (10,15; 12,30;. 16; 
18,15; 20,30). Acord final: unirea (16; 
18,15; 20,30). învierea — ambele serii : 
Alex. Sahia (10,30; 14,15). Dragostea și 
pilotul secund : T. Vladimirescu (15; 17; 
19; 20,45). Umbre albe : Munca (15; J7; 
19; 21). Casa de la răscruce : Popular (16; 
18,15 ; 20,30)', Flbreasca (16 ; 18,15 ; 20,50). 
Fantomele din Spessart : 16 Februarie
(16; 18; 20). Absență îndelungată — cine
mascop : M. Eminescu (15; 17; 19; 21). 
Omul cu două fețe rulează la cinemato
graful Ilie Pintilie (16; 18,15; 20,30). Vîn- 
tul sudului : 8 Mai (15; 17: 19; 21). Scri
soare de là o necunoscută : g. Bacovia 
(11,30; 15; 17; 19; 21). Lazarillo de TormeS: 
Oiga Bancic (15,30; 18; 20,30), B. Dela- 
vrancea (16; 18; 20). Reportaj cu ștrean
gul de gît : Drumul serii (16; 18; 20). 
Tintin și misterul „Lînei de aur“ : 30 
Decembrie (10; 15; 17; 19; 21). 713 cera 
aterizarea : Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru cei mici : 
„Poftiți la joc“ — povestire de Octav 
Pancu-Iașl. Desenează Iura Darie. 19,30— 
Transmisiune de la cel de-al IV-lea pa
vilion de mostre. 20,00 — Emisiune de 
știință și tehnică : „Cercetări noi în pro
blema circulației substanțelor' în plante“, 
de acad. Eugen Macovskl ; Jurnal de 
știință și tehnică. 20,20 — Filmul „Cum 
îți mobilezi apartamentul“ — o produc
ție a studiourilor din R. P. Polonă 20,4« 
— Rubrica de Șah. 20,55 — Cîntă 
chestra de muzică ușoară condusă 
Leonid Gudzlchievicl. în încheiere : 
tlmele știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost umedă. ' 

cu cerul mal mult acoperit. Local au că
zut ploi intermitente șl burniță. Izolat 
s-a semnalat ceață, vint slab pînă la po
trivit, predominînd din sectorul estic. 
Temperatura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între 6 grade la Sighet 
și Gheorghlenl șl 19 grade-la Călărași. 
In București : Vremea a fost umedă, cu 
cerul acoperit. A plouat intermitent. 
Vîntui a suflat potrivit din nord-est 
Temperatura aerului la ora 14 era de 13 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 31 
octombrie, 1 și 2 noiembrie. In țară : 
Vremea se răcește ușor. Cer mai mult 
noros. Vor cădea ploi temporare. Vînt 

P’. Temperatura în scădere trepta
tă. Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 2 și plus 8 grade, iar' maximele 
» 9* ÎS grsde. în munți ninsoare.
Iii București : Vremea s.e răcește ușor. 
Cer noros. Temporar ploaie. Vînt po
trivit. Temperatura în scădere treptată.

propagandist la un curs seral Stimțifm a pohticii
- • - 1 - ? P.M.R. . Altele se adresează in mod

deosebit unei anume categorii — co
lectiviștilor, intelectualilor, femeilor, 
tineretului etc. Dintre acestea ci
tăm : „Necesitatea apărării și dez
voltării avutului obștesc” ; „Forma
rea și dezvoltarea conștiinței socia
liste a oamenilor muncii”.

Pentru ca lecțiile și expunerile să 
devină forme permanente de acti
vitate în domeniul propagandei de 
partid a fost lărgit și îmbunătățit 
grupul de lectori ai comitetului ra
ional. Au fost antrenați în această 
muncă un număr mai mare de in
gineri, medici, cadre didactice, ca
dre de conducere din economie.

în acest an, comitetul raional și-a 
propus să folosească mai mult linele 
forme vii care trezesc interesul 
cursanților : expunerile urmate dé 
întrebări Și răspunsuri, consultații
le, trimitéréa de colective formaté 
din 2—5 tovarăși bine pregătiți care 
să dea consultații, să răspundă la 
întrebările puse de oamenii muncii.

Socotim că toate aceste măsuri 
vor contribui la îmbunătățirea cali
tativă a învățămmtului, là creșterea 
eficacității sale, concretizată în par
ticiparea tot mai activă a membrilor 
de partid, a oamenilor muncii, lâ 
înfăptuirea sarcinilor trasate de par
tid.

posibilităților. De pildă, era nevoie 
să organizăm mai ■ multe cercuri de 
économie agrară, dar ne lipséàu 
propagandiști corespunzători. Biroul 
raional ar fi trebuit să acorde mai 
multă atenție creării rezervei de 
propagandiști.

A crescut numărul propagandiști
lor din rîndul activiștilor de partid, 
de stat și din economie — în total 
sînt 145 de asemenea propagandiști. 

TOv. Dumitru Nedelcu, sécrétai al co- 
mitetului raional, conduce un cerc 
la G.A.C. „Tudor Vladimirescu" din 
comuna Orbească ; tov. Constantin 
Stancea, de asemenea secretar, este 

dului nostru, ale situației internațio
nale. Propagandiștii vor putea ast
fel explica în mod temeinic princi
palele teze ale marxism-leninismu- 
lui, politica partidului nostru în 
strîrlsă. legătură cu sarcinile desă- 
vîrșirii construcției socialismului.

La pregătirea propagandiștilor vor 
fi invitați președinți de gospodării 
colective, colectiviști fruntași, ingi
neri agronomi care vor vorbi despre 
metodele cele mai bune de muncă ; 
în discuțiile purtate în cercuri, pro
pagandiștii vot putea astfel contribui 
la răspîndirea experienței înaintată. 
Vom acordă mai mare atenție pre
gătirii îri problemele dé metodică. 
Principalele cadre de partid, mem
brii biroului raional vor participa 
personal la munca de pregătire a 
propagandiștilor.

Un început s-a și făcut. La ultima 
pregătire a propagandiștilor, care a 
avut loc recent, au fost prezentate 
un șir de expuneri pe teme actuale 
importante. Tov. Constantin Stan- 
cea, secretar al comitetului raional, 
a vorbit despre „Victoria definitivă 
a socialismului în R.P. Romînă“ ; tov. 
Alex. Slăvuică, membru al biroului

ÇPO ‘T?

48 000 
al

LINIE DE MĂCINARE A 
FELDSPATULUI. La trustul 
minier Cluj a intrat în 
funcțiune o linie tehnolo
gică de măcinare a feld- 
spatului, folosit ca materie 
primă în industria de ce

ramică și porțelan. Linia 
are o capacitate de pro
ducție de 7 500 tone ields- 
pat pe an. Ea este în
zestrată cu utilaj produs 
la Uzinele „Independența" 
din Sibiu.

NASTURI DIN POLIES- 
TERI.
Fabricii 
Jimbolia 
bricarea 
dustrială 
tinient de 
plastică, cunoscută sub 
numele de poliester. Zil
nic, aici se fabrică cîte 
40 000—50 000 de aseme
nea nasturi. Ei au mărimi, 
culori și modele diferite și 
sînt de calitate superioară.

Recent, colectivul 
de nasturi din 
a trecut la fa- 
pe scară in- 

a unui nou sor- 
nasturi din masă 
cunoscută

CINEMATOGRAFE SĂ
TEȘTI. Locuitorii din Re
pedea, raionul Vișeu, au 
participat recent la inau
gurarea cinematografului 
din comuna lor. De la în
ceputul acestui an în cu
prinsul regiunii Maramureș 
au luat ființă 10 cinema
tografe sătești. în prezent, 
în comunele și satele re
giunii Maramureș funcțio
nează 155 de cinematogra
fe sătești.

La Oficiul de prevederi 
sociale din Craiova

care le vom relata mai jos ne vor 
posibilitatea să tragem unele con-

De pa- 
spus

pe

cluzii în această privință.
lală-ne, într-una din zilele trecute, în 

sala ghișeelor. în fața unuia — bătrf- 
nul muncitor Constantin Temelie de la 
Uzinele „7 Noiembrie". Nu i s-a cal
culat bine pensia și a venit să pună 
lucrurile la punct. Funcționarul care I-a 
ascultat îi spune fără să se gîndească 
prea mulf : „Vino mîine I“ 
fru ori la rînd, băfrînului i s-a 
același lucru. Pînă la urmă, văzînd că 
n-o scoate la capăt, acesta s-a adre
sat, cum era și firesc, secretarei comi
siei de stabilire a pensiilor, tovarășei 
Ioana Satir. Dar nici aceasta, cu toate 
că aflase de cîte ori bătuse băfrînul 
de pomană drumul pînă aici, n-a fost 
dispusă să revadă pe loc actele de la 
dosar.

— Veniți sîmbătă — i-a spus fără pic 
de jenă sau remușcare. E ziua cea mai 
potrivită pentru asemenea probleme.

A venit omul și sîmbăfă. Dar nici de 
data aceasta n-a nimeril-o.

— Ce, fe-am chemat noi ? — l-a a- 
postrofat Ioana Safir, ca și cînd nu ea 
ar fi fost aceea care-i indicase ziua 
respectivă. Așteaptă acasă. Te înștiin
țăm noi cînd se rezolvă.

Șl iată cum, după atîfa alergătură șl 
așteptare, grafie „bunăvoinței" unor 
asemenea oameni cu suflete de cenușă, 
băfrînul s-a întors acasă fără să fi pri
mit măcar răspunsul la care avea drep
tul.

...La ghișeul biroului de asistență so
cială venise rîridul Anei Modrea. Aș
tepta răspuns la o cerere adresată a- 
cesfui birou.

— Mergi mata la..., și altceva soli
citanta n-a mai înțeles. Femeie în 
vîrsfă, nu pricepe unele cuvinte și . se 
uită nedumerită la cei din jur. Văzînd 
că funcționara, pe nume Marla Cricio-

ILIE DIJȚA
prim-secretar

al Comitetului raional de partid
Alexandria

al Academiei 
în colaborare 
regional din 
fost cercetată

SĂPĂTURI ARHEOLOGI
CE. Recent, s-au încheiat 
săpăturile de pe șantierul 
arheologic de la Botoșana, 
raionul Gura Humorului, 
organizat de Institutul de 
arheologie 
R.P. Romîne 
cu Muzeul 
Suceava. A 
o așezare autohtonă din 
primele secole ale erei 
noastre. Săpăturile au scos 
la iveală un bogțat mate
rial arheologic compus din 
ceramică de uz casnic, 
fragmente de unelte meta 
lice, obiecte de podoabă 
și altele.

CONSTRUCȚII ZOOTEH
NICE. Gospodăriile agri
cole colective din Dobro- 
gea și-au mărit anul a- 
cesta numărul construcții
lor agrozootehnice cu 600 
de grajduri, maternități, 
îngrășătorii de porci, sai
vane, magazii de cereale 
etc. La alte 400 de con
strucții similare se fac în 
prezent lucrări de finisare. 
Numai grajdurile și saiva
nele ridicate în acest an 
asigură adăpostirea a 
26 000 de taurine și 120 000 
de ovine. La sfîrșitul anu
lui acesta, numărul con
strucțiilor agrozootehnice 
în gospodăriile colective 
din Dobrogea va fi de 5 
ôri mai mare decît în 1957, 
anul terminării colectivi
zării agriculturii regiunii.

eê-
a-

și-a permis Maria Cricio- 
nesocofească obligațiile 

în calitatea ei de funcționar

tocu, e grăbită și nervoasă, un 
tăfean aflat din întîmplare pe 
colo face oficiul de... interpret și îi 
explică femeii că e trimisă la asistenta 
socială de pe lîngă policlinica de a- 
dulji. Ana Modrea o pornește spre po
liclinică. Dar după o oră o vedem din 
nou în fața aceluiași ghișeu. Ce se în- 
tîmplase ? Asistenta la care fusese tri
misă de funcționara cu pricina — de 
fapt în mod greșit — o îndreptase din 
nou spre același ghișeu, de unde ple
case. într-adevăr, aici trebuia să pri
mească răspunsul. Noroc că între timp 
locul funcționarei Maria Criciotocu fu
sese luat de tov. Marin Stancu, care 
i-a dat toate explicațiile. Nu se putea 
da de la bun început un răspuns în
temeiat ?

Cum de 
tocu să 
ce-i revin 
de sfat, cine-i îngăduie să nu asculte 
cu răbdare pe cetățenii care i se adre
sează, punîndu-i pe drumuri degeaba? 
Nu știm dacă funcționara respectivă 
este sau nu la prima abatere de acest 
fel. Un lucru însă trebuie să fie limpede: 
în nici o împrejurare și pentru nici o 
clipă, asemenea manifestări nu pot fi 
îngăduite. Iar dacă ele se repetă, la 
ea sau la oricare alt lucrător al. secției, 
chiar dacă pînă la urmă problemele 
solicitanților sînt rezolvate, este nece
sar să formeze obiectul unor dezbateri 
largi în cadrul colectivului, care să-i 
reamintească obligațiile ce-i révin 
ca om și cetățean, ca funcționar al unui 
serviciu Important din aparatul de stat.

Nici la funcționarii celui de-al treilea 
ghișeu, cel al contabilității, nu întîl- 
neșfi întotdeauna prea multă solicitu
dine. lată un exemplu. Georgefa Cos- 
ma a venit să anunțe că greșit pensia 
surorii sale Ioana Mușculescu este tri
misă pe adresa ei, cerînd în mod în
dreptățit să se facă cuvenita rectificare. 
FunCfiortătUl Nicolae Bălșeanu, în loc 
să verifice Situația îri evidența alfabe
tică a pensionarilor, ridică tonul, pre
tinde că e ținut de vorbă degeaba și 
nu dă nici o lămurire cum se poate
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Cînd a concertat prima Oară la noi, 
Igor Oisfrah era un foarte lînăr violo
nist. înzestrarea sa mUziââlă sé remar
case de timpuriu, iar strălucita școală 
de care beneficia însenina chezășia li
nei profunde și rapide dezvoltări. Con- 
firmînd cele mai exigente așteptări, 
fiul și discipolul eminentului violonist 
David Oisfrah s-a impus în anii din 
urmă ca un reprezentant de seamă al 
noii generații de interpret! sovietici, 
aiîf în patria sa cît și în numeroasele 
centre muzicale de peste hotare (din 
Frànfà și Anglia pînă în JapOniă) Unde 
a întreprins turnee.

Recitalul și concertul susținute zilele 
trecute în sala Ateneului R, P. Romîne 
de Igor Oisfrah ne-au prilejuit reînfîl- 
nirea cu un violonist matur, care prefe
ră lăturii de strălucire exterioară a 
solisticii, abordarea profundă și tălmă
cirea pătrunsă de o înaltă probitate 
artistică a literaturii violonistice clasice 
și contemporane. în această ordine de 
idei, aș vrea să menționez, în primul 
rînd, interpretarea „Duetului op. 162“ 
de Schubert, precum și aceea a concer
tului de Bartok, piatră de temelie a 
repertoriului violonistic al veacului nos
tru,

Calitatea vibrafoului, niciodată exce
siv, precizia intonației (capabilă de a 
procura — cum este cazul în concertul 
de Bartok — și senzația perceperii 
precise a sfertului de ton), frazarea lo
gică și cizelată sînt cîfeva însușiri ale 
unei violonistici de mare clasă, confir
mate mereu de Igor Oistrah de-a lun
gul recitalului și concertului său.

înlăfUrînd deficiențele vechilor școli 
în ținută arcușului, pedagogia modernă 
rusă și sovietică — care a produs afîfia 
artiști de reputație mondială — a'sta
bilit poziția și corelația cea mai bună 
a elementelor ce converg la mînuirea 
lui chiar din primul moment al contac
tului cu coarda. La Igor Oisfrah un atac 
de vîrt în sus poate suna fot atît de 
pregnant (de pildă, în secțiunile extre
me ale „Duetului“ schubertian care a 
deschis recitalul sau în prestoul agitat 
al finalului sonatei nr. 3 de Brahms) ca 
și Un talon incisiv (mai potrivit unor 
pagini barfokiene).

De la începutul recitalului ăm putut 
remarca deplina cooperare a partene
rilor care au pătruns în esența con
ținutului emoțional al „Duetului" de 
Schubert — un fel de dublă sonată 
concertantă. Aportul pianistei Natalia 
Zerțalova a fost mereu activ și dinami
zator, ca de altfel și în piesele urmă
toare.

îndrepta greșeala. Or, din păcate, a- 
ceâsfa nu e singura. E greu de spus, 
de pildă, dacă superficialitatea sau in
competența sînt elementele care și-au 
spus cuvînfuî là stabilirea pensiei vă
duvei Angela Garoafă, din moment ce 
ea a primit inițial mai puțin decît i se 
cuvenea.

Ar mai fi o problemă de ridicat. La 
propunerea oficiului de prevederi so
ciale, unii pensionari invalizi sînt tri
miși periodic în fața comisiei de ex
pertiză medicală și verificare a capa
cității de muncă. Este un lucru firesc 
și necesar. De ce însă acești oameni 
sînt chemați să se prezinte la ora opt 
dimineața, cînd medicul începe con
sultațiile abia la ora 11 ? Este de ne
înțeles. Cu atît mai mult, cu cît uneori 
nu găsesc măcar un scaun pe care să 
se așeze.

Am discutat despre toate cele sem
nalate mai sus și cu tov. Aurelia De- 
mefrescu, vicepreședintă a sfatului 
popular al orașului. A reieșit că, deși 
răspunde de secția sănătate și preve
deri sociale, acordă puțin timp contro
lului activității oficiului, fiind convinsă 
că aici treburile merg bine. Cît pri
vește pe șeful secției, dr. Mihai Cös- 
téscuj acesta s-a dovedit a fi prea pu
țin informat în legătură cu amănuntele 
de organizare a muncii oficiului. Este, 
de asemenea, limpede că această la
tură importantă; de larg interes cetă
țenesc, a activității oficiului de pre
vederi sociale n-a sfat permanent în a- 
tenfia Comitetului orășenesc de partid 
Craiova.

Rezolvarea cu grijă a tuturor proble
melor care sînt legate de pensii sau 
de alte acțiuni privitoare la ocrotire și 
asistență socială este una din sarcinile 
de mare răspundere care trebuie să 
stea permanent în atenția sfaturilor 
populare. Cu atît mai mult este nece
sar un control exigent din partea aces
tora, o supraveghere continuă a mo
dului în care se lucrează la oficiile de 
prevederi sociale. Organele de partid 
trebuie să desfășoare o muncă conti
nuă de educare cu lucrătorii din aces
te servicii, pentru ca ei să rezolve ope
rativ, cu spirit de răspundere și înaltă 
conștiință cetățenească toate cerințele 
solicitate de cetățeni.

EVA SZABO
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Cînd stabilești alcătuirea 
tal — spunea odată David 
le gîndașli în primul rînd 
„vériga lui centrală", adică lucrarea lui 
mare, substanțială. Această „verigă 
centrală“ a fost, fără îndoială, marți 
seara, „Sonata nr. 3, op. 108“ de 
Brahms. în interpretarea ei, construită 
cu un admirabil simț al proporțiilor și 
gradațiilor, am deslușit reliefarea ge
nerosului filon liric al muzicii ce-și 
croiește parcă făgaș printre stînci de 
granit. Tînărul Oistrah a conferit temei 
principale și reminiscențelor ei din 
secțiunea terminală a primei părți o 
viziune poetică pe care adagioul a 
desăvîrșif-o. Condusă în mare parte pe 
coarda sol, într-o neîntreruptă conti
nuitate de timbru, melodica a fost lă
sată aici să-și depene aleasa-i frumu
sețe fără îngroșări patetice „de efect“.

Partea a doua a recitalului, care s-a 
îmbinat cu suplimentele generos ofe
rite la solicitările auditoriului, a alcă- 
fuif-o o serie de miniaturi. în „Sere- 
nata, Gavofta și Minuetio“ din „Suita 
italiană" de Stravinski, violonistul a 
știut să sugereze subtil acea atitudine 
lirică travestită a marelui compozitor al 
zilelor noastre care, preluînd forme 
și genuri ale veacurilor apuse, le-a 
„condimentat“ uneori cu savuroase 
bizarerii armonice și ritmice. Dacă cele 
cinci melodii op. 35 bis, dé Prokofiev 
au prilejuit tot atîfea fațete ale subti
lităților paletei violonistice a lui Igor 
Oistrah (pe care pianul ar fi putut să 
le întregească cu o mai mare grijă 
pentru, jocul de pedale), „Dansul“ de 
Haclafurian și „Capriciul în formă de 
vals“ de Saint-Saëns-Ysaye, au răsunat,

RADIO, marți 30 octombrie • Muzică 
ușoară — ora 9,30 — I ; • Fragmente 
din operele iul Gluck — ora 10,00 — I ; 
• Cvartetul nr. 1 în Sol minor de Tu
dor Ciortea — ora 11,05 — I ; « Tan- 
gouri celebre — ora 12,00 — I ; Frag
mente din opereta „Rose Marie“ de 
Frlml — ora 12,15 — II; e Muzică de 
balet — ora 12,40 — II ; • Din folclorul 
popoarelor — ora 13,10 — I ; « „Cîntare 
Romîniei Socialiste“ — montaj de ver
suri — ora 13,15 — II ; • Program sus
ținut de orchestre de mandoline — ora
14,10 — II ; « Rapsodii — ora 14,30 — 
II ; • Fragmente din Simfonia drama
tică „Romeo șl Jttiietâ“ de Bérlioz — 
öra 15,00 — I ; • MUzică ușoară — ora 
15,30 — II ; o Muzică populară din Mol
dova — ora 15,47 — I ; • Program inter
pretat de mezzosoprana Zara Doluha- 
nova — ora 18,10 — II ; • Potpuriuri — 
ora 16,30 — II ; • „Poemul patriei“ de 
Laurențiu Profcta — ora 17,00 — II ; • 
Arii din operele compozitorilor ruși în 
interpretarea soliștilor noștri

TEATRE : Teatrul de operă și balet al 
R. P. Romîne : Carmen — (orele 19,30); 
Teatrul de stat de operetă : Elixirul 
dragostei — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caräglale“ (Sala Comedia) : Orfeu 
în infern — (orele 19,30). (Sala Studio): 
Siciliana — (orele 19,30); Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu Măgu- 
reanu 1): Tache, lanke și Cadîr — (orele
19.30) . (Sala Palatului R. P. Romîne) : 
MamOuret — (orele 19,30); Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : Antoniu și 
Cleopatra — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Scandaloasa legătură dintre domnul 
Kettlé și doamna Moon — (orele 20); 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : 
Băiat bun dar... cu lipsuri — (orele
19.30) ; Téatrul pentru tineret și copii 
(Sala pentru tineret) : Oceanul — (orele
20) . (Sala pentru copii) : Salut voios — 
(orele 18); Teatrul evreiesc de stat : De 
la a Ia Z — (orele 20) ; Teatrul Țăndărică 
(Sala Orfeu) : Un băiețel, o paiață și o 
maimuță și Rochița cu figuri — (orele 
16). (Sala Academiei): Căluțul cocoșat — 
(orele 16).

CINEMATOGRAFE : Celebrul 702 : Re
publica (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Gh. 
Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21), G. Coșbuc 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Flăcări și 
flori : Magheru (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21) , I. C. Frimu (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,15), 
Miorița (10; 12,15; 16; 18,30; 21), Luceafă
rul (16; 18,15; 20,.-»). Oameni și fiare — 
ambele serii : Elena Pavel (8,45; 12,30; 
16,20; 20,15). Centrul înaintaș a murit în 
zori : rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (15; 17; 19; 21), 1 Mai (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Flacăra (10,30; 16; 18,15;
20.30) . Sub ploaia atomică : Alex. Sahia
(18,15; 20,30), 23 August (16,30; 18,45; 21). 
La 30 de ani : Tineretului (10,30; 12,20; 
14,10; 16; 18,15; 20,30), Arta (16; 18,15; 20,30), 
Volga (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). Aparta
mentul — cinemascop : Lumina (rulează 
în continuare de la orele 9,30 pînă la 
orele 14; după-ârriiază 16,45; 18,45; 21).
Cînd comedii era rege — vîrsta de aur 
a comediei ; Central (10; 13; 16; 19,15). 
Copilul și orașul — Funtik șl castraveții: 
13 Septembrie (10; 12). Planeta furtuni
lor : 13 Septembrie (16,30; 18,30; 20,30). 
Pe cărările junglei — Noi la festival : 
Timpuri noi (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21). Omul amflbie : 
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
(16; 18,15; 20,30). Bandiții din Orgosolo : 
înfrățirea între popoare (16; 18,15; 20,30), 
23 August (16,30; 18,45; 21), Donca Slmo 
(15; 17; 19; 21), Libertății (10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30). Perle negre : Cultural (10,30; 
16; 18,15; 20,30). M-am săturat de căsnicie: 
Alex. Popov (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la 21). Vals pentru un mi
lion : 8 Martie (15,30 ; 18 ; 20,30), Moșilor 
(16; 18; 20). O viață : Grlvlța (10; 12; 14; 

rn încheierea programului recitalului, 
cu acea strălucire ce Captivează publi
cul procurîndu-i sentimentul împlinirii 
unei sărbători muzicale.

Acesteia Igor Oisfrah i-a adăugat, 
sîmbăfă și duminică, în cofripania Filar
monicii „George Enescu“ sub bagheta 
subtilă a talentatului dirijor Mircea 
Crisfescu, interpretarea Concertului de
Bêla Bartok, fapt care îl situează pe 
violonist printre artiștii ajunși la stadiul 
cînd pot ataca cele mai temerare crea
ții. Lucrarea genialului compozitor 
maghiar care a dat la iveală și una 
dintre cele mai dificile sonate din is
toria violonisticii, pune în calea Infer- 
prejilor multiple probleme. Pe cele de 
ordin tehnic solistul le-a rezolvat pe 
deplin. Aprofundînd continuu lumea 
emoțională specifică a Concertului, el 
va izbuti, fără îndoială, să ridice sem
nificația unor episoade dramatice la 
valoarea corespunzătoare impresionan
telor efuziuni de lirică muzicală con
temporană ce l-au atras, pare-Se, cu 
precădere de astă dată.

Recitalul și concertul lui Igor Oisfrah, 
izbutita interpretare pe care orchestra 
simfonică a filarmonicii a dat-o Con
certului pentru coarde de Sigismund 
Toduță (la care am apreciat precizia 
execuției), realizarea plină de eferves
cență șl adîncime artistică a Simfoniei 
I de Șosfakovici au fost, în cadrul tra
diționalei Luni a prieteniei romîno-so- 
vietice, manifestări de înaltă ținută, 
primite cu căldură de publicul bucu- 
reșfean.

EUGEN PRICOPE
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Manifestări cultural-artistice

Vizitele delegației din R.P.F. Iugoslavia TELEGRAME EXTERN

In întreaga țară au continuat 
să aibă loc duminică și luni nu
meroase manifestări cultural-ar- 
tistice consacrate Lunii prieteniei 
romîno-sovietice. La Casa priete
niei romîno-sovietice din CAPI
TALĂ, acad. Iorgu Iordan, vice
președinte al Academiei R. P. 
Romine, a vorbit despre „Arta și 
cultura romînească în U.R.S.S.". 
Tot aici a avut loc o seară cine
matografică cu tema „Tineretul 
sovietic pe șantierele comunis
mului".

In sala Teatrului național „I.L. 
Caragiale" a avut loc un simpo
zion intitulat „Dramaturgia so
vietică contemporană". Cu acest 
prilej au luat Cuvîntul dead. Vic
tor Eftimiu, precum și artiștii 
poporului Costache AntoniU și 
Radu Beligan.

In amfiteatrul Facultății de 
Chindie s-a țintit simpozionul „Cu
ceririle științei și tehnicii sovieti
ce", la care au vorbit prof. I.V. 
Niculescu, de la Centrul de cer
cetări chimice, I. C. Sîngiorzăn, 
cercetător la Observatorul astro
nomic al Academiei R. P. Romi
ne, și Constantin Albu, lector la 
Facultatea de chimie.

„Realizări ale medicinii sovieti
ce în domeniul oncologiei" s-a in
titulat conferința ținută în sala 
clubului Finanțe-Bănci de către 
conf. univ. dr. O. Costăchel, di
rectorul Institutului de oncologie.

La Casa de cultură a tineretu

lui din raionul „Tudor Vladimi- 
rescu", prof. Lenormanda Se
nari, președintele Consiliului ra
ional A.R.L.U.S. „16 Februarie", 
a conferențiat despre „înaltele 
principii morale ale oamenilor 
sovietici".

Sute de femei din orașul ALBA 
IULIA au ascultat conferința 
„Femeia sovietică, participantă 
activă la construirea comunismu
lui", ținută la casa de cultură din 
localitate. La URIC ANI a avut loc 
simpozionul cu tema „Uralul, im
portant centru industrial al U- 
niunii Sovietice", iar în HUNE
DOARA a avut loc o seară închi
nată prieteniei romîno-sovietice.

In orașul SUCEAVA, ing. TitU 
Băjenaru, cercetător la Institutul 
de energetică al Academiei R. P. 
Romîne, a conferențiat despre „E- 
lectrificarea, baza construirii co
munismului în U.R.S.S." Nume
roși elevi și eleve din școlile o- 
rașului au participat la o seară a 
prieteniei organizată la școala 
medie nr. 3.

La Casa de cultură a sindica
telor din CRAIOVA, numeroși 
profesori, părinți, studenți și elevi 
au ascultat conferințe despre 
„Legătura Școlii sovietice cu 
viața".

In sala Teatrului de Stat din 
BAIA MARE a avut loc conferin
ța „Aspectul moral al omului so
vietic":

(Agerpres)

Delegația iugoslavă, care se află 
în țara noastră la invitația minis
trului comerțului exterior, a vizitat 
în ultimele zile obiective industriale 
din regiunile Bacău și Brașov.

Luni la amiază, delegația, alcătuită 
din secretarul de stat pentru indus
trie, D. Kekici, și secretarul de stat 
adjunct pentru comerț exterior, V. 
Gaianovici, a fost primită de tova
rășul C. Tuzu, ministrul metalurgiei 
și construcțiilor de mașini. La con
vorbirea care a avut loc au parti
cipat, de asemenea, din partea ro- 
mînă Gh. Rădoi, șeful departamen
tului construcțiilor de mașini din

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Turciei

Ambasadorul Turciei la Bucu
rești, Semsettin Arif Mardin, a ofe
rit luni o recepție cu prilejul sărbă
torii naționale a Turciei — Ziua 
proclamării republicii.

Au luat parte Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, loan 
Constant Manoliu, ministrul justi
ției, Mihail Levente, ministrul co
merțului interior, reprezentanți ai 
conducerii unor ministere și insti
tuții centrale, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe 
și Ministerul Comerțului Exterior, 
generali și ofițeri superiori, perso
nalități ale vieții culturale.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

Ministerul Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini, M. Petri, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, și T. 
Abrihan, adjunct al ministrului me
talurgiei și construcțiilor de mașini, 
iar din partea iugoslavă Arso Mila- 
toviçi, ambasadorul R.P.F. Iugosla
via, și V. Knezevici, prim-secretar 
al ambasadei.

în Seara aceleiași zile, conducerile 
Ministerului Comerțului Exterior și 
Ministerului Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini au oferit o masă cu 
ocazia vizitei oaspeților în țara noa
stră.

(Agerpres)

Simpozion consacrat cercetărilor 
in domeniul științelor medicale

Luni dimineața au început, în 
aula Academiei R. P. Romîne, lu
crările simpozionului „Hepatita cro
nică consecutivă hepatitei epide
mice”. Iau parte numeroși academi
cieni, profesori, cercetători științi
fici, cadre didactice universitare, 
medici și alți specialiști din întreaga 
țară.

Ședința de deschidere a fost pre
zidată de acad. N. Gh. Lupu, direc- 
tov.il Institutului de medicină inter
nă, care a subliniat în cuvîntul său 
introductiv că simpozionul este con
sacrat unei probleme de mare im
portanță pentru ocrotirea sănătății 
publice.

în prima zi a lucrărilor au fost 
prezentate numeroase comunicări de 
specialitate. Lucrările simpozionului 
continuă pînă la 31 octombrie.

(Agefjprès)

înapoierea din Uniunea Sovietică a orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii romîne

Orchestra simfonică d Radiotele
viziunii romîne s-a înapoiat dumi
nică în Capitală din turneul de trei 
săptămîni pe care l-a întreprins în 
Uniunea Sovietică, Sub conducerea 
dirijorilor Iosif Conta și Emdnoil 
Elenescu, orchestra a repurtat un 
frumos succes în urma concertelor

pe care le-a prezentat în orașele 
Moscova, Leningrad, Kiev și Rigă, 
împreună cu orchestra s-au mai 
înapoiat în țară pianistul Valentin 
Gheorghiu și violonistul Ion Voicu, 
care au fost soliștii unora din aceste 
concerte. (Agerpres)

Al 34-lea volum 
al operelor complete 
ale lui V. I. Lenin

MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS:
La Moscova a apărut cel de-al 

34-lea volum al operelor complete 
ale lui V. I. Lenin. Volumul cuprinde 
lucrările scrise de Lenin de la 10 (23) 
iulie la 24 octombrie (6 noiembrie) 
1917, în perioada cînd se punea pro
blema pregătirii maselor pentru ră
sturnarea guvernului burghez provi
zoriu pe calea răscoalei armate. Vo
lumul cuprinde o serie de lucrări 
care nu au fost incluse mai înainte 
în operele lui V. I. Lenin,

Sosirea tov. À. Novotny 
la Moscova

_ MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 29 octombrie, a sosit la Mos
cova Antonin Novotny, prim-secre
tar al C.C. al Partidului Comunist 
dirt Cehoslovacia, președintele R. S. 
Cehoslovace. împreună cu ej au so
sit Jiri Hendrych. membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, și 
Otakar Simunek, membru al Birou
lui Politic àl C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, vicepreședinte al guvernu
lui.

Pe aeroportul Vnukovo oaspeții 
au fost întîmpinați dé Léonid Brej
nev, Frol Kozlov, Alexei Kôsîghin, 
precum și de ambasadorul R. S. 
Cehoslovace, Richard Dvorak.

Congresul partidului 
Uniunea germană a păcii

FRANKFURT PE MAIN 29 (Ager
pres). — Lă 28 octombrie a avut loc 
la Frankfurt pe Main Congresul 
partidului progresist vest-german 
Uniunea germană a păcii.

Pronunțîndu-se împotriva ameste
cului S.U.A. în treburile interne ale 
poporului cuban, Riemeck, membră 
în directoratul partidului, a cerut să 
fie rezolvată criza cubană pe cale 
pașnică, pe calea tratativelor.

Renate Riemeck s-a pronunțat, de 
asemenea, pentru tratative în vede
rea încheierii tratatului de pace ger
man pentru normalizarea relațiilor 
dintre cele două state germane și 
normalizarea situației în Berlinul 
occidental.

în numele Uniunii germane a pă
cii, ea a cerut guvernului R.F.G. să 
renunțe la politica „războiului rece“, 
la pretențiile de revizuire a frontie
relor, la înzestrarea Bundeswehrului 
cu armament ofensiv. Riemeck s-a

pronunțat pentru includerea celor 
două state germane într-o zonă 
denuclearizată.

Ea a cerut ca Partidul Comunist 
din Germania să fie scos din ilega
litate.

Congresul Uniunii germane a păcii 
a adoptat un manifest în care se 
cere revizuirea actualei politici a 
guvernului R.F.G. și abordarea poli
ticii tratativelor pașnice, a „politicii 
rațiunii, neutralității și păcii".

Delegații au primit cu aplauze 
furtunoase știrea despre noua ini»- 
țiativă a guvernului sovietic în
dreptată în direcția reglementării cît 
mai grabnice a crizei cubane. 
Toennies, membru în prezidiul con
gresului, a caracterizat noua pro
punere a președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
ca pe o știre îmbucurătoare care dă 
un exemplu strălucit de bunăvoință.

Un act samavolnic al poliției vest-germane

„Decada teatrului 
și muzicii sovietice“

Noua stagiune a Teatrului de 
stat din Constanța a fost deschisă 
cu' „Decada teatrului și muzicii so
vietice". Cu acest prilej, scriitorul 
Horia Lovinescu, laureat al Premiu
lui dé Stat, a vorbit despre „Revo
luția din Octombrie și teatrul în 
slujba maselor“. A fost prezentată 
apôi piesa „Zări necuprinse" de Ni
kolai Virta.

în cadrul decadei teatrului și mu
zicii sovietice vor mai fi prezentate 
piesele „Cred. îh tine“, de V. Koros- 
teiiov, „Trei surori", de Cehov, ope
reta „Vînt de libertatb", de Dunaev- 
ski și baletul „Fîntîna din Baccisa- 
rai", de Asafiev, (Agerpres)

Informații
• In cadrul convenției dintre Uniunea 

scriitorilor din R. P. Romină și Uniunea 
scriitorilor din R. P. Ungari a sosit in 
țara ■ noastră o delegație de scriitori con
dusă de Tobozy Imre, secretar al Uniunii 
scriitorilor din R. P. Ungară.

(Agerpres)

Noua promoție de medici — 
la posturi

BAIA MARE (coresp. „Șcînteii”). 
— La Sfatul popular regional Ma
ramureș au sosit zilele acestea pen
tru a fi repartizați la locurile lor 
de muncă 65 de absolvenți ai institu
telor de medicină și farmacie din 
țară. Noua serie de medici și farma
ciști sosită în regiune și-a luat în 
primire posturile.

Crosul „Să intimpi
Tradiționalul cros popular, orga

nizat anual in întîmpinarea zilei de 
7 Noiembrie, se bucură și de adeăstă 
dată de o largă participare. Zeci de 
mii de tineri și tinere s-au prezen
tat pînă acum la întrecerile organi
zate în asociațiile sportive de la 
orașe și sate.

București. Cu cîteva zile în urmă, 
cluburile sportive raionale din Ca
pitală au organizat faza pe raion a 
marii competiții sportive. Clubul 
„Olimpia" al raionului T, Vladimi- 
rescu a organizat pe stadionul său 
probele de cros pentru cîștigătorii

RUGBIȘTII DE EA RAPID - 
VICTORIOȘI IN R. D. GERMANA »

BERLIN 29 (Agerpres). — Echipa de 
rugbi Rapid București și-a început tur
neul în R. D. Germană, întîlnind la 
Rosswein formația Lokomotiv Leipzig. 
Rugbiștii romîni au dominat cu autoritate 
întiinirea, cîștigînd cu scorul» de 26—6 
(12—0). După cum transmite corespon
dentul sportiv al Agenției A.D.N., echipa 
antrenată de vechiul internațional Gh. 
Pîrcălăbescu a prestat un ioc modern și 
eficace, ceea ce i-a permis la un mo
ment dat să conducă cu 23—0.

în continuare, Rapid va juca la 31 oc
tombrie la Weimar cu selecționata de 
juniori a R. D. Germane și la 4 noiem
brie la Grimma cu o selecționată a ora
șului Leipzig.

năm 7 Noiembrie"
întrecerilor pe asociații. în Parcul 
Copilului au luat startul circa 500 de 
concurenți din raionul Grivița Roșie. 
Sute de tineri studenți bucurqșteni 
s-au întrecut la cros cu ocazia 
inaugurării anului sportiv universi
tar, ce a avut loc pe stadionul Pro
gresul.

Tîrnăveni. Circa 2 000 de sportivi 
și sportive din raionul Tîrnăveni au 
concurat la întrecerile crosului „Să 
întimpinăm 7 Noiembrie". Dintre a- 
sociațiile cu rezultate deosebite în 
ce privește organizarea crosului se 
cuvin a fi menționate cele de la 
școlile medii nr. 1 și 2, Grupul șco
lar profesional Tîrnăveni, asociațiile 
sportive sătești Avîntul-Sona, Parti
zanul-Sînmiclăuș, Unirea-Bahnea 
etc. (De la I. Hasașiu, coresp. vo
luntar).

„Cupa Agriculturii"
Bazele sportive din Slatina, din comu

nele Curtișoara, Priseaca, Piatra-Sat, Gă- 
neasa (regiunea Argeș) au găzduit timp 
de 2 zile finalele de zonă ale tradițio
nalei competiții sătești „Cupa Agricul
turii”.

Colectiviștii din comunele amintite, 
care i-au găzduit pe cei peste 500 de 
concurenți din regiunile București, Hu
nedoara, Dltenia și Argeș, au-urmărit cu 
interes pasionantele întreceri pentru de
semnarea campionilor ediției 1962 a a- 
cestei populare competiții. Dovedindu-se 
mai bine pregătiți, reprezentanții regiunii 
Argeș au cucerit primele locuri la con
cursurile feminine și masculine de q.m- 
nastică și ciclism, la întrecerile de trîn- 
tă, la volei și handbal masculin. O fru
moasă comportare au avut și sportivii 
din regiunea Hunedoara, cîștigători ai 
titlurilor de campioni la handbal, volei 
feminin și popice. La atletism că și la 
oină, cupele de campioni au revenit spor
tivilor din regiunea București, iar la fot
bal — primul loc a fost ocupat de echipa 
Recolta — G.A.C. Urzicuța, (regiunea 
Oltenia).

In câteva rânduri
După cel de-al treilea concurs al eta

pei finale a campionatului republican de 
tenis de masă, Maria Alexandru și Radu 
Negulescu sînt virtuali campioni ai țării 
pe anul 1962. Maestra emerită a spor
tului Maria Alexandru și-a demonstrat 
și în acest penultim concurs al campio
natului buna sa pregătire. în partida fi
nală Maria Alexandru a dispus cu 3—1 
de Ella Constantihescu. Radu Negulescu, 
după ce l-a întrecut în semifinale pe co
legul său de club Cobîrzan (cu 3—2), l-a 
învins în finală, cu 3—0, pe Rethi.

Cu victoria marelui maestru iugoslav 
Svetozar Gligorici a luat sfîrșit dumi
nică seara turneul internațional de șah 
de la Belgrad. La această întrecere, ur
mărită cu un viu interes de publicul 
iugoslav, șahistul romîn Victor Clocîltea 
a avut o comportare meritorie, fiind în
trecut doar de doi mari maeștri : Gli
gorici și Ivkov. In ultima rundă Ciocîlterf 
a jucat cu negrele și a obținut remiză 
la iugoslavul Măriei.

Un nou deficit al balanței 
de plăți a S.U.A.

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
La 29 octombrie oficiul federal de 
rezerve a anunțat că balanța inter
națională de plăți a S.U.A. a înre
gistrat un nou deficit în trimestrul 
iulie-septembrie, ceea ce permite să 
se prevadă că deficitul pe întregul 
an 1962 se va ridica la suma de 2,6 
miliarde de dolari. După cum trans
mite agenția Associated Press, potri
vit studiilor preliminare, deficitul 
balanței internaționale de plăți a 
S.U.A. a atins suma de 1,8 miliarde 
dolari în primele nouă luni ale aces
tui an.

în același timp s-a făcut cunos
cută o nouă scădere a rezervelor de 
aur ale S.U.A. care, potrivit agenției 
Associated Press, au ajuns acum la 
16 miliarde dolari, cea mai scăzută 
sumă din ultimii 23 de ani.

BERLIN 29 (Agerpres). — Postul 
de radio „Deutsche Freiheitsender 
904“ â transmis Declarația lui Măx 
Reimann, prim secretar ăl C.C. al 
P.C. din Germania, în care el carac
terizează arestarea dé către poliția 
vest-germană a redactorilor cunos
cutei reviste politice „Der Spiegel“ 
Care a dezvăluit afacerile tenebroase 
ale lui Strauss în afacerea „Fibag“, 
Ca un act de grosolană samavolnicie.

Acest act arbitrar, a declarat M. 
Reimann, constituie nu numai un act 
de răzbunare din partea lui Strauss, 
dar și aplicarea în practică a legii 
cu privire la situația excepțională.

M. Reimann arată că astfel de ac
țiuni urmăresc de asemenea să inti
mideze anumite cercuri burgheze 
care se pronunță pentru politica ra
țiunii și slăbirii încordării.

Concentrări de trupe ale Arabiei Saudite 
și Iordaniei la granițele Yemenului

CAIRO 29 (Agerpres). — La 28 
octombrie a sosit la Cairo o dele
gație a Republicii Arabe Yemen con
dusă de ministrul apărării, Yair Ha- 
mud Al-Djaifi.

La sosire, Al-Djaifi a declarat re
prezentanților presei că delegația 
R.A.Y. are sarcina de a prezenta spre 
examinare Ligii țărilor arabe plîn- 
gerile guvernului R.A.Y. în legătură 
cu „amestecul Arabiei Saudite și 
Iordaniei în treburile interne ale 
Yemenului, la îndemnul imperialis
mului englez".

După cum anunță la 28 octombrie 
agenția Men, guvernul Republicii 
Arabe Yemen dispune de date care 
atestă concentrarea unor*  importanțe 
contingente de trupe iordaniene în

emiratul Beihan, în apropiere de 
frontierele de sud-vest ale Yemenu
lui. Aceste subunități sînt înzestrate 
cu tunuri antiaeriene, artilerie de 
cîmp și mitraliere.

La frontiera dintre Beihan și Ye
men, relatează în continuare agen
ția, a sosit, de asemenea, un batalion 
de soldați englezi de la baza militară 
din Aden, înzestrat cu tunuri anti
aeriene și instalații radar. O nouă 
încercare întreprinsă de trupele 
saudite cu sprijinul soldaților emi
ratului Beihan și a yemeniților re
crutați în armata saudită de a pă
trunde pe teritoriul Yemenului, ve--> 
nind din Beihan, a fost respinsă.

Agresorii au lăsat pe cîmpul de; 
luptă un mare număr de morți.

SCURTE ȘTIRI

üiicfiu'ä zi
5 septembrie 1962 ; o zi obișnuită. Ce s-a în- 

tîmplat în această zi în orașele și satele Uzbe- 
kistanului ? ■ Aceasta este tema unei cărți la a 
cărei redactare lucrează un grup de ziariști din 
Tașkent. Pe masa lor de lucru s-au adunat 
sute de tăieturi din ziare, scrisori primite de la 
corespondenți, articole și reportaje — im ma
terial de viață impresionant, fapte interesante, 
grăitoare despre viața și preocupările de azi 
ale poporului uzbek. Am spicuit doar cîteva 
din ele.

La magazinul „Atomul pașnic“ din Tașkent au 
fost mai mulți vizitatori decîț de obicei : au 
venit în excursie un grup de școlari. Vînzătorii, 
care aici sînt ingineri, le-au prezentat copiilor 
aparatele și instalațiile pentru păstrarea, mînui- 
rea și folosirea izotopilor radioactivi.

în sovhozul „Kargan“ a avut loc o consfă
tuire științifică în legătură cu înființarea unei 
ferme de oi Karakul alb, prima din lume. Con
ducătorul fermei va fi aspirantul I. Hulpiddinov.- 
Tema dizertației lui este : „Creșterea oilor Ka
rakul alb în condițiile regiunii Buhara". Pînă 
nu de mult, alăturarea cuvintelor „Karakul alb“ 
sună de-a dreptul paiadoxal, ca și cum ai spune 
„cioară albă" („kara” înseamnă „negru”). 
Iată însă că ceea ce părea pînă mai ieri o 
imposibilitate, a devenit acum realitate, iar 
creatorul ei este cercetătorul științific V. I. Sto- 
ianovski, zootehnist emerit al R.S.S. Uzbece. Ka- 
rakulul alb' va face senzație la tîrgurile inter
naționale de blănuri datorită frumuseții lui.

întreaga promoție de elevi ai școlii medii nr. 
144 din Tașkent a hotătît să plece în sovhozul 
„Farhad” din Stepa Flămîndă.

Teatrul popular din Marghelan, alcătuit din 
amatori, se pregătește pentru festivalul > teatre
lor populare care se va desfășura la Teatrul 
din Kremlin. Teatrul popular din Marghelan va 
prezenta piesa „Kișlakul meu drag" de Șukur 
Sagdulla. Acesta este al 75-lea spectacol pregă
tit de colectivul teatrului.

La casa republicană a creației populare a 
avut loc vernisajul expoziției artistului amator 
Rașid Niasbekov, lucrător lă stația de cale fe
rată Bărfctj, Artistul expune 60 de lucrări inspi
rate din frumusețile raionului Bostandîk

îh aceeași zi, pe șantierele noului oraș Novoi 
au venit din întreaga țară noi grupuri de coin- 
somoliști.

în familia fostului argat Ibrahim Mohmudov 
din kișlakul Djasu există pînă acum patru di
plome de absolvenți ai unor instituții de învăță- 
mînt superior.

Cilanzar — noul cartier al Tașkentului. Ve
selie. Se mută oamenii în apartamente noi, zeci 
de familii în fiecare zi

Pe muntele Ciangar au fost terminate lucră
rile de construcție a unei stații de retransmisie 
a emisiunilor de televiziune. Aceasta este à 12-a 
Stație de acest fel din republică, iar numărul 
abonaților a trecut de 160.000.

Astăzi, în 24 de ore Uzbekistanul produce 1 000 
de tone de oțel, 16 000 tone de cărbune, 6 000 
tone de petrol, 6 milioane metri cubi de gaz, 20 
milioane kWh energie electrică, peste 4 000 de 
tone îngrășăminte minerale, 6 000 tone de ci
ment, 40 000 perechi încălțăminte, peste 1 000 000 
icutii de conserve.

fi ci
Cti ani în urmă, cea mai bună culegătoare de 

bumbac din Uzbekistan și din toată Asia Cen
trală era Saadat Gulahmetova, din colhozul 
Ahunbabaev, raionul Buka. Ea reușea să strîngă, 
manual, în fiecare toamnă, cîte 25—30 de tone 
de bumbac.

Printre sutele de mii de admiratoare ale Saa- 
datei se număra și comsomolista Tursunoi Ahu
nova, din colhozul „Kirov“, raionul Cinaz. Și ea 
muncea la culesul bumbacului, și ea se străduia 
să strîngă cît mai mult. Pe cîmphrile de bumbac 
se iviseră combinele de recoltat, mașini minu
nate, cărora uzbecii le spun cu dragoste „coră
biile albastre", pentru că fiecare din ele înlo
cuiește munca a 200 de culegători manuali. Dar 
mecanicii, conducători de combine, erau numai 
bărbații.

Și prima femeie din Uzbekistan și din în
treaga Asie Centrală, care a gîndit altfel, care 
a îndrăznit să spună și să dovedească, în fapt, 
că și femeile pot să-și însușească la fel de bine 
ca și bărbații profesiunea de mecanic-conducă- 
tor de combină, a fost comsomolista Tursunoi 
Ahunova. Rezultatele ei, la strîneul mecanic al 
bumbacului, întreceau de nouă-zece ori recor
durile celor mai bilne culegătoare dlii repu
blică. Numele fetei din colhozul „Kirov" era pe

buzele tuturor, ziarele, radioul, televiziunea au 
început eă-i acorde o atenție deosebită. Tursu
noi Ahunova a fost aleasă deputată în Sovie
tul Suprem al republicii.

Tursunoi Ahunova, Erou al Muncii Socialiste, 
conduce astăzi o brigadă complexă care cul
tivă cu ajutorul mașinilor 100 de hectare de 
bumbac. Am cunoscut-o în aceste zile, cînd 
marea bătălie pașnică pentru strîngerea pre
țioasei materii prime e în toi. în brigadă lu
crează și soțul ei, Sultan Șermatov. Și el a în
vățat să conducă mașina de cules.

— Nu puteam să rămîn rtiai prejos decît ne- 
vastă-mea.

Planul brigăzii prevede o recoltă de 32 de 
chintale de bumbac la hectar, dar Tursunoi Ahu
nova ne-a spus că angajamentul ei este de 50 
de chintale și că îl va îndeplini cu siguranță. Cu 
aceasta ea dorește să cinstească cea de-a 45-a 
aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

în colhozul vecin —■* „Congresul al XXI-lea 
bl P.C.U.S." — am făcut cunoștință cu una din 
miile de „urmașe“ ale Ahunovei. O cheamă 
tot Tursunoi și are 23 de ani. Pe combina ei 
flutură stegulețul roșu de mecanizator-fruntaș 
acordat de comitetul raional al comsomolului. 
Acum cîțiva ani Raimova era îngrijitoare la gră
diniță. S-a dus și ea s-o vadă pe vestita mecani
zatoare cum lucrează. Cele două Tursunoi au 
stat de vorbă. La puțină vreme după aceea s-a 
înscris și ea la cursurile de mecanizatori. Astăzi 
conduce și ea o brigadă. Pentru, munca ei 
rodnică, pentru destoinicia cu care conduce bri
gada, conducerea colhozului a hotărît să-i 
acorde drept premiu un automobil „Moskvici".

Inabat e sora mai mică a Tursunoiei Ahu
nova» Am întîlnit-o la cîteva sute de kilometri 
de colhozul natal, în sovhozul „Titov" din Ste
pa Flămîndă. A plecat acolo la chemarea com- 
somoitilui să cultive bumbac în stepa înțeleni- 
tă. Are numai 21 de ani, dar conduce și ea 
o brigadă mecanizată.

Numai în Uzbekistan, Tursunoi Ahunova are 
peste 2 000 de „urmașe”. Puternicul ecou pe care 
l-a stîrnit inițiativa ei în toate republicile so-' 
vietice din Asia Centrală constituie, după cum 
ne-a mărturisit ea însăși, cea mai mare bucu
rie a vieții sale.

SILVII) POD1NÄ 
Tașkent, octombrie 1962.

HANOI. La 27 octombrie a. c. a 
avut loc la Teatrul Hong Ha din 
Hanoi premiera piesei „O noapte 
furtunoasă" în interpretarea Școlii 
de teatru din capitala R. D. Viet
nam. La spectacol au luat parte 
Nguyen Duy Chinh, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. D. 
Viefnam, Xuan Thuy, vicepreședin
tele Comitetului permanent al Adu
nării Naționale, Dang Thay May, 
președintele ligii artiștilor și scrii
torilor, numeroși oameni de artă și 
cultură, ziariști. Au luat parte unii 
membri ai Corpului diplomatic a- 
creditați la Hanoi.

MOSCOVA. La 28 octombrie Ma- 
laviya K. D., ministrul subsolului și 
al combustibilului al Indiei, a pă
răsit Moscova plecînd spre Varșo
via. El a făcut o declarație în care 
a spus : „Colaborarea noastră va fi 
și mai eficientă și mai largă". La 
Moscova, Malaviya a dus, după 
cum a subliniat el, tratative rodnice 
în legătură cu problemele comer
țului exterior și cercetărilor geolo
gice, extracția și prelucrarea petro
lului.

WASHINGTON. „Orchestra filar
monică din Leningrad s-a bucurat 
de o primire călciuroasă cu prilejul 
primului concert prezentat duminică 
searș la Washington în fața unui 
public de peste 3 000 de persoane — 
serie agenția France Presse. Aplauze 
foarte vii au salutat orchestra și pe 
dirijorul său, Evgheni Mravinski, la 
finalul simfoniei a V-a de Ceaikovski, 
interpretată cu un brio remarcabil“.

Moartea tragică 
a lui Enrico Mattei

MILANO. Un avion pe bordul că-< 
ruia se afla Enrico Mattei, pre
ședintele trustului petrolier italian 
de stat „E.N.I.“, s-a prăbușit în 
noaptea de sîmbătă spre duminică 
în apropierea orașului Milano. 
Mattei și persoanele care-1 însoțeau 
și-au găsit moartea. Poliția a deschis 
o anchetă care pînă acum nu a dat 
rezultate. împotriva sa a fost înre
gistrat un atentat la începutul a- 
cestui an.

TEL AVIV. Patru participanți la 
„marșul păcii”, care au pornit de la 
Hiroșima spre Auschwitz au sosit 
la Haifa, unde li se vor alătura 
cîțiva supraviețuitori ai lagărului 
morții. Marșul păcii care a părăsit 
Japonia în luna februarie și care a 
parcurs deja 12 țări, urmărește, după 
cum menționează agenția Reuter, 
„să contribuie la prevenirea unei 
repetări a războiului și a ororilor 
de la Auschwitz și Hiroșima“.

MOSCOVA. Vera Pașennaia, una 
dintre cele mai remarcabile actrițe 
ale teatrului sovietic, a încetat 
din viață, în vîrstă de 76 de 
ani. Artista poporului din U.R.S.S., 
Vera Pașennaia, și-a început carie
ra dramatică în anul 1907, pe scena 
Teatrului Mic din Moscovă. Pentru 
meritele șale deosebite ea a fost

decorată de două ori cu ordinul 
Lenin și i s-a decernat premiul de 
stat Lenin. *

CAIRO. Președintele Nasser a 
publicat la 28 octombrie un decret 
cu privire la formarea Comitetului 
executiv suprem al Uniunii socialiste 
arabe. Din comitet fac parte preșe
dintele, vicepreședinții și toți mem
brii consiliului prezidențial, precum 
și cîțiva miniștri. Președintele co
mitetului este Gamal Abdel Nasser.

CAIRO. După cum relatează re
vista „Roza El Yussef“, în ultimul 
timp au devenit frecvente zborurile 
avioanelor americane „U-2“ în O- 
rientul Mijlociu. Aceste avioane de
colează de la o bază aeriană mili
tară americană din Libia.

Avioane americane violează 
spațiul aerian al Mexicului

CIUDAD DE MEXICO. în capitala 
Mexicului s-a anunțat că avioane 
nord-americane cu reacție au violat 
spațiul aerian al Mexicului pătrun- 
zînd pînă în apropierea orașului 
Tampico și au interceptat un avion 
comercial al companiei „Aeronaves 
de Mexico“.

CAIRO. Recent, patrioții din O- 
man au distrus în regiunea Vădi El 
Garbi două mașini blindate engle
ze. în ciocnirea care a avut loc au 
fost omorîți cinci soldați și un ofi
țer englez, a comunicat reprezen
tanța Omanului la Cairo.

NEW YORK. După cum-relatează 
ziarul „New York Herald Tribune“, 
în regiunile din sud-vestul S.U.A. 
și în statul Florida a ieșit la iveală 
„cel mai mare scandal în domeniul 
vînzării pămînturilor din istoria re
gentă a, Statelor Unite".

După cum arată ziarul, terenuri 
îndepărtate au fost vîndute în rate

la persoane cu venituri mici, fără 
însă ca acestea să vadă ce au cum
părat. „Mulți din aceștia, a spus 
Nyborg, președintele Asociației na
ționale pentru promovarea afaceri
lor, și-au pierdut economiile reali
zate în decursul unei vieți întregi.“

HANOI. La Hanoi și-a încheiat 
lucrările cea de-a 5-a sesiune a A- 
dunării Naționale a R. D. Vietnam.
Descoperirile listei victimelor 
din lagărul de la Auschwitz

VARȘOVIA. în fostul lagăr de’., 
concentrare Auschwitz au fost des
coperite, îngropate lingă un crema
toriu, listele complete ale persoane- ■ 
lor care au fost introduse în came
rele de gazare de către naziști între 
6 și 29 octombrie 1944. Aceste liste 
conțin 38 de pagini.

HAVANA. La 28 octombrie po
porul Cubei a comemorat trei ani de 
la moartea tragică a lui Camilo " 
Cienfuegos, fiu Credincios, luptător 
pentru libertatea și independența 
Cubei. In orașul Santiago de Cuba 
a avut-loc un miting Consacrat co
memorării lui Camilo Cienfuegos.

PHENIAN. în cadrul unei ședințe 
a secretarilor Comisiei militare de 
armistițiu din Coreea, reprezentan
tul R.P.D. Coreene a o'eclarat că la 
26 octombrie două avioane militare 
de recunoaștere au pătruns în spa
țiul aerian deasupra unei regiuni 
controlate de R.P.D. Coreeană. în ■ 
afară de aceasta, la 19, 20 și 22 oc
tombrie 1962 partea americană a 
săvîrșit un act provocator trimițînd 
nave de război într-o regiune a li
toralului răsăritean al R.P.D. Core
ene, iar la 10 și 12 octombrie a des
chis focul asupra polițiștilor civili ’ 
ai R.P.D. Coreene în zona demilita- * 
rizată.

Din ordinul guvernului statului Panama, soldafi din așa-zisa gardă 
națională se dedau la diferite acte de provocare împotriva studenților. 
Studenții democrați sînt sprijiniți în lupta lor de către muncitori, țărani 
șl, în genere, de întreaga populație a țării.

A&pècté din cursul luptei studenților din statul Panama împotriva 
provocărilor puse la cale de către guvernul reacționar al țârii.
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U. R. S. S. nu-șî va precupeți eforturile 
pentru a asigura securitatea tuturor popoarelor
Declarația Iui V. V. Kuznețov pe aeroportul din New York
NEW YORK 29 (Agerpres). — 

TASS : în seara zilei de 28 octom
brie, V. V. Kuznețov, prim-locțiitor 
al ministrului afacerilor externe 
U.R.S.S., a sosit la New York, 
aeroport el a făcut următoarea 
clarație :

„Folosindu-mă de acest prilej

BDecSaratsa Sub

al 
Pe 

de-

.. 
vrea- să subliniez că poporul sovie
tic, guvernul sovietic și conducăto
rul său N. S. Hrușciov nu-și vor 
precupeți eforturile pentru a înlă
tura primejdia de război, a întări

pacea și a asigura securitatea tu
turor popoarelor, tuturor statelor, 
în acest scop, guvernul sovietic a 
prezentat numeroase propuneri 
constructive și dorește să foloseas
că orice posibilitate pentru rezolva
rea problemelor internaționale liti
gioase pe cale pașnică, prin tra
tative.

Sîntem convinși că se poate ob
ține acest, lucru dacă toate părțile 
vor da dovadă de bună voință și de 
atitudine rezonabilă“.

Mesajul adresat lui N. S. Hrușciov 
J.

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
TASS. în seara zilei de 28 octom
brie, Casa Albă a dat publicității ur
mătorul text al mesajului președin
telui S.U.A., J. Kennedy, adresat 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov :

Răspund imediat la mesajul dv. 
din 28 octombrie, transmis prin pos
turile de radio, deși nu am primit 
încă textul oficial, deoarece consi
der că este foarte important să se 
acționeze rapid în scopul reglemen
tării crizei cubane.

Cred că dv. și cu mine, cărora ne 
revine o uriașă răspundere pentru 
menținerea păcii, ne-am dat seama 
că evenimentele se apropiau de un 
stadiu cînd ele ar fi putut ieși de 
sub control.

De aceea, salut mesajul dv. și îl 
consider o contribuție importantă la 
cauza asigurării păcii.

Eforturile lăudabile ale secretaru
lui general provizoriu al O.N.U., 
U Thant, au înlesnit considerabil 
sarcina dv. și a mea. Consider scri
soarea care v-ani adresat-o la 27 oc
tombrie și răspunsul dv. de astăzi 
(28 octombrie — n.r.) obligații cate
gorice ale celor două guverne ale 
noastre care trebuie înfăptuite ime
diat. .

Sper că se vor putea lua neîntîr- 
ziat măsurile necesare prin interme
diul Organizației Națiunilor Unite 
așa cum se spune în mesajul dv.. 
pentru ca Statele Unite la rîndul lor 
să aibă posibilitatea să anuleze mă
surile de carantină care se aplică în 
momentul de față. Am și dat dispo
ziții să se raporteze despre toate a- 
ceste probleme Organizației Statelor 
Americane ai cărei membri sînt in
teresați foarte mult în stabilirea 
unei adevărate păci în regiunea Ca
raibilor.

în mesajul dv. vă referiți la în
călcarea frontierelor dv. de către un 
avion american în regiunea Pe
ninsulei Ciukotka. Am fost informat 
că acest avion, care nu avea nici 
armament, nici aparate de fotogra

fiat, a luat probe de aer în legătură 
cu experiențele nucleare efectuate 
de dv. Itinerariul lui trecea direct de 
la baza militară aeriană Eielson din 
Alaska, spre Polul Nord și retur. 
Virînd spre sud, pilotul a comis o 
serioasă greșeală de navigație, in 
urma căreia s-a văzut deasupra te
ritoriului sovietic. El a cerut ime
diat prin radioul deschis un ajutor, ur
gent de navigație și a fost îndreptat 
pe drumul cel mai scurt spre baza 
lui de plecare. Regret acest incident 
și mă voi îngriji să fie luate toate 
măsurile de precauție pentru a se 
preîntîmpina repetarea unor astfel 
de incidente.

Domnule președinte ! în fața am
belor noastre țări stau sarcini im
portante care trebuie aduse la în
deplinire și eu știu că atît poporul 
dv. cît și poporul Statelor Unite nu 
doresc nimic altceva mai bun decît 
să continue îndeplinirea acestor sar
cini, fără să se teamă de război. 
Știința și tehnica modernă ne-au dat 
posibilitatea să facem munca atît 
de rodnică cum nici nu se putea visa 
cu cîteva decenii în urmă.

Sînt de acord cu dv. că trebuie să 
ne ocupăm de urgență de problema 
dezarmării sub aspectul ei mondial, 
precum și sub aspectul regiunilor 
critice.

S-ar putea ca acum, cînd ne-am 
depărtat de primejdie, să reușim să 
obținem în comun un progres real 
în acest domeniu de importanță vi
tală. Cred că trebuie să dăm priori
tate problemelor legate de răspîndi- 
rea armei nucleare pe pămînt. și în 
spațiul cosmic, precum și încercări
lor energice de a obține interzicerea 
experiențelor nucleare. Noi trebuie 
însă să depunem, de asemenea, mari 
eforturi pentru a încerca să clarifi
căm posibilitatea realizării unei în
țelegeri cu privire la măsuri mai 
largi în domeniul dezarmării și la 
înfăptuirea lor . rapidă. Guvernul 
Statelor Unite va fi gata să discute 
de urgentă și într-un spirit cons
tructiv 
sau în

HAVANA 29 (Agerpres). — Agen
ția Prensa Latina transmite : Primul 
ministru al Cubei, Fidel Castro, a 
dat publicității următoarea declara
ție :

în legătură cu 
ședintelui Statelor Unite, John F. 
Kennedy, cuprinsă 
adresată primului ministru a! Uni
unii Sovietice, Nikita Hrușciov, că 
Statele Unite ar fi de acord ca după 
reglementarea corespunzătoare prin 
intermediul Organizației Națiunilor 
Unité să înceteze blocada și să dea 
garanții că nu vor săvîrși o invazie 
în Cuba, și în legătură cu hotărîrea 
anunțată de primul ministru N. 
Hrușciov de a evacua de pe terito
riul Cubei instalațiile pentru arma 
strategică defensivă, guvernul revo
luționar al Cubei declară că garan
țiile de neagresiune împotriva Cubei, 
despre care vorbește președintele 
Kennedy, vor fi inexistente dacă, 
în afară de încetarea blocadei mari
time, pe care o promite, nu vor fi 
luate, paralel cu alte măsuri, urmă
toarele măsuri :

în primul rînd — încetarea bloca
dei economice și a tuturor măsurilor

propunerea pre-

în scrisoarea

Castro
de presiune economică și comercială 
pe care Statele Unite le înfăptuiesc*  
în întreaga lume împotriva țării 
noastre. • '

în al, doilea rînd — încetarea ori
cărei activități subversive, a trimi- 
terii .și .debarcării de arme și sub
stanțe explozive pe calea aerului și 
pe mare, a organizării invaziei mer
cenarilor, a pătrunderii spionilor și. 
sabotorilor, adică a tuturor acțiuni
lor care se înfăptuiesc de pe terito
riul Statelor Unite și al altor țări 
complice.

în al .treilea rînd — încetarea 
atacurilor, piraterești de la bazele.' 
situate în Statele Unite ,și în Porto 
Rico..

în al patrulea rînd —.încetarea 
oricărei încălcări a spațiului nostru 
aerian și a apelor noastre teritoriale' 
de către avioanele militare și navele 
nord-ameî’icane. , ' ■ ' :

în al cincilea rînd — evacuarea, 
bazéi maritime militare de la Guăn- 
tanamo și retrocedarea teritoriului' 
cuban ocupat de Statele Unite.

Patria sau moartea !
Vom învinge !

Mondial

aceste probleme la Geneva 
orice alt loc.

la tratative

Mesajul lui U Thant 
către primul ministru al Cubei

STOCKHOLM 29 (Agerpres). — 
TASS transmite:.

Intre 26 și 29 octombrie la Stock
holm a avut loc ședința Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii la care 

■ participanții au adoptat un apel a- 
dresat forțelor iubitoare de pace în 
legătură cu criza internațională pro
vocată de acțiunile agresive ale 
S.U.A împotriva Cubei.

„Fidelitatea față de Carta Orga
nizației Națiunilor Unite, respecta
rea independenței .naționale, reduce
rea forțelor militare, evacuarea 
.bazelor, militare de pe teritorii străi- 
në . și. dezarmarea — iată'calea spre 
păce.j Sprijinind poporul cuban în 
lupta' sa pentru asigurarea indepen- 
denței;..;pronunțîndu-ne împotriva a- 
greșitinii/ și cer'înd tratative, noi 
mergem pe această cale”, se arată 
-.în apel.

în apel se arată că în cursul ul- 
tlmițor trei ani guvernul S.U.A. a 

. amenințat Cuba pentru că nu îi este 
pe plac, independența și politică gu
vernului cuban, iar cu trei zile în 
urmă, încâlcind dreptul internațio
nal și Carta O.N.U., a declarat blo
cada împotriva acestei insule.

Subliniind că inițiativa pașnică a

4M..-
guvernului sovietic a. creat, condi
ții-pentru • reglementarea crizei cu- 
bane pe calea tratativelor, Prezidiul 
Consiliului Mondial al Păcii decla
ră : „Criza nu a trecut încă. Aceste 
evenimente constituie, b lecție se
rioasă pentru .toți.' Situația creată 
pune sarcini noi în fața celor care 
luptă pentru ,'pace. Ei nu trebuie 
să-și slăbească vigilența, ci trebuie 
să lupte pentru a asigura îndepli
nirea- angajamentelor fața de-' Cuba,, 
să anuleze toate măsurile discrimi
natorii îndreptate împotriva Cubei, 
să preîntîmpine orice fel de nouă 
agresiune. ,

Cei care .luptă pentru pace, déclara 
Prezidiul Consiliului Mondial al Pă
cii în încheiere, trebuie-să determine 
toate guvernele să-,treacă neîritîrziat 
la reglementarea, pe', calea tratati

velor, a conflictelor potențiale grave 
care amenință pacea generală”-/, ■ .

Participanții la ședința Prezidiu
lui Consiliului Mondial al Păcii' au 

i discutat și problema germană.
Prezidiul Consiliului ■ Mondial' ăl 

Păcii a dezbătut în comisii și a a- 
doptat recomandările corespunză
toare în problemele activității vii
toare a mișcării partizanilor păcii.

din Lagos
LAGOS 29 (Agerpres). Recent, 

în prezența a numeroase personali
tăți, printre care primul mițiiș ;u 
Abubakar, ministrul comerțuli~h 
Dipcharima, și alții, s-a deschis Ti- 
gul internațional din Lagos-Nigeria. 
La acest tîrg R. P. Romînă este pre
zentă cu un pavilion propriu care 
expune o gamă bogată și variatg. de 
produse din toate sectoarele econo
miei naționale. Cu prilejul deschi
derii, pavilionul R. P. R,omîne a fost 
vizitat de o serie de persoane . ofi
ciale, care au făcut aprecieri elo-, 
gioase' în- legătură ■ cù produsele 
expuse.

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Președintele Kennedy a dispus crea
rea unei comisii formate din trei 
persoane, care ' să ducă în numele 
Statelor Unite tratativele în proble
ma cubană. Președintele acestui co
mitet este John McCloy, desemnat 
consilier special al lui Adlai Ste-

la O.N.U.. încă de la începe-venson
rea discutării crizei din Marea Ca
raibilor în Consiliul de Securita
te. Membrii ai comitetului sînt sub
secretarul de stat George Ball și 
Roswell Gilpatric, ministru adjunct 
de război.

Pe străzile New Yorkului
Din numeroasele comentarii și dis

cuții auzite în rîndurile delegaților 
la O.N.U. cu privire la noua evoluție 
a evenimentelor în așa-numita „criză 
cubană". am refinuf ideea reluată 
mereu și mereu, anume — înlă
turarea, ca urmare a schimburilor de 
scrisori dintre Nikita Sergheevici Hruș
ciov și președintele Kennedy, a cau
zei menite să justifice în ochii opi
niei publice americane acțiunile a- 
gresive împotriva Cubei.

Un diplomat dinfr-o tară asiatică 
neutră constată că încheierea fericită 
a unei săptămîni pline de mari pri
mejdii îndeamnă neapărat la conclu
zia că politica Uniunii Sovietice a 
dovedit, o dată în plus, trăsături de 
moderație, calm, sfăpînire de sine ; 
această politică se bucură de apro
barea largă a omenirii, recunoscătoa
re pentru evitarea unei ciocniri de 
proporții incalculabile. Este totodată 
părerea cea mai larg răspîndită că 
începerea solufionării crizei din Ma
rea Caraibilor poate fi în același timp 
și începutul 
probleme care confruntă omenirea.

Marea majoritate a poporului ame
rican salută cu satisfacție sfîrșitul fen- mai repede cu putință", 
siunii, iar presa americană consacră e- 
venimentelor din ultimele 24 de ore 
spafii apreciabile. „Un val de ușu
rare plutește deasupra orașului“ — 
scrie „New York Times”. Sub titlul 
„Un triumf al rațiunii“, același ziar 
scrie: „Acțiunea conducătorului sovie
tic constituie o hotărîre de adevărat 
om de sfat și o importantă contribu
ție la cauza păcii. Ea va fi salutată 
de întreaga lume“.

Sub titlu! „O nouă rază de soare”, 
editorialul ziarului „Washington 
Post“ scrie : „Excepționalul gest al 
premierului Hrușciov și răspunsul fa- 
vorab'l a' președintelui Kennedy sînt 
cele mai importante acțiuni de la în
ceputurile războiului rece. Dacă cri
za cubană poate fi într-adevăr lichi
dată într-un spirit de conciliere și 
bună credință, o nouă eră pentru o- 
menire se arată la orizont“. Și ziarul 
„Vv'ashington Post" enumără. printre 
alte probleme care și-a' putea găsi 
acum solujia — problema Berlinului 
și un progres hotărî! către dezarmare, 

■într-un alt articol același ziar exami
nează rezultatele obținute de pe acum

ca urmare a inițiativei președintelui 
Consiliului de Miniștri al Uniunii So
vietice, și scrie : „Pericolul iminent 
de război nuclear, precipitat de acjiu- 
nile Statelor Unite a dispărut. Hruș
ciov apare ca un adevărat campion 
al păcii și a obfinut angajamentul 
Statelor Unite că nu vor invada Cuba“.

Comentînd răspunsul președintelui 
Kennedy, ziarul „New York Herald 
Tribune" scrie: „Ultimul mesaj al 
d-lui Kennedy către Moscova, neo
bișnuit de rapid în transmitere, chiar 
în timp de criză, dă o deplină apre
ciere contribufiei conducătorului so
vietic la cauza păcii și .sugerează vii
toare tratative asupra dezarmării în

Corespondență 
din New York

întreaga lume, oferind și o explica
ție conciliatorie asupra avionului care 
s-a rătăcit deasupra teritoriului sovie- 

ionării altor mari tic". „Este evident, continuă articolul, 
că președintele Statelor Unite dorește 
să înceapă convorbiri cu Hrușciov cît

NEW YORK 29 (Agerpres). — Un 
reprezentant al Organizației Națiu
nilor Unite a anunțat că U Thant, 
secretar general provizoriu al O.N.U., 
intenționează să plece la Havana 
marți 30 octombrie.

în mesajul din 28 octombrie al lui 
U Thant, secretar general provizo
riu al O. N. U., adresat lui Fidel 
Castro, primul ministru al Cubei, se 
relevă satisfacția lui U Thant în 
legătură cu faptul că guvernul Repu
blicii Cuba este gata să primească 
propunerea pe care el a făcut-o „în 
vederea asigurării păcii cu condiția 
că în perioada tratativelor, guver
nul Statelor Unite se va abține de 
la amenințări și acte agresive împo
triva Cubei", inclusiv de la blocada 
maritimă.

„Relev, de asemenea, cu mare sa
tisfacție, se arată în mesaj, faptul că 
sînteț.i gata să analizați brice noi 
propuneri care ar putea fi făcute. 
Dau o înaltă apreciere cinstei pe 
care mi-a făcut-o guvernul dv. invi- 
tîndu-mă în calitate de secretar ge
neral 
Unite să vizitez 
unor tratative directe privind criza 

Telegrama adresată 
lui N. S.

al Organizației Națiunilor
Cuba în vederea

fa seara zilei de 28 octombrie, Ber
trand Russell a adresai lui N. S. Hrușciov 
următoarea telegramă :

„Stimate domnule Hrușciov,
Aș vrea să vă exprim părerea mea per

sonală in legătură cu modul în care dv. 
afi reglementat criza. cubană, Încă nu am

actuală, tratative 
vedere tendințele 
a salva omenirea 
boiului.

Primesc cu mare satisfacție invita
ția dv. Sper că voi reuși să plec chiar 
la începutul săptămînii următoarb. 
Intenționez să sosesc împreună cu 
cîteva ajutoare care vor rămîne 
după plecarea mea pentru a conti
nua eforturile noastre comune în ve
derea soluționării pașnice a proble
mei.

Relev și înțeleg, de asemenea, do
rința dv. ca respectarea fără rezer
ve a suveranității ’ Cubei să fie o 
condiție preliminară esențială a ori
cărei soluționări a problemei. Sper 
fierbinte că voi reuși să examinez 
împreună cu dv. toate aspectele 
principale ale problemei.

Șper că în urma tratativelor vom 
reuși să găsim o soluționare cu a- 
jutorul căreia va fi asigurat princi
piul respectării suveranității Cubei 
și se vor putea, de asemenea, lua 
măsuri menite să liniștească alte 
țări, care consideră că recentele 
evenimente din Cuba au reprezentat 
pentru ele o primejdie“.

de Bertrand Russell 
Hrușciov
cunoscut un om de stat care sS fi acțio
nai cu mărinimia și mărefia 
le-afi manifestat in problema
Doresc ca dv. să știți că fiecare om sin
cer și cinstit recunoaște curajul dv.

Cu deosebită stimă 
BERTRAND RUSSELL”

necesare, avînd în 
noastre comune dé 
de primejdiile răz-

pe care 
Cubei.

„O contribu
PREȘEDINTELE GHANEÎ, NKRU- 

MAH, a trimis lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., un mesaj prin care îl fe
licită pentru inifiativele de pace cu-

si la O. N. Ü»

Megafoane puternice transmiteau 
cuvînfările rostite 
celor circa douăzeci 
și comitete participante 
tajie.

Ovațiile și aplauzele 
de ecou pînă dincolo 
ver și erau deosebit de puternice, 
mai ales cînd vorbitorii exprimau sa
tisfacția că „premierul Hrușciov a ac
ționat cu hotărîre pentru a înlesni 
ieșirea din criza cubană".

Deodată a răsărit, nu se știe de ■ 
unde, un mic grup furbulent de mer
cenari anficubani, care țipau că vor.,, 
„invazie". Jalnica lor apariție a sfîr- 
nit indignarea mulțimii și ei au tre
buit să se risipească, repede. Agen
țiile de presă afirmă că la Miami, 
unde se află sediul contrarevoluțio
narilor cubani, „domnește o atmos
feră de disperare“. După cum scriu 
ziarele, au apärüt semne de decepție 
și . în alte cercuri care regretă că „so
luția forței" a fost îndepărtată. O se
rie de cunoscuți avocafi ai „războiu
lui rece“, dintre care nu lipsește nici 
ziaristul David LaWrence, continuă să 
„avertizeze" împotriva unei înțele
geri cu U.R.SjS.’ Se anunță, de ase
menea, că campania pentru recrutarea 
de voluntari contrarevoluționari con-' 
finuă la Miami, ca și înainte de me
sajul adresat de N. S. Hrușciov la 28 
octombrie președintelui Kennedy. Este 
evidentă contradicția dintre aceste ac
țiuni și declarațiile președintelui Ken
nedy.

Aici, la O.N.U., ca și în afara lui, 
preocupările încep să se îndrepte 
spre viitoarele tratative. .. .

Luni a avut Ioc, potrivit limbajului 
gazetăresc folosit aici „startul tratati
velor concrete". V. V. Kuznețov s-a 
întîlriif cu U Thant, cu care a avui o IICVOIG .

i, de dife- lungă convorbire. Marți dimineața se
cretarul general provizoriu al O.N.U. 
pleacă la Havana.

Atmosfera s-a înseninat și în incinta . 
O.N.U., unde lucrările din comitete au

de reprezentanjii 
de organizafii 

la manifes-

erau purlafe 
de East Ri-

1

ți ß vitală“
prinse în mesajele sale adresate 
lui J. Kennedy. După cum arată 
Nkrumah, aceste inițiative, consti
tuie „o contribuție vitală la cauza 
păcii mondiale".

PRIMUL MINISTRU AL BRAZI
LIEI, Hermes Lima, a arătat, după 
cum relatează agenția. U.P.I., că me
sajul adresat de șeful guvernului 
sovietic președintelui S.U.A. „pune 
capăt crizei cubane, salvează pacea 
în. întreaga lume și asigură integri
tatea teritorială a Cubei”.

PRIMUL MINISTRU AL ALGE- 
.RIEI, Ben Bella, a declarat cu pri
lejul unui interviu acordat agenției 
M.E.N. : Algeria sprijină lupta 
dreaptă a poporului cuban care își 
apără independența.- Considerăm că 
cubanezii urmează aceeași cale ca și 
noi în lupta 
mul'ui.

Politica pe 
Statele Unite 
tă o mare

împotriva imperialis-

care o , promovează 
față de Cuba reprezin- 
greșeală, 

recurg la metode 
securitatea întregii 
urmări grave.

întrucît ele 
care amenință 
lumi și implică

Manifestări în U. R. S. S. 
închinate prieteniei sovieto-romîne

tinescu, scenografia fiind semnată 
de George Voinescu.

La 31 octombrie orchestră simfo
nică a Radioteleviziunii sovietice va 
prezenta un concert festiv de muzi
că, românească, dirijat de cunoscutul

MOSCOVA 29 — Corespondentul 
Agerpres transmite : In ultima vre
me, in Uniunea Sovietică au avut loc 
numeroase manifestări închinate Lu
nii prieteniei sovieto-romîne. Seri 
consacrate țării noastre s-au desfă- 
ș.urat la Moscova și Riga, Leningrad muzician sovietic Nikolai Anosov, 
și Chișinău, Alma-Ata și Erevan.

La diferite institute de învățământ 
superior din Moscova — Institutul 
pedagogic „V. I. Lenin“, Academia 
agricolă „Timireazev", Universitatea 
„Lomonosov" — au loc întîlniri ale 
prieteniei între studenții și aspiran
ții romîni și tinerii sovietici. La Casa 
prieteniei popoarelor și la Asociația 
de prietenie sovieto-romînă au avut 
loc numeroase întîlniri între activiș
tii asociației și turiștii veniți din 
R. P. Romînă. .

Recent la Moscova s-au deschis 
doua expoziții care cuprind mate
riale închinate țării noastre. Prima 
a fost organizată la Muzeul Central 
al Armatei Sovietice cu prilejul Zi
lei forțelor armate ale R. P. Romi
ne. A doua expoziție prezintă nu
meroase traduceri din Eminescu, Ca- 
ra.giale. Sadoveanu, Beniuc, Titus 
Popovici și alții, apărute în ultimii 
ani în U.R.S.S.

. La Consiliul de conducere al Aso
ciației de prietenie sovieto-romîne 
s-a comunicat că numeroase mani
festări. închinate Lunii prieteniei so
vieto-romîne au avut loc la Odesa. 
Aci au fost organizate expoziții de 
fotografii care oglindesc viața din 
țara noastră, iar la biblioteci și li
brării s-a desfășurat Săptămîna 
cărții românești. La Palatul Pionie
rilor din Odesa s-a deschis o expo
ziție de desene ale copiilor din Ro
mânia, expoziție dăruită de A.R.L.U.S.

La Teatrul de comedie muzicală 
din localitate au avut loc două 
spectacole închinate Lunii prieteniei, 
cu opereta „Lysistrata" de Gherase 
Dendrino, care a fost pusă în scenă 
de artistul emerit Nicușor Constan

Noi atacuri 
ale patrioților angolezi
LONDRA 29 (Agerpres). — După 

cum anunță ziarul „Observer“, 
patrioții angolezi întreprind .cu re
gularitate atacuri asupra stațiilor de 
cale ferată de-a lungul liniei de la 
Luanda la Malanje. Pe această linie 
transportul feroviar a fost çîtva 
timp întrerupt și a fost reluat mai 
tîrziu numai sub paza unor puter
nice detașamente armate. împotriva 
unităților de patrioți, portughezii 
au fost nevoiți să folosească aviația.

Corespondentul ziarului scrie că 
patrioții angolezi organizează pe 
străzi ambuscade, întreprind atacuri 
asupra coloanelor de autocamioane 
ale dușmanului, asupra detașamen
telor de pedepsire. Printre colonia
liștii portughezi care trăiesc în An
gola crește panica și mulți dintre ei 
încep să părăsească țara.

Rezultatele referendumului din Franța
comentarii despre rezultatele' refe
rendumului sub titluri ca: — „De 
Gaulle n-a obținut aprobarea masi
vă pe care o dorea'1 — „L’AURO- 
RE“ ; „Răspuns rezervat al țării 
față de de Gaulle“ — „COMBAT“ ; 
„De Gaulle a fost dat serios îna
poi" — „L’HUMANITÉ".

„L’AURORE" scrie: „Da“-urile au 
ciștigat pentru că generalul de 
Gaulle aruncase in balanță demisia 
sa și pentru că un mare număr de 
cetățeni au ezitat in. fața amenință
rii unei crize.

Corespondență 
din Paris

Si cu toate .açestea, 
adaugă ziarul, fapt 
e că „Da“-urile 
în țară nu repre
zintă decît o mi- 
noritaté". - ■ ■

Proiectări de termocentrale 
supraputernice

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
După cum scrie ziarul „Izvestia“, 
Ministerul Energeticii' și Electrifi
cării al U.R.S.S., a trasat sarcina 
institutelor' sale de proiectări să 
elaboreze proiectele unor termo
centrale cu o putere instalată în
tre 3200000 kW și 4 000 000 kW. 
Noile termocentrale supraputer- 
nice vor fi dotate cu turbine cu 
o putere de 500 000—800 000 kW.

In noaptea trecută, pînă la o oră 
foarte înaintată, numeroși francezi 
au stat în fața aparatelor de radio, 
a televizoarelor, așteptînd rezulta
tele referendumului. Tîrziu după 
miezul nopții, Roger Frey, ministrul 
afacerilor interne al Franței, ă co
municat el însuși, presei rezultatele 
oficioase.

Din cei 27 579 424 de alegători, în
scriși pe listele electorale, la refe
rendum au luat parte 21 306 123 de 
persoane-

La desfacerea urnelor au fost re
cunoscute valahi- --- - ----- --------
le 20 740 649 de bu
letine. 12 808 196 
de alegători, adică 
61,75 la sută din 
numărul alegători
lor care au luat parte la acest re
ferendum, au votat pentru apro
barea. proiectului de lege guvernă- 
mental, 7 932 453 de alegători, res
pectiv 38,25 la sută din numărul a- 
legătorilor, au votat împotriva pro
iectului de lege guvernamental. In 
raport cu numărul total al alegăto
rilor înscriși în liste, procentajul de 
voturi favorabile proiectului repre
zintă doar 46,44 la sută.

Majoritatea comentatorilor fran
cezi fac o primă constatare : „pre
ședintele n-a obținut majoritatea 
Pe care o dorea".

A doua constatare a presei de aici 
este cănumărul celor care au votat 
pentru proiectul de lege guverna
mental este în descreștere, în com
parație cu rezultatele înregistrate la 
referendumurile din 1958 și 1961. 
In 1958, 79 la sută dintre votanți au 
votat ;,DA". De data aceasta, în 14 
departamente „Nu“-urile au obți
nut majoritatea: Același lucru s-a 
produs și în mai multe orașe ca : 
Marsilia, -Toulouse, Avignon, Deca- 
zeville. Unii statisticieni constatau, 
chiar astăzi- după-amiază, că 29 de 
orașe cu peste 20 000 de locuitori au 
votat „Nu“, ca de altfel 31 de co
mune din departamentul Senei. In 
centrele industriale și muncitorești 
„Nu“-urile sînt foarte numeroase

Ziarele ău publicai primele lor

„COMBAT,“ menționăază că. „De 
Gaulle a obținut o majoritate la 28 
Octombrie, d&r aceasta nu înseamnă 
că a'cîștigal; întrucît proiectul de 
lege guvernamental nu a obținut de
cît un procentaj relativ“.

„LE FIGARO“ arată că „după 
cum de Gaulle a obținut la limită 
victoria, tot așa se poate spune că 
a fost avertizat că puterea sa are 
limite..."

Conducerea Partidului Comunist 
Francez a dat publicității o decla
rație în care, se arată că, în compa
rație cu referendumul din anul 1958, 
de Gaulle a ■ pierdut la referendu
mul de la 28 octombrie 5 milioane 
de voturi, ceea ce reprezintă aproxi
mativ 20 la sută. El a .fost sprijinit 
de numai 46 la sută din alegătorii 
înscriși. In declarație, se arată că 
cererea lui de Gaulle pentru modifi
carea actualei constituții, a primit 
majoritatea de voturi numai în ace
le regiuni ale țării unde marele ca
pital și reacțiunea clericală dețin 
poziții predominante, ceea ce la 
rîndul său atestă că puterea lui de 
Gaulle reprezintă interesele mono
polurilor și ale celor mai reacțio
nare forțe. (

Dimpotrivă. îri departamentele cu 
puternice tradiții republicane, acolo 
unde au acționat în comun comu
niștii, socialiștii și radicalii', plebis
citul lui de Gaulle a înregistrat un 
eșec. " ' - ■ ,\

Partidul Comunist Francez „chea
mă pe francezii și .pe ..francezele 
care au dat o lovitură serioasă pu
terii autoritare, să completeze acçst 
succes la apropiatele alegeri pentru 
Adunarea. Națională“.

TUDOR VORNtCU
Paris, 29 octombrie.

*
Duminică, după un lung marș pe 

Fifth Avenue, a început să se reverse 
prin fafa O.N.U. — fluviu uman, mul
ticolor — o rar înfîlnită demonstrație 
newyorkeză. Imediat după prînz, spre 
„Piața Najiunilor Unite“ s-au îndrep
tat peste opt mii de oameni, în ma
joritate tineri, o masă apreciabilă în 
care se amestecau albi cu negri, cu 
galbeni — toate rasele. Această mul
țime purta deasupra capetelor o ade
vărată pădure de pancarte : „Nego
ciere — nu război 1“ ; „Ne opunem 
tuturor bazelor și tuturor blocade
lor 1“ ; „Copiii noștri au nevoie de 
pace Pe umbrele mari, 
rite culori, scria : „Singura alternati
vă este pacea, ea e unicul nostru a- 
dăpost".

Newyorkezii nu cunosc să fi avut 
loc pînă acum, lingă O.N.U., o a- f05t reluate, la acest început de săp- 
semenea întrunire. Chiar ziarul „New tămînă, cu frunțile descrejite. 
York Times" scrie că „a fosf cea mai nnnrrerTT
mare demonstrație care a avuf loc 
vreodată aici". New York, 29 octombrie

»
Pentru a face față manifestațiilor de solidaritate cu poporul cuban, numărul polițiștilor in jurul amba

sadei americane din Paris a fost mărit.

Proteste- în Anglia și Maroc 
împotriva,bazelor 

americane

Hh
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LONDRA 29 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la Marton, Emmanuel 
Shinwell, deputat laburist, fost, mi
nistru de război, a cerut lichidarea 
bazelor americane din Anglia. Fap
tul că Statele Unite nu s-au cori- 
sultat cu Anglia în privința Cubei, 
a spus el, vădește o atitudine dis
prețuitoare față de noi. „Dar po
porul englez poate să facă ceva. El 
poate adresa Statelor Unite prin in
termediul guvernului nostru cererea 
de a retrage rachetele, bazele 
aeriene militare și submarinele în
zestrate cu rachete „Polaris” de care 
dispun în țara noastră“.

ir'
RABAT 29 (Agerpres). — Ziarul 

guvernamental marocan „Al Alam‘.‘ 
a publicat la 29 octombrie un arti
col în care cere evacuarea tuturor 
bazelor militare americane aflate pe 
teritoriul Marocului, în.trucît aces
tea'.reprezintă o amenințare pentru 
pacea lumii. „Actuala : evoluție a 
evenimentelor ; în lurtie scrie- zia
rul — face indezirabilă prezența a- 
cestor baze și guvernul trebuie să 
întreprindă noi măsuri pentru a le 
lichida cît mai repede posibil’'..
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