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Cu ajutorul procedeelor avansate 
de lucru

Vizita conducătorilor de partid și de stat
in regiunea Argeș

PLOIEȘTI (coresp. „Sctn- 
teii“).— Colectivul Uzinei 
de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște acordă o mare 
atenție folosirii cît mai 
gospodărești a metalului, 
în ultimele luni au fost a- 
duse o serie de perfecțio
nări constructive fabricate, 
lor care au avut ca rezultat 
atît creșterea caracteristi
cilor tehnice ale acestora 
cit și reducerea consumu
rilor specifice de metal ; 
modificările aduse la fa
bricația racordurilor spe
ciale au contribuit la re
ducerea consumului de 
metal cu 88 kg la fiecare 
pereche, iar la remorca 
monoaxă plană ou 432 kg 
pe bucată.

Debitarea materialelor a 
organizată într-un sec

com- 
rațio- 
La o 
înlo-

flacără

fost

tor centralizat, cre!ndu-se 
posibilitatea introducerii 
planurilor de croire 
binată, utilizării mai 
nale a materialelor, 
serie de repere s-a 
cuit tăierea cu
oxiacetilenică prin tăierea 
cu ioarieca mecanică, me
todă prin care pierderile 
de metal sînt toarte mici. 
Totodată s-a extins forja
rea în matrițe la un număr 
însemnat de piese pentru 
vane.

Toate aceste măsuri au 
făcut ca metalurgiștii de 
aici să economisească de 
la începutul anului aproa
pe 500 tone de metal, can
titate din care se 
brica 50 macarale 
instalații de foraj, 
corduri speciale și 
bine de foraj.

pot ia- 
pentru

110 ra- 
30 tur- Viorica Sabău, rihtuitoare la Fabrica „Solidaritatea“ 

din Oradea, este evidențiată în întrecerea socialistă. 
Lucrările executate de ea se remarcă prin buna lor ca
litate ; în același timp dă o mare atenție folosirii gospo
dărești a materiei prime.

Docherii, navigatorii și munci
torii din porturile Galați și Brăila 
au predat în lunile iulie și august 
631 tone fier vechi și fontă. De la 
începutul anului s-au colectat și 
predat 2 000 tone metale vechi, în 
valoare de peste 1 800 000 lei, de- 
pășindu-se planul cu 138 tone. 
(De la Ștefan Ignat, tehnician).

TEATRELE I$l DESCHID
STAGIUNEA

Marți a avut loc deschiderea noii 
stagiuni a Teatrului de comedie din 
București cu piesa „Svejk în al doi
lea război mondial“ de Bertolt 
Brecht.

Tot marți și-a deschis stagiunea fi 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
din Capitală. In sala din bd. Schitu 
Măgureanu a fost prezentat specta
colul cu piesa „O singură viață" de 
Ionel Hristea, iar în sala Studio — 
s-a jucat'pièsa „Menajeria de sticlă" 
de Tenneesse Williams.

In deschiderea stagiunii, teatrul 
„Țăndărică" a prezentat în premieră 
spectacolul pentru copii „Elefănțe- 
lul curios" — prelucrare de Nina 
Cassian, după o povestire de Ru
dyard Kipling. (Agerpres)

materii primeEconomii de
si combustibil

INAUGURAREA
MUZEULUI POMPIERILOR

(Foto : Agerpres)
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Mecanicii și fochiș- 
din cadrul depoului 

C.F.R. Tecuci au obținui în 
acest an însemnate succe
se în economisirea 
bustibilului. Ei au 
ca prin remorcarea 
rilor cu tonaj sporit 
ploatarea rațională 
comotivelor să
seaecă de la începutul a- 
nulul și pînă în prezent a- 
proape 2 000 tone combus
tibil conventional.

Echipajul de locomoti
vă condus de mecanicul 
Marin Diaconu a reușit să 
economisească lunar cile 
25—28 tone de combusti
bil.

• Economii importante 
de materie primă au rea
lizat și textiliștii brașoveni. 
Reducerea defectelor de 
țesut, pregătirea judi
cioasă a materiei prime, 
eliminarea impurităților 
din linuri, precum și apli
carea altor măsuri au 
dus la economisirea unei 
cantități de materie pri
mă din care se pot con
fecționa 60 000 m stofă. 
Rezultatele cele mai bune 
au fost obținute de texti- 
liștii din Cisnădie și de 
la fabrica de stofe fine 
„Partizanul roșu“ din 
Brașov. i'

înlocuitori ai lemnului de mină
ORADEA (coresp. „Scîn- 

teii“).— Minerii trustului 
„Ardealul“ extind susține
rea metalică și cu prefa
bricate din beton. în acest 
fel ei au redus continuu, 
de la începutul anului pînă 
Ia 1 septembrie, consumul 
specific de lemn de mină 
planificat, realizînd o eco
nomie de 2 285 mc lemn.

La exploatarea minieră 
Sălajul susținerea în lemn 
a fost complet inlocuită 
atît la abataje« frontale 
cit șt la înaintări, iar la 
sectorul Vărzari de la ml-

na Voivozi, pe un front de 
116 metri, susținerea în 
lemn a fost complet în
locuită prin stîlpi metalici 
hidraulici. Toate înaintă
rile prevăzute în lucrările 
de investiții care înainte 
se susțineau în lemn, fără 
posibilitate de recupera
re, în prezent sînt susți
nute în armături metali
ce, recuperabile, prin care 
se realizează o economie 
de 0,5 mc la fiecare 
liniar de lucrări, la 
tare.

metru 
lnain-

Marți dimineața a avut loc în Ca
pitală, la Foișorul de foc, inaugura
rea Muzeului pompierilor, secție a 
Muzeului de istorie a orașului Bucu
rești.

Au fost de față Ion Cozma, pre
ședintele Sfatului popular al Capi
talei, general locotenent Dumitru 
Constantinescu, adjunct al ministru
lui afacerilor interne, Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, condu
cători ai unor instituții centrale, di
rectori de muzee din Capitală, nu
meroși oameni ai muncii, ziariști.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de tov. Ion Cozma, asistența a vizi
tat muzeul unde, în cele șase etaje 
ale sale, sînt cuprinse aspecte din 
lupta contra incendiilor din cele 
mai vechi timpuri și pînă în zilele 
noastre.

Zilele acestea tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Chivu Stoica, însoțiți de tovarășii Mihai Suder, minis
trul economiei forestiere, și Ion Rîmbu, adjunct al mi
nistrului economiei forestiere, au făcut o vizită în 
regiunea Argeș. în cursul vizitei oaspeții au fost de 
asemenea însoțiți de tovarășul Gheorghe Marinescu, 
secretar al Comitetului regional P.M.R. Argeș, și de alți 
activiști de partid și de stat.

Au fost vizitate cu acest prilej combinatele de indus
trializare a lemnului din Rm. Vîlcea și din Pitești.

La Combinatul de industrializare a lemnului din Rm. 
Vîlcea, conducătorii de partid și de stat au fost întîm- 
pinați de tovarășii Nicolae Țuru, directorul combina
tului, Ion Barba, inginer-șef, și Nicolae Trușcă, secre
tar al comitetului de partid, precum și de alte cadre 
din conducerea întreprinderii. Dotat cu utilaje moder
ne, avînd principalele operații mecanizate și semiau- 
tomatizate, combinatul de industrializare a lemnului 
din Rm. Vîlcea aduce o contribuție importantă la valo
rificarea superioară a masei lemnoase, punînd la dis
poziția economiei importante cantități de plăci aglo
merate, placaje, panel, lignofol, furnire estetice și alte 
produse. O bună parte din producția combinatului este 
destinată exportului, fiind bine apreciată peste hotare. 
Combinatul are o capacitate anuală de producție de 
12 000 tone plăci aglomerate, 15 000 mc placaje, 280 000 
mp panel, 210 tone lignofol (material cu proprietăți 
speciale, folosit la construcția locomotivelor „Diesel“ 
și la alte utilizări), precum și 4 500 000 mp furnir este
tic. Colectivul combinatului, muncind cu hărnicie, a 
obținut în acest an succese de seamă în îndeplinirea 
planului. Sarcinile de plan pe primele 8 luni au fost 
realizate la producția globală în proporție de 105,1 la 
sută, iar la producția marfă de 101,8 la sută. Produc
tivitatea muncii planificată a fost realizată în propor
ție de 101,3 la sută ; s-au obținut economii la prețul de 
cost în valoare de 189 000 lei, precum și importante 
beneficii peste plan.

Primele unități vizitate au fost fabrica de plăci aglo
merate — PAL — și cea de placaj. Aici oaspeții s-au 
oprit la cîteva din instalațiile de bază, au stat de 
vorbă cu muncitorii ’ ce le deservesc,, s-au informat 
asupra modului cum este organizată producția, cum 
sînt folosite și întreținute mașinile și utilajele.

Au fost vizitate apoi magazia de produse finite, sec
ția de lignofol și secția de furnir estetic. în timpul vi
zitei conducătorii de partid și de stat au făcut reco
mandări cu privire la atenția ce trebuie acordată 
continuare ridicării calității produselor, valorificării cît 
mai depline a masei lemnoase intrate în prelucrare, 
îndeosebi pe baza reducerii continue a procentului de 
deșeuri, la studierea unor posibilități de modernizare 
a utilajelor — în special în legătură cu dezvoltarea în 
perspectivă a întreprinderii — precum și la grija pen
tru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și 
de trai ale muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor 
din cadrul combinatului. Apreciind munca desfășu
rată de colectivul întreprinderii, conducătorii de partid 
și de stat au urat muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor de aici noi succese în îndeplinirea sarcinilor im
portante ce le revin.

în continuare oaspeții s-au deplasat la Combinatul 
de industrializare a lemnului din Pitești. Aici au fost 
întîmpinați de tovarășii inginer Victor Chelu, direc-

torul combinatului, Iulian Ioanițescu, inginer-șef, șt 
Radu Gheorghe, secretarul organizației de partid.

Combinatul de industrializare a lemnului din Pitești 
este una dintre cele mai moderne unități de acest fel 
din țara noastră. Dotat cu utilaje de mare randament, 
el a intrat parțial în funcțiune ; lucrează în prezent 
fabricile de mobilă, de placaj și cea de plăci fibro- 
lemnoase. La începutul anului 1965, combinatul va in
tra în producție cu întreaga capacitate. El va asigura 
anual economiei naționale 15 000 garnituri de mobilă, 
18 000 mc placaje, 35 000 tone plăci fibro-lemnoase, 
240 000 mp binale. De asemenea, combinatul va pro
duce circa 250 000 mp parchete, 76 000 mc cherestea de 
foioase și 54 000 mc cherestea de rășinoase.

Prima unitate vizitată în cadrul combinatului a fost 
moderna fabrică de mobilă, intrată în funcțiune în 
cursul acestui an. Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
s-a interesat îndeaproape de calitatea mobilei și a 
subliniat grija deosebită ce trebuie să se acorde în 
continuare problemei calității. A fost remarcată ca 
pozitivă intenția conducerii întreprinderii de a orga
niza în combinat o expoziție permanentă de prezen
tare a noilor modele de mobilă în vederea consultării 
largi și nemijlocitè a populației și a beneficiarilor 
înainte de trecerea la fabricația de serie. La agrega
tul de prelucrări multiple a panourilor de mobilă 
oaspeții s-au interesat. îndeaproape de performanțele 
agregatului, de felul cum este deservit și întreținut. în 

• continuare a fost vizitată fabrica de placaje. Multe din 
utilajele cu care este înzestrată fabrica sînt produse 
în țară la Uzinele „23 August“ din București și Uzi
nele Mecanice din Roman. Conducătorii de partid și 
de stat s-au interesat de randamentul acestor mașini 
care, după aprecierile tehnicienilor din fabrică, sînt 
realizate la un înalt nivel tehnic.

La Fabrica ■ de plăci fibro-lemnoase oaspeții au re
marcat nivelul înalt, de automatizare a operațiilor, 
fapt ce asigură o productivitate ridicată și o calitate 
superioară a produselor. A fost vizitată apoi fabrica 
de cherestea de foioase, aflată în construcție. Această 
fabrică, modern utilată, va constitui un etalon pentru 
construcția viitoarelor fabrici de acest gen.

în legătură cu deservirea mașinilor și utilajelor mo
derne cu care este înzestrat combinatul, oaspeții au 
făcut recomandări privitoare la asigurarea, calificarea 
și specializarea cadrelor necesare. într-o scurtă con
sfătuire, care a avut loc la Sfîrșitul vizitei, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a apreciat ca pozi
tivă construirea unor asemenea unități moderne, care 
asigură valorificarea integrală și complexă a lemnu
lui, și a felicitat pe proiectanți, constructori și pe toți 
cei care au contribuit la executarea acestui combinat. 
S-a subliniat necesitatea respectării termenelor de pu
nere în funcțiune a noilor fabrici și a termocentralei 
de zonă, calificării și specializării muncitorilor la ni
velul tehnicii moderne cu care este înzestrat combina
tul, bunei întrețineri a utilajelor .întăririi continue 
a disciplinei în muncă, folosirii mai largi a fonduri
lor de mică mecanizare.

Pretutindeni, în timpul vizitei, muncitorii, tehnicie
nii și inginerii celor două combinate au înconjurat cu 
dragoste pe conducătorii de partid și de stat, mani- 
festîndu-și atașamentul față de partid și exprimîn- 
du-și hotărîrea de a înfăptui cu cinste sarcinile ce le 
revin în opera de desăvîrșire a construcției socialiste.

Posibilitățile de dezvoltare a sectorului
zootehnic să He mai bine valorificate !

Condițiile naturale din regiunea 
Maramureș permit dezvoltarea cu 
succes a creșterii animalelor, îndeo
sebi a vacilor de lapte, și obținerea 
unor producții mari. Sporirea e- 
fectivelor de animale, cît și a pro
ducției acestora preocupă îndeaproa
pe comitetul regional de partid și 
consiliul agricol regional. De curînd 
a avut loc o plenară a comite
tului regional de partid în care s-a 
analizat îndeplinirea sarcinilor de 
plan privind dezvoltarea sectorului 
zootehnic. Din raportul prezentat 
de tovarășul Cornel Costea, se
cretar al comitetului regional de 
partid și președinte al consiliului a- 
gricol regional, cît șl din discuțiile 
purtate au reieșit o serie de proble
me importante privind dezvoltarea 
sectorului zootehnic.

IN REGIUNEA MARAMUREȘ

Creșterea continuă
a efectivelor

Folosind condițiile naturale favo
rabile, gospodăriile colective și de 
stat din regiunea Maramureș dez
voltă de la un an la altul sectorul 
zootehnic. Organizațiile de partid au 
îndrumat gospodăriile colective să 
folosească judicios creditele acorda
te de stat și fondurile proprii pen
tru procurarea de animale, să reți
nă pentru prăsilă animalele tinere. 
Pe baza indicațiilor biroului comite
tului regional de partid au fost con
stituite colective de specialiști care 
au coordonat acțiunea de creștere a 
efectivelor. Ca urmare, încărcătura 
de animale la suta de hectare în 
gospodăriile colective a sporit, ajun
gînd la 28,8 bovine, din care 11,3 
vaci, 23,1 porcine și 60,4 ovine. Cele 
mai bune rezultate au fost obținute 
de către gospodăriile colective din 
raioanele 
Șomcuta.

O bună 
bovinelor 
din Săpînța, raionul Sighet, care a 
ajuns la un efectiv de 1 047 bovine 
din care 611 vaci și juninci ges- 
tante. în această gospodărie se a- 
cordă o mare atenție prăsilei pro
prii, realizîndu-se, printr-o îngrijire 
rațională, un spor zilnic de creștere 
în greutate Ia viței de 760 grame. 
De asemenea, pînă în luna august 
producția medie de lapte a fost de 
1 455 litri de la fiecare vacă. Re
zultate bune în ce privește crește
rea prăsilei proprii s-au obținut și 
la gospodăria colectivă din Mădă
ras, raionul Satu-Mare, care are 
700 bovine, 2 200 oi, 400 porci 
și 4 000 păsări. Și alte gospo
dării din regiune au rezultate 
asemănătoare în ce privește sporirea 
efectivelor de animcle. în total, pe 
regiune, gospodăriile colective au 
realizat prevederile planurilor de 
producție pe acest an la bovine în 
proporție de 91 la sută, la porcine

— 93 la sută, iar la ovine și păsări 
efectivele prevăzute au fost depășite.

Creșterea efectivelor de animale 
necesită o mai mare grijă pentru 
prăsila proprie a gospodăriilor co
lective. în acest scop, consiliile 
agricole, sprijinite de organele de 
partid, au întreprins o serie de 
măsuri. Astfel, în majoritatea u- 
nităților s-a introdus evidența re
producției. Stațiunile de montă 
au fost asigurate cu reproducători de 
mare valoare zootehnică. Datorită 
măsurilor luate, procentul de fecun
ditate la vacile însămînțate artificial 
s-a îmbunătățit, ajungînd la 87 Ia 
sută la centrul de la Carei, 81 la sută 
la Sighet. Cu toate acestea, în unele 
gospodării colective din raioanele 
Carei și Satu-Mare, procentul de 
natalitate este încă scăzut, ca ur
mare a insuficientei preocupări pen
tru dirijarea montei la vaci, pentru 
asigurarea asistenței veterinare.

Pentru înlăturarea acestor lipsuri, 
în planul adoptat 
mitetului regional 
prevăzut o serie 
vind îmbunătățirea 
trelor de însămînțări artificiale, în
grijirea mai atentă a animalelor în 
gospodării și acordarea unei asis
tențe veterinare mai bune.

de plenara 
de partid 

de măsuri 
activității

co- 
s-au 
pri- 
cen-

De la animale — producții

toresc lipsurilor existente în orga
nizarea muncii la ferme și în gos
podărirea furajelor ; unii specialiști 
nu acordă sprijinul cuvenit conduce
rilor acestor gospodării pentru în
grijirea și hrănirea rațională a ani
malelor. In unele gospodării, planul 
producției de lapte nu se realizează 
pentru simplul motiv că un mare 
număr de vaci nu sînt în lactație, 
nefiind montate.

Obținerea unor producții mari în 
acest sector ca și creșterea numă
rului de animale este hotărîtă de 
asigurarea unor cantități îndestulă
toare de furaje și de cea mai bună 
calitate. Multe gospodării colective 
au strîns în bună parte nutrețul ne
cesar. O bună experiență în această 
privință are G.A.C, Mădăras, unde se 
însilozează porumb în amestec cu 
leguminoase, coceni etc. Și alte gos
podării colective își asigură necesa
rul de furaje prin sporirea produc
ției la hectar și folosirea tuturor re
surselor existente.

Plenara comitetului regional de 
partid, analizînd situația asigurării 
furajelor, a constatat că în unele 
unități nu s-a realizat în întregime 
necesarul stabilit. De aceea a tra
sat ca sarcină să se desfășoare o 
largă acțiune pentru însilozarea 
unor cantități cît mai mari de co
ceni de porumb în amestec cu nu
trețuri suculente (dovleci, colete și 
frunze de sfeclă de zahăr) cu sara
mură și cu alte adaosuri. Organi
zațiile de partid și consiliile de con
ducere din gospodăriile colective au 
fost

Sighet, Vișeu. Carei și

experiență în creșterea 
are gospodăria colectivă

mai mari
îndrumate să desfășoare o

I. HERTEG
I. VLANGA

Alături de creșterea efectivelor, 
sporirea producției de lapte, carne, 
ouă are o importanță deosebită 
pentru realizarea unor venituri 
mari de către gospodăriile co
lective și pentru o mai bună apro
vizionare a populației cu aceste 
produse. în numeroase gospodării 
colective, ca, de pildă, cele din A- 
griș, Vad. Mireșu Mare, se realizea
ză an de an producții bune de lapte. 
Gospodăriile fruntașe își 
cantități 
perioada 
nilor de 
șunatul.

La plenară s-a criticat faptul că, 
alături de gospodăriile colective cu 
bune rezultate in producția de 
lapte, sînt altele care, în condiții a- 
semănătoare, au realizări cu mult 
sub posibilități. în această situație 
se află gospodăriile din Sanislău, 
Săuca, Babța, Stremț și altele.

Este adevărat că iarna trecută a 
fost destul de grea, iar în vară se
ceta a diminuat producția de fu
raje. Dar faptul că, în aceleași con
diții, numeroase gospodării colec
tive obțin totuși producții ridicate 
de lapte dovedește că producțiile 
mai scăzute din unele unități se da-

asigură 
suficiente de furaje pentru 
de iarnă, iar în cursul lu- 
vară organizează bine pă-

(Continuare in pag. ITI-a)

FENOMEN ASTRONOMIC

POLICLINICĂ NOUĂ

I

UN INTERESANT

III

Vedere parțială a Combinatului de industrializare a lemnului din Pitești. (Foto ; GH. VINȚILA)

La sectorul solar al secției de as
trofizica a Observatorului astrono
mic din București s-a observat în 
zilele de 16 și 17 septembrie un 
mare grup de pete solare în partea 
estică a discului, cu diametrul petei 
principale ajungînd la de șase ori 
diametrul pămîntului și în care s-a 
observat un număr de 13 erupții 
cromosferice.

BAIA MARE (coresp. „Scintel!"). 
— La exploatarea minieră Săsar 
din Baia Mare t-a dat în folosință 
o nouă policlinică. Dotată cu uti
la) ți aparatură modernă, policli
nica are servicii de consultații 
specializate pentru boli Interne, 
chirurgie, stomatologie, radiologie, 
O.R.L., eta.

Ședințe plenare ale consiliilor 
regionaleagricole

în întreaga țară, în prima jumă
tate a lunii septembrie, au avut loc 
ședințe plenare ale consiliilor agri
cole regionale. Participanții la șe
dințe, membri ai consiliilor și invi
tați — cercetători, specialiști din 
producție, directori de G.A.S., S.M.T., 
președinți de gospodării colective și 
evidențiați în producție — au dezbă
tut sarcinile de producție ce revin 
unităților agricole socialiste în noul 
an agricol, măsurile pentru recol
tarea la vreme și fără pierderi a 
porumbului, florii-soarelui, sfeclei 
de zahăr și a celorlalte culturi, pen
tru buna desfășurare a tuturor lu
crărilor agricole de toamnă.

Ședințele plenare ale consiliilor 
agricole au analizat, de asemenea, 
măsurile ce se impun pentru efec
tuarea în perioade optime și în con-

diții agrotehnice superioare a însă- 
mînțărilor de toamnă în vederea a- 
sigurării în anul viitor a unor re
colte sporite de grîu. Referatele 
prezentate și discuțiile ce au avut 
loc au scos în evidență rezultatele 
bune obținute de numeroase unități 
agricole socialiste fruntașe în cul
tura griului și au subliniat rezer
vele mari existente și modul de fo
losire pentru sporirea producției.

Ședințele plenare au stabilit mo
dul de aplicare, în condițiile pedo
climatice specifice regiunilor și uni
tăților agricole socialiste, a recoman
dărilor Consiliului Superior al Agri
culturii privind cultura griului în 
noul an agricol, precum și măsuri 
în vederea executării la vreme a 
celorlalte lucrări agricole de toamnă.

(Agerpres)
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RECOLTAREA PORUMBULUI

In gospodăriile de stat
în ultimele zile ritmul recoltării cul

turilor de toamnă în gospodăriile agri
cole de stat s-a intensificat. Pînă în 
prezent, în G.A.S. au fost recoltate pes. 
te 150 000 de hectare cultivate cu po
rumb. Fruntașe sînt gospodăriile din 
trusturile Tr. Severin, Craiova, Bucu
rești, Roșiori și Iași, care au cules po
rumbul de pe 50—66 la sută din su
prafața cultivată. Totodată, floarea-soa- 
relui a fost strînsă de pe aproape 90 
la sută din suprafața cultivată.

După cum rezultă din datele centra
lizate la Trustul central Gostat, este 
necesar să se intensifice ritmul trans
portării porumbului la bazele de recep
ție, folosindu-se din plin întreaga ca
pacitate de transport a mașinilor și re
morcilor. De asemenea, trebuie grăbite 
treieratul și livrarea producției de floa- 
rea-soareluL

cAetÜMtotea, cultural-edu^aHnă 
în. cnt^țL^ind^^cL noadui

Prin grija comitetului sindicatului 
și a organizației de partid de la În
treprinderea poligrafică „13 Decem
brie 1918" București, muncitorii își 
petrec în mod plăcut și folositor 
timpul liber. După-amiaza, pe mulți 
îi întîlnești la bibliotecă. Numărul 
cititorilor se ridică Ia cîteva sute. Fi
șele zețarului Marin Ionescu, ale la
borantei Didona Negrea sau ale oise- 
tistului Micota Gustav cuprind zeci 
de titluri de cărți împrumutate. Mulți 
muncitori tipografi sînt pasionați ar
tiști amatori. Ei au prezentat specta
cole pe estradele din parcurile Ca
pitalei, In 
orașului, 
o formație 
membri, o
fie și o echipă de teatru.

diferite Întreprinderi ale 
în Întreprindere există 
corală care numără 65 de 
brigadă artistică de agita-

De două ori pe săptămînă, aproape 
70 de tineri merg la cursurile de ri
dicare a calificării profesionale. Apli- 
cînd în practică noile cunoștințe în
sușite la cursuri, Dumitru Alexandru, 
Nedelcu Alexandru. Nicoleta Alexan
dru și alții obțin importante succese 
în producție. Maiștrii C. Mircea, Șle- 
ian Ionescu și Gh. Secuiu Ie sînt pro
fesori în aceste ore.

Sportul e mult îndrăgit de muncito
rii întreprinderii noastre. Avem echi
pe de fotbal, volei și popice. Aproape 
săptămînal se organizează excursii. 
Au fost vizitate puncte turistice din 
Capitală, litoralul, Valea Prahovei, 
Valea Oltului.

AL. NEDELCOV1C1 
coresp. voluntar
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INFORMAȚII
dm activitatea 

organizațiilor de partid

ORADEA (coresp. „Scînteii"). 
— Biroul Comitetului raional de 
partid Oradea a analizat acum 
cîteva zile felul cum se îndepli
nește hotărîrea comitetului regio
nal de. partid cu privire la îmbu
nătățirea stilului de muncă al 
sfaturilor populare din regiunea 
Crișana. Atît darea de seamă 
prezentată de tov. Aurel Broi- 
naș, președintele comitetului 
executiv al sfatului popular 
raional, cit și discuțiile au relevat 
că în ultimele luni s-au realizat 
progrese în activitatea organiza
torică a sfatului popular raional 
și a sfaturilor populare comu
nale.

Hotărîrea adoptată de biroul 
comitetului raional de partid re
comandă comitetului executiv al 
sfatului popular raional să îmbu
nătățească munca de îndrumare 
a sfaturilor populare comunale, 
să acorde o deosebită atenție con
trolului aplicării hotărîrilor adop
tate de organele de partid și de 
stat.

GURA HUMORULUI. De eurînd 
biroul organizației de bază de la 
autobaza I.R.T.A. Gura Humoru
lui a pus în discuția adunării qe- 
nerale deschise a organizației de 
bază problema îndeplinirii pla
nului de transporturi auto. In ca
drul adunării s-a arătat că 
I.R.T.A. Gura Humorului s-a si
tuat în acest an, lună de lună, 
printre autobazele fruntașe pe re
giune; planul pe primul semes
tru a fost realizat în proporție de 
118 la sută. în mod deosebit s-au 
evidențiat comuniștii Alexandru 
Lucaci, Baran Neculae, Coseciuc 
Victor, Nicolae Negrea.

Totodată, în cadrul dezbateri
lor au fost criticate lipsurile în 
organizarea muncii în sectorul de 
exploatare și în resortul tehnic de 
întreținere și reparații a parcului 
auto. Adunarea qenerală a orga
nizației de bază a adoptat o 
hotărîre privind îmbunătățirea 
muncii politice de masă pentru 
intensificarea întrecerii socialiste 
șl a propus conducerii autobazei 
un ansamblu de măsuri pentru 
mai buna folosire a parcului 
auto, dezvoltarea cunoștințelor 
tehnico-pTofesionale ale șoferilor, 
organizarea consfătuirilor de pro
ducție, îmbunătățirea activității 
cabinetului tehnic. (loan Biiliga, 
corespondent voluntar).

CLUJ (coresp, „Scînteii"). — Co
mitetul de partid ăl céntrului uni
versitar Cluj a analizat, în cadrul 
unei ședințe stadiul pregătirilor 
pentru noul an universitar. La 
ședință au luat parte rectori, pro
rectori, secretari ai comitetelor 
de partid din instituțiile de în- 
vățămînt superior clujene. Partici- 
panții la discuții au subliniat faptul 
că au fost luate din timp măsuri 
pentru a asigura condiții cît mai 
bune pentru desfășurarea procesului 
înstructiv-educativ.

Au fost amenajate noi spații de 
învățămînt. La Institutul medico- 
farmaceutic și la Institutul pedago
gic de 3 ani s-au amenajat noi labo
ratoare dotate cu aparatură științi
fică modernă. S-a construit o remiză 
de mașini agricole și un atelier di
dactic pentru catedra de mecanizare 
a Institutului agronomic „Dr. Petru 
Groza". Se lucrează intens la amena
jarea și înfrumusețarea căminelor 
studențești, la aprovizionarea canti
nelor. S-a semnalat însă și necesita
tea grăbirii lucrărilor de construire 
a celor 4 amfiteatre de la Institutul 
agronomic „Dr. Petru Groza“, repar
tizarea mai operativă a studenților în 
cămine și cantine. S-au făcut reco
mandări conducerilor instituțiilor de 
învățămînt superior din localitate de 
a asigura studenților cursurile și ma
nualele pentru noul an de învăță
mînt universitar.

IAȘI. Eugen Ungureanu avea 
17 ani, în vara anului 1953, cînd 
a venit la Iași Cu dorința de a 
deveni muncitor calificat. Lu- 
crînd în secția de vagoane a Ate
lierelor de reparat material ru
lant și-a cîștigat repede prețuirea 
muncitorilor din secție. Lăcătuș 
cu înaltă calificare, depășește 
lună de lună sarcinile de plan, 
face lucrări de calitate, situîn- 
du-se în rîndurile evidențiaților 
în întrecerea socialistă. Cu ajuto
rul comuniștilor și-a ridicat nive
lul de pregătire politică ; toți îl 
prețuiesc pentru spiritul de răs
pundere cu care a îndeplinit sar
cinile obștești ce i-au fost încre
dințate ca membru în biroul or
ganizației U.T.M, din secție.

Adunarea generală a organiza
ției de bază din secția vagoane a 
discutat recent cererea sa de pri
mire în rîndurile candidaților de 
partid. Comuniștii Nicolae Petrov, 
Petru Sargu, Filip Godină și alții 
au scos în evidență faptul că în 
întreprindere cît și în afara aces
teia el se comportă ca un munci
tor înaintat, iar rezultatele obți
nute în producție și în activitatea 
obștească dovedesc că este un 
luptător hotărît pentru înfăptui
rea politicii partidului. Cu una
nimitate de voturi, adunarea ge
nerală a organizației de bază a 
hotărît ca Eugen Ungureanu să 
fie primit direct în rîndurile 
membrilor de partid, fără stagiu 
de candidat. (C. Petrovlci, cores
pondent voluntar).

Produse mai multe
(Foto : GH. VINȚILA)

A început anul școlar. O nouă promoție de copii a pășit acum, pentru 
prima oară, pe porțile larg deschise ale școlilor de opt ani din orașe și sate. 
Numărul elevilor din clasa I este de circa 400 000. Iată-i, în fotografie, 
pe cîțiva dintre cei mai tineri școlari.

________ _
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și de calitate

Cinematografe;
Teatrul Național „I. L. Caraglale" (Sala Comedia) : Vielt» 

bâtrînel doamne — (orele 19,30). (Sala Studio) : Adam șl Ev» 
— (orele 19,30). Teatrul de Comedie : Umbra — (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Cezar șl Cleopatra — (orele 19,30). (Sala Studio — 
Str. Alex. Sahia 24) : Menajeria de sticlă — (orele 19,30). Tea
trul pentru tineret șl copil (Sala C. Miile) : Chlrlța în pro, 
vinele — (orele 20). O.S.T.A. (Sala Palatului R. P. Romlne) : 
Concert extraordinar de muzică ușoară. Soliști : Annie Fra- 
tellini, Paule Desjardins și Raymond Falgayrac (Franță) — 
(orele 20). Teatrul satlric-muzical ,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
Ca la revistă — (orele 20). (Sala din calea Victoriei) : Expo
ziția de muzică ușoară — (orele 20). Circul de stat : Specta- 
colul circului „Bielorus" (orele 20).

Industria locală a regiunii 
Galați s-a dezvoltat an de an. 
Faptul că în acest an produc
ția globală a crescut cu 7 la 
sută față de 1962, că au fost 
puse în fabricație încă 30 de 
sortimente 
preocuparea 
de partid și 
dezvoltarea 
unii. Despre 
deplinesc sarcinile de plan pe 
acest an cele 13 întreprin
deri de industrie locală din 
regiune și despre sarcinile lor 
de viitor s-a discutat în mod 
amănunțit în cadrul unei șe
dințe — care a avut loc zi
lele acestea — consacrată 
dezbaterii cifrelor de plan pe 
1964.

S-a arătat că în primele 7 
luni ale anului planul produc
ției globale a fost depășit cu 
2,8 la sută, iar cel al produc
ției marfă — cu 4,8 la sută, 
realizîndu-se în același timp 
economii la prețul „de cost în 
valoare de peste 4 400 000 lei.

Planul de producție pe anul 
1964 prevede cifre mobiliza
toare pentru colectivele aces
tor întreprinderi. întreprin
derile de industrie locală din 
regiune vor produce în anul 
care vine cu 12 000 garnituri 
de mobilă tip „Constanța“, 
4 500 m p de uși și ferestre, 
4 000 bucăți butoaie de stejar, 
10 000 000 bucăți de cărămizi, 
40 de tone accesorii pentru so
bele de gătit, mai mult față 
de realizările preliminare ale 
anului 1963.

Din cuvîntul celor care au 
luat parte la discuții s-au des
prins o serie de propuneri pri
vind sporirea numărului de 
sortimente în industria lo
cală, îmbunătățirea calității 
produselor, introducerea micii 
mecanizări. „Desfacerea pro
duselor noastre — a spus ingi
nerul Vasile Plesnilă, vicepre
ședinte al sfatului popular re
gional — depinde în mare mă
sură de calitatea lor. Or, în 
această direcție mai sînt multe 
de făcut. Unele întreprinderi 
de industrie locală, și în spe-

noi, oglindește 
organelor locale 
de stat pentru 
economiei regi- 
felul cum își in

cial cele de mobilă din Foc
șani și din Galați au dat 
unele produse de slabă cali
tate, pe bună dreptate refu
zate de cumpărători. Alte în
treprinderi ca, de exemplu 
„I. C. Frimu“ din Brăila exe
cută unele produse (sobe de 
gătit) care nu au căutare în 
comerț, ceea ce face să avem 
mari stocuri de produse finite.

prime 
și ing. 
între-

Dezbaterea 
cifrelor 
de plan 

pe 19 6 4
în anul care vine vor fi intro
duse în fabricație încă 60 de 
sortimente noi. Printre acestea 
se numără : qărămizile efi
ciente, foraibere cu placă, fă
rașe zincate, colțare pentru 
ferestre și altele. Avem posi
bilități să executăm la vreme 
aceste produse, iar calitatea 
lor să corespundă cerințelor 
mereu crescînde ale cumpără
torilor“.

— Colectivul întreprindérii 
noastre — a arătat tovarășul 
Nicolae Roșea, directorul în
treprinderii „Grivița Roșie“ 
din Făurei — discutînd cifrele 
de plan pe anul care vine s-a 
angajat să realizeze o produc
ție globală mai mare cu 
150 000 lei față de cea planifi
cată și un plus de 40 000 lei la 
beneficii, iar produsele să fie 
numai de calitate superioară. 
Cerem însă ca Oficiul regional 
de aprovizionare și desfacere 
să se ocupe mai mult de apro
vizionarea cu material lemnos 
a întreprinderilor noastre, 
pentru a putea face față ce
rințelor.

Despre hotărîrea colective
lor respective de a asigura în
deplinirea exemplară a sarci
nilor de plan pe 1964, îmbu
nătățirea aprovizionării între-

prinderilor cu materii 
și materiale au vorbit 
Constantin Preda, de la 
prinderea „Mobila“ din Foc
șani, Gheorghe Cazan, secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid Brăila, Niculae Năvo- 
daru, inginer-șef al întreprin
derii „I. C. Frimu“. Tova
rășul Stan Jirlăianu, directo
rul Băncii de Stat, filiala Ga
lați, a vorbit despre necesita
tea introducerii micii mecani
zări în industria locală în 
scopul sporirii productivității 
muncii.. El a criticat conduce
rile unor întreprinderi din 
Focșani, Tecuci și Galați care, 
deși și-au prevăzut în planu
rile de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice lucrări de mică me
canizare, n-au executat nimic 
din acestea.

înlăturarea unor paralelisme 
între producția unităților in
dustriei locale și cea a coo
perației meșteșugărești a con
stituit de asemenea o pro
blemă discutată în cadrul șe
dinței.

S-a arătat că atît la Galați, 
Brăila, ca și la Focșani există 
ateliere de tinichigerie, o- 
glinzi, articole pentru copii etc. 
care aparțin industriei locale 
și cooperației meșteșugărești. 
S-a propus comitetului exe
cutiv al sfatului popular re
gional să studieze posibilită
țile lichidării acestui parale
lism. Vorbitorii au criticat tot
odată intențiile unor unități 
de industrie locală de a exe
cuta de preferință lucrări 
pentru industria republicană 
(confecții metalice și altele) și 
mai puține pentru satisface
rea cerințelor populației.

Dezbaterile care au avut 
loc în cadrul acestei ședințe au 
scos la iveală posibilitățile pe 
care le au întreprinderile de 
industrie locală pentru valori
ficarea resurselor economice 
din regiune și hotărîrea co
lectivelor din aceste unități de 
a îndeplini întocmai sarcinii*  
ce le revin în anul 1964. >

GH. BALTA 
coresp. „Scînteii"

NOTE O R
s-a 
in-

Lucra la „Antrefrig". Intr-o zi 
urcat pe platforma unde erau 
stalate vestiarele ca să-și pună hai
nele de protecție. După ce s-a îm
brăcat, muncitorul A. Anton s-a pre
gătit să coboare. Cînd a pus picio
rul pe prima treaptă, scara a în
ceput să alunece. N-a mai avut ni
meni timpul să intervină. Anton a 
căzut de la o înălțime de aproa
pe trei metri. Și-a fracturat gamba, 
a țost internat în spital. A stat pa
tru luni în aparatul gipsat, pu du
reri mari.

în întreprinderi și instituții s-au 
elaborat minuțioase măsuri de pre
venire a accidentelor de muncă. E- 
sențialul este ca aceste măsuri să fie 
privite cu seriozitate, să se acorde 
toată importanța respectării riguroa
se a normelor de protecție a muncii. 
E nevoie, în primul rînd, ca aceste 
norme să fie foarte bine și în amă
nunt cunoscute, pe calea instructa
jelor sistematice, a popularizării prin 
afișe, pancarte, prin emisiuni etc. 
Neglijențele, tratarea cu ușurință și 
superficialitate a instrucțiunilor pot 
avea urmări grave. In al doilea 
rînd e nevoie ca factorii de 
conducere, sindicatul să-și pună 
din cînd în cînd întrebarea : 
cunosc bine muncitorii normele 
de protecție ? Și Să se procede
ze la reexaminarea lor. Nu iscă
litura lor că au luat cunoștință inte
resează ; ci însușirea efectivă, temei
nică a instrucțiunilor. Pe alocuri, se 
socotește că dacă ai dat cuiva hai
nele de protecție te-ai achitat de 
orice îndatoriri în această privință. 
Nu ajunge : clipă de clipă, trebuie să 
se simtă preocuparea pentru secu
ritatea muncii, să se țină pasul cu

cele mai noi perfecționări în acest 
domeniu.

Nerespectarea întocmai a unor 
elementare reguli și prevederi, de 
mult intrate în practica unită
ților noastre, poate duce la ac
cidente ca cel de la „Antrefrig“. 
în fața instanței Constantin Zbor- 
cea, șeful secției, a povestit îm
prejurările în care a avut loc 
accidentul. El a hotărît să mute 
scara de acces a muncitorilor la ves
tiare. Evident, cu intenția de a orga
niza mai bine procesul de producție. 
Dar numai intenția nu ajunge. A 
scos scara din cuiele cu care a fost 
fixată și a sprijinit-o cu un capăt 
de o conductă și cu celălalt de po
deaua de lemn. Acum cîteva detalii : 
podeaua are o înclinare de 15 gra
de, e udă în permanență din cauza 
blocurilor de gheață împinse spre 
depozit. Ne putem închipui cîtă sta
bilitate și siguranță prezenta !

Un lucru e limpede : măsura luată 
nu a ținut seama de cele mai ele
mentare norme de tehnică a secu
rității și protecției muncii cu care 
ne-am obișnuit în întreprinderi.

Mai mulți martori au arătat că au 
atras atenția șefului de secție asu
pra pericolului unor eventuale acci
dente. Zborcea a refuzat însă să ia 
vreo măsură de consolidare a scării.

Mulți și-au pus și întrebarea : 
„Unde a fost tehnicianul cu protec
ția muncii, Sindicatul ? E de presu
pus că a lipsit controlul și dintr-o 
parte și dintr-alta.

Se impune ca tot ce privește să
nătatea și siguranța muncitorilor să 
constituie preocupări de frunte ale 
factorilor de răspundere din între
prinderi și instituții.

V. SEBASTIAN

Modernizarea rețelei cinematografice In regiunea Galați
Pentru asigurarea unor condiții 

cît mai bune de vizionare a filme
lor, în numeroase cinematografe din 
regiunea Galați s-au luat măsuri de 
renovare a sălilor, de dotare a aces
tora cu aparatură și mobilier nou. 
în orașele Galați și Brăila, de pildă, 
numai în acest an au fost renovate

și utilate 5 cinematografe, la Foc
șani a intrat în funcțiune o nouă 
sală, iar la Țiglina — noul cartier 
muncitoresc al Galațiului — se află 
în stadiu de finisare un cinemato
graf modern. în zece unități cinema
tografice din regiune s-au instalat 
ecrane pentru filme cinemascop,

Al d oi 1 ea șantier
1111ac® vre* vez^ trecînd IU" în viteză de la un șantier la 

altul, atunci vei avea senzația unui 
film imens rulînd cu repeziciune pe 
planuri variate în spațiul larg al Ora
șului și al împrejurimilor sale. Ceea 
ce vrem să descriem aci se petrece 
însă dincolo de forfota continuă pe 
schele, de mișcarea fermă a maca
ralelor conduse din nacela de sticlă 
prinsă cu nervuri de Oțel, sau de 
creșterea pe verticală a aparatelor 
de glisare a cofrajelor. Urmărim, 
așadar, viața șantierului dintr-un 
alt unghi de observație, dintre fi
lele cărților pe care le citesc con
structorii, din perspectiva serilor li
terare, din liniștea sălilor de club. 
Un cadru mai puțin spectaculos de
cît dinamica „1 .
schele. Dar și aici, la clubul între
prinderii nr 3 construcții Brașov, se 
poate simți că bate inima construc
ției. De fapt, este un al doilea șan
tier. ale cărui realizări încep să se 
simtă mai ales atunci cînd vorbești 
cu oamenii, de pildă, cu cei din bri
gada de fierar-betoniști condusă de 
Aurel Prejmereanu.

Cel de-al doilea șantier, cel de la 
club. îi reunește din nou, după- 
amiază. la terminarea lucrului. Aici 
ei desfășoară o altă etapă a con
strucției, sau, într-un fel. o conti
nuă pe cea de dimineață. Aici își 
pregătește Aurel Prejmereanu, șe
ful brigăzii de fierar-betoniști, con
ferința intitulată : „îmbunătățirea 
armăturilor în construcțiile de lo
cuințe“. în jurul lui Prejmereanu, 
cîțiva dintre membrii brigăzii. La o 
masă, loan Pelin, un tînăr fierar 
betonist, conspectează lucrări de 
specialitate în domeniul turnării co
frajelor glisante, comparînd datele 
tehnice cu unele cunoștințe însușite 
în schimbul de experiență de la Bi- 
caz, din primăvara acestui an. Iar a 
doua zi, pe șantier, cei doi. sus, pe 
platoul care se ridică mereu, neîn
cetat. cu cîțiva centimetri pe minut, 
revizuiesc la concret calculul de la 
masa de studiu. Cei dimprejur ur
măresc din nou colaborarea asta 
mai veche, pe care o cunosc de mult

și ritmul vieții pe

cu toții, dintre maistrul în vîrstă și 
tînărul lui ajutor.

în timp ce-i urmăream la lucru, 
ascultam acest monolog rostit cu 
vocea scăzută de maistrul Prejme
reanu :

„...îl vezi ? Mă poate înlocui ori- 
cînd pe șantier ! Dar n-a fost de la 
început atît de bine pregătit ; cine 
ți-o zice că s-a născut constructor, 
să nu-1 crezi... Ce-am mai avut eu 
de furcă cu Pelin ! Acum cîțiva ani, 
obișnuia să lipsească de la lucru, să 
bea, și nu te puteai apropia să-i 
zici nici două vorbe. încurca trea
ba. Ziceau unii că ne pierdem 
timpul, să-l scoatem din brigadă. 
L-am luat pe Pelin deoparte, i-am 
vorbit, i-am dat să citească. Mă 
bucuram cînd vedeam că-1 prinde 
cartea și n-o mai lasă din mină. Am 
început să mă duc cu el și cu restul 
brigăzii la cinema... Pe scurt, ne-am 
împrietenit și am creat în brigadă 
o viață culturală necesară tuturo
ra. Iar Pelin a devenit specialistul 
în fierărie-betoane de azi. Acum 
s-a obișnuit și el, atunci cînd mer
ge la un film să-și cheme tovarășii 
de muncă, așa cum s-a întîmplat 
cu prilejul vizionării filmului „Lu- 
peni 29“. Precum vezi, tradiția se 
continuă Ia cei tineri...“.

— Noi așa ne-am obișnuit aici, 
în brigadă, spune Prejmereanu, să 
muncim și să ne sfătuim împreună 
în toate problemele de viață. Din
tre cei șaptesprezece membri ai bri
găzii, paisprezece sînt tineri. Așa că 
grija educației lor nu putea să nu 
mă privească și pe mine în calitatea 
mea de comunist. în fiecare zi, în 
timpul pauzei de la ora 12, ne adu
năm și discutăm știri sau articole 
din presă, chestiuni de politică cu
rentă — internă și internațională. 
Iar atunci cînd am simțit că au 
unele nelămuriri la școala de cali
ficare, am căutat să le vin în aju
tor înființînd la sfîrșit de săptămî- 
nă. „Ora tehnică", cînd recapitu
lăm împreună problemele tehnice 
ale cursului. Așa ne-am obișnuit să

trăim, în colectiv, să fim oricînd 
gata să ne mobilizăm cînd unul din
tre noi are nevoie de sprijinul nos
tru, încheie maistrul.

erestre larg deschise spre șan
tier, astfel ar putea fi numite,

și pe drept cuvînt, ziarele de perete 
ale șantierului de la întreprinderea 
nr. 3 din Brașov. Multe dintre ches
tiunile discutate cu Prejmereanu 
le-am fi putut afla și din ziarul de 
perete al șantierului, unde am găsit 
un articol de analiză cu titlul 
activitatea depusă de brigăzile 
lucrează la blocul cu cofraje gli
sante“, semnat de loan Pelin. 
„Instalații" ne atrag atenția două 
semnături din ziarul de perete : cea 
a inginerului Tamaș Gheorghe și a 
electricianului Vasile Alexandrescu. 
Discutăm eu autorii articolelor. Cum 
a fost pregătită ediția de față? 
Autorul articolului de fond, in
ginerul Tamaș Gheorghe, candidat 
de partid, reface succint procesul de 
creație al articolului „Despre educa
ția comunistă a tinerilor de pe șan
tier“.

„Cînd am scris despre preocupă
rile noastre pentru educația tine
retului mi-ata amintit de serile în 
care mergeam în grup, nöi, ute
miștii de la instalații, la spectacole
le de teatru cu piese ca „Flori vii“ 
și „Secunda 58“.

Se pare că articolul de la ziarul 
de perete este mult mai interesant 
atunci cînd este „povestit“ de au
torul care, precum vedem, preferă 
stilul oral :

„Nu am notat la ziarul de perete 
decît cîteva idei, căci ce poate să 
încapă într-o pagină de manuscris ? 
Ar fi trebuit evocată în articol și 
acea ședință în care am dezbătut 
cazul electricianului Ion Zăuleț, 
cel ce lipsea de la cursurile învăță- 
mîntulul seral, nu învăța, se lăsase 
pe tînjeală. L-am privit atent pe 
Zăuleț atunci cînd era criticat. Con
structorii sînt foarte exigenți cînd 
este vorba de atitudinea față de 
studiu ; cu pregătirea lui nu se joa
că omul ! Și nu mult după ședința 
aceasta l-am putut vedea pe Zău-

„Din 
care

La

leț pregătindu-se pentru examenul 
de maturitate. Spunea că se mută 
de la noi dacă nu trece... Era plin 
de ambiția de a reuși printre cei 
mai buni. Dar nu numai prin 
aceste dezbateri colective se trans
formă utemiștii noștri. Avem o 
bună experiență și în organizarea 
timpului liber al constructorilor. 
Foarte plăcute au fost de pildă 
excursiile noastre dé la Bran și de 
la Plaiul Foii ; am plecat împreună 
cu mai mulți constructori printre 
care Mikeș Samoilă, Jant.ea Aurel, 
Popescu Dumitru, Gheorghe Geor
gescu și alții". Despre timpul liber 
vorbește și articolul semnat de Va
sile Alexandrescu, electrician. «Caut 
— scrie autorul — ca în fiecare zi 
să găsesc cel puțin două ore pen
tru a studia problemele tehnice pe 
care trebuie să le cunosc bine în 
producție, să iau parte la vizionarea 
în colectiv a celor mai noi filme, a 
expozițiilor etc...».

Pătrundem prin aceste mărturii 
scrise în viața de toate zilele a clu
bului constructorilor de la între
prinderea nr. 3 construcții din Bra
șov. O funcție similară îndeplinește 
programul stației de radioficare. La 
căminul din Cartierul Bartolomeu, 
unde locuiesc aproape șapte sute de 
constructori, funcționează 27 de di
fuzoare care transmit zilnic noutăți 
de pe schelele șantierelor din tot 
orașul. Uneori, aici se transmit mici 
portrete ale fruntașilor, cuprinzînd 
nu numai datele tehnice ale reali
zării șl depășirii planului, ci și alte 
elemente despre personalitatea celui 
evidențiat. Despre Ludovic Bencze, 
Zugrav, se arată, de pildă, că „tot 
astfel precum s-au ocupat comuniș
tii, cu grijă părintească, de forma
rea lui, tot așa muncește și el acum 
cu echipa sa, Se preocupă de fiecare 
în parte, îmbinînd activitatea pro
fesională cu cea politică, reușind să 
aducă întreaga echipă la loc de 
frunte. în finisaje de cea mai bună 
calitate“. Printre cele mai bune 
programe ar trebui amintit aici cel 
cu numărul 4, care realiza o mică 
monografie a actualității șantieru
lui. văzut sub toate aspectele sale, 
cu realizările producției globale ; cu 
rezultatele obținute la cursurile de 
calificare (unde 170 de elevi au re
zultate bune și foarte bune) j cu

CINEMATOGRAFE : Codin : Patria (10; 12,15; 14,30; 16.45: 
19- 21.IS). Babette pleacă la război — cinemascop : Republica 
(9,30, 11.30; 13,30; 16,45; 19: 21,15), Elena Pavei (9; 11; 13; 15, 
17: 19: 21,30 — grădină 19.30), Grlvlt.a (10, 12; 14.15; 16,30; 18.45; 
21). Alex. Sahia (10; 12: 14, 1«, 18, 20.45 — grădină 20,15), Ște
fan cel Mare (10.30, 12.30; 15,30; 17.45; 20), Stadionul Gluleftl 
(10,45). Cain al XVIII-lea : rulează la cinematografele Ma- 
gheru (10: 12: 14,15; 16,30; 18,45; 21,15), I. C. Frimu (10; 12; 14,15; 
16,3«; 18.45; 21 — grădină 19,15). Gh. Doja (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,45; 21), Stadionul Dlnamo (19.45). O zt de toamnă • ruleez*-
la cinematograful V. Alecsandrl (16; 18; 20). Ultimul tren din 
Gun HUI : București (9.15: 11.30; 13.45; 16.45; 19: 21), 1 Mai (10, 
12,15: 14,30; 16.45; 19: 21,15), V. Roaită (9; 11.15; 13.30; 15.45;
18: 20,15 — grădină 19.30), G. Coșbuc (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Grădina cinematografului 13 Septembrie (20), Arenele Liber
tății (20). Lebede sălbatice : Tineretului (9,30; 11,15). Dracul 
și cele zece porunci — cinemascop : rulează la cinemato
graful Tineretului (13; 1S.S0; îs, 20.OT). Cei mal mare spec
tacol : Victoria (8,15: 11,15: 14.15, 17,15; 20.15), Alex. POpov 
(9,75; 12.15; 15.15: 18,15: 21,1.5). Escondida : Central (9.45, 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21), Floreasca (ii; 16; 18,15; 20,30), Grădina 
cinematografului T. Vladimirescu (19,30), Grădina Progresul 
(20.15). Noaptea pe autostradă : Lumina /rulează în continu
are de la orele 10 pînă la orele 14, după-amlază 16: 18,15; 
20 30). Program special pentru copii ! 13 Septembrie (10). Tu 
ești minunată : 13 Septembrie (11,30; 13.45; 16: 18,15; 20,30).
Program de filme documentare și desen animat de la orele 
10 în continuare pînă la orele 21 la cinematograful Timpuri 
Noi. Dintele de aur : rulează la cinematografele Maxim 
Gorki (14,30, 16.30; 18,30; 20.30), Cultural (11; 16; 18.15; 20.30). 
Podul rupt — cinemascop : Giuleștl (10,30; 14,30; 16,30; 18.30; 
20,30). Tutunul s înfrățirea între popoare (10; 16; 19,15), 23 Au
gust (9: 12; 15: 18; 21), Arta (16; 19,15). Vacanță la mare — 
cinemascop : 8 Martie (16; 18,15; 20,30). Clubul cavalerilor — 
cinemascop : rulează la cinematograful C-tin David (15: 17; 
19; 21), Veniți mîine : Unirea (16; 18,30), Alerg după o stea. : 
Grădina cinematografului Unirea (20). Doi din alte lunii t 
Flacăra (16: 18.15, 20.30). Gangsteri șl filantropi : rulează ’’ 
cinematografele T. Vladimirescu (16; 18: 20), 16 Februarie (16; 
18; 20). Generalul : Miorița (10: 12; 14, 16; 18.15; 20;30), 30 De
cembrie (16: 18: 20). Luna de miere fără bărbat : Munca (15; 
17; 19; 21). Moby Dick : Popular (16: 18,15; 20,30). Rocco si 
frații săi — ambele serii ; Moșilor (15,30: 19 — grădină 19,30). 
Oameni de afaceri ; rulează la cinematografele M. îmineseu 
(16: 18,15, 20,30), Aurel Vlaicu (15; 17; 19: 21). Fortăreață pe 
Rin — cinemascop ■ Iile Fintllie (16: 18.15: 20.30). Elena din 
Troia — Cinemascop : Volga (10; 12,15; 15.30; 18: 20,30). Marele 
drum : Libertății (10; 12: îl, I6: 18.15; 20 ............... .......
Banele (15; 17; 19 —----
Luceafărul (15;
— cinemascop ; 
16.45; 19; 21,15). 
Serii (16; 18,15; 
B. Delavranceă .... _______  „ ...........
cinematografului iile Pintille (20). Războiul vesel : Grădina 
cinematografului 8 Martie (19.3Ö). Lupii Ia stînă : rulează la 
grădina cinematografului 23 August (20).

TELEVIZIUNE : La orele 18 transmisie de Ia stadionul 
„Republicii" : înt.îlnirea din cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni la fotbal“ dintre echipele Dlnamo București și Motor 
Jena.

15.45,

la

.. .. grădină 19); Olga
grădină 20.15). Culisele vărieteului : 

17,15: 19,30 — grădină 20), Miracolul lupilor 
rulează la cinematograful G. Bacovia (14.30, 
O fi asta dragoste ? — cinemascop • Drumul 
20.30). Misterele Parisului —■ cinemascop : 
(16: 18,15, 20,30). Caidul : rulează la Grădina

CUM VA FI VREMEA
TptI în țară : Vremea s-a menținut uscată șl călduroasă, cu 

cerul mal mult senin. Vîntul a suflat în general slab, cu in
tensificări din nord șl nord-est, în Dobrogea. Temperatura 
aerului la ora 14 înregistra valori, cuprinse între 29 grade 
la Băileștl și Berzeasca șl 21 grade la Sulina. In București : 
Vremea a fost uscată șl călduroasă, cu cerul sehln. Vînt slab. 
Temperatura maximă a fost de 28 grade.

Timpul probabil pentru zilele ae 19, 20 șl 21 septembrie. 
In țară ; Vremea rămîne uscată și călduroasă cu cerul mai 
mult senin. Vint slab. Local, ceață dimineața. Temperatura 
în creștere. Minimele vor fi cuprinse între 8 șl 18 grade, iar 
maximele între 24 șl 34 grade. In București : Vremea rămîne 
uscată și călduroasă, cu cerul mai mult «enln. Vînt șlab. 
Temperatura în creștere.

cele 2 830 de cărți 
citite de 580 con
structori. Altă ini
țiativă însemnată, 
folosită bin« în 
munca de agi
tație de pe șan
tier, a fost și aceea 
a unui buletin de 
știri despre si
tuația construcțiilor x . __ „
prinsul țării, care se transmite din 
două în două săptamîni. La ordinea 
zilei sînt conferințele pe teme 
tehnice, programate cu regularitate 
la emisiunile de radioficare ale că
minului din cartierul Bartolomeu, 
Caracteristica principală a progra
mului este varietatea lui, și aceasta 
este o calitate prețioasă menită a-i 
străge pe constructori în jurul di- 
fuzoarelor la orele de emisiune lo
cală. Se pot asculta conferințe cum 
a fost, de pildă, cea ținută de ingi
nerul Dumitru Savin pe tema : „Pe 
șantiere, ritm susținut, lucrări de 
bună calitate", prelegeri despre 
„Inovații și inovatori“ de Ionașcu 
Iulian, „Educația sanitară pe șan
tiere“ de dr. Alexandrina Ionescu, 
sau scurte informări pe teme cul
turale, pe care le susține bibliote
cara clubului Constanța Agache. 
Este nu numai o oglindă a vieții șan
tierului, ci și un mijloc de a forma, 
cu ajutorul acestor emisiuni, un real 
curent de opinie publică în mijlocul 
constructorilor în sprijinul ridicării 
calificării tehnice, al formației u- 
nor tehnicieni bine pregătiți. Esen
țialul in activitatea multilaterală a 
clubului îl constituie îndrumarea de 
către organizația de partid a între
prinderii 3 construcții. Tovarășul 
Gheorghe Diaconu, secretarul orga
nizației de partid, urmărește felul în 
care se desfășoară conferințele pe 
teme tehnice, controlează personal 
pregătirea conferențiarilor, asistă la 
numeroase dintre aceste prelegeri,

entru a surprinde „pe viu“ fe
lul în care se desfășoară mun

ca pe șantiere, ca urmare a pregăti
rilor de la cursul de calificare, clubul 
a luat inițiativa redactării unor inter
viuri și reportaje de pe șantier. în
registrate la magnetofonul clubului 
și retransmise imediat prin emisiu
nea de radioficare. Planul viitoare
lor conferințe a fost stabilit îm
preună cu Comitetul pentru artă șl

La biblioteca clubului
pe întreg cu- cultură al. orașului Brașov. Ce vor 

auzi constructorii care urmăresc in 
fiecare după-amiază programul sta
ției de radioficare? Spicuim cîteva 
titluri de conferințe : „Apărarea și 
întărirea proprietății socialiste, o 
datorie fundamentală“, „Ce este ce
rul“, „Figuri de muncitori în proza 
noastră", „Un mare poet contempo
ran — Tudor Arghezi“.

IgT xistă și Un alt șantier de créait tie, cèl al echipei dramatice. 
Retranscriem aici, foarte pe scurt, 
fragmente dintr-un interviu-fulger 
luat chiar în sala de repetiție. Ne 
răspund doi dintre artiștii amatori 
ai echipei, fruntași în muncă. Ion 
Bîrsan și electricianul Vasile Pă- 
nescu :

„Sînțem elevi ai unui mare regi
zor : Citim „Munca actorului cu șina 
însuși“ de Stanislavski, dar și ma
nuale ca „Instalații electrice de for
ță și lumină“.,.

Artiștilor amatori li se adaugă, 
pentru o mai bună cunoaștere a ce
lui de-al doilea șantier al construc
ției, schița sumară a muncii unei 
bibliotecare. Constanța Agache este 
o tînără aflată abia la începutul 
activității sale.

... Ce ml se pare esențial în muw 
ca mea ? Dacă mă gîndesc bine, 
cred că este reacția omului atunci 
Cînd îi vorbești despre o carte. Uite, 
de pildă, eu am ținut recent o re
cenzie despre cartea „Fiicele lui 
Marx“. Această carte a fost apoi ci
tită de Popa Alexandrii, Cîrstoiu 
Alexandru și alții“.

...Și astfel de aici, din incinta clu
bului, pofheșc ramificindu-se prin 
fișele de cititori, prin repetițiile de 
la echipa de teatru, prin emisiunile 
de radioficare — multilaterale che
mări spre însușirea culturii și a teh
nicii înaintate, către o viață spirU 
tuală bogată menită să desăvîrșeas- 
că personalitatea omului care cotw 
struiește.

MIRON DRAGL
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Vizitele delegației Dietei japoneze
Delegația Dietei japoneze, condu

să de Hisao Kodaira, fost ministru, 
președintele Comitetului de coordo
nare și procedură al Camerei Re
prezentanților, care se află în țara 
noastră la invitația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romine, a vizitat 
marți orașul Ploiești.

Membrii delegației, însoțiți de 
Marin Rădoi, deputat în Marea A- 
dunare Națională, au fost întîmpi- 
nați la sosire de președintele Sfa
tului popular al orașului Ploiești, 
Gheorghe Marusi, deputat în Marea 
Adunare Națională. Oaspeții au fă
cut o vizită la Uzinele „1 Mai“ 
unde s-au informat asupra proce
sului de producție al întreprinderii. 
In cursul aceleiași zile, delegația

Delegația culturală italiană a părăsit Capitala
Marți dimineața a părăsit Capita

la delegația culturală italiană, con
dusă de Giorgio Cirâolo, ministru 
plenipotențiar, director general ad
junct al Direcției generale a relații
lor culturale din Ministerul Afaceri
lor Externe al Italiei, care a parti
cipat la elaborarea Programului de 
schimburi cultural-științifice și teh
nice între R.P. Romînă și Republi

Concursuri de admitere
Ministerul învățămîntului comunică :
La 22 septembrie vă avea loc concurs de 

admitere la următoarele facultăți : mecani
că' agricolă, metalurgie, de la Institutul po
litehnic București ; hidrotehnică, industrie 
ușoară., de la Institutul politehnic- Iași ; ex-, 
ploatarea zăcămintelor de țiței și gaze, geo
logie tehnică (secția de geologie tehnică), 
de la Institutul de petrol, gaze și geologie ; 
construcții civile, hidrotehnică, instalații și 
utilaj, construcții feroviare, drumuri și po
duri, de la Institutul de Construcții din 
București ; mecanică, mecanică agricolă, 
construcții, de la Institutul politehnic Ti
mișoara ; mecanică, silvicultură, industriali
zarea lemnului, de la Institutul politehnic

INFOR
® Marți a plecat spre Franța acad. Tu

dor Vianu, secretar general al Comisiei na
ționale a R. P. Romîne pentru 
U.N.È.S.C.O., membru în Consiliul Exe
cutiv U.N.E.S.C.O., pentru a participa la 
lucrările celei de-a 66-a sesiuni a Consi
liului Executiv Ü.N.È.S.C.Ô., care se des
fășoară la Paris între 18 septembrie — 29 
octombrie.
• Marți dimineața a părăsit Bucureștiul 

Julio Alvarez del Vayo, fost ministru de 
externe al Republicii Spania, cu soția, care 
ne-au vizitat țara là invitația Institutului ro- 
mîn pentru relațiile culturale cu străină
tatea.

Posibilitățile 
zootehnic să

(Urmare din pag. I-a)

largă activitate politică șf Organiza
torică îh rîndul Colectiviștilor pen
tru atragerea lor la această impor
tantă acțiune.

Construcțiile zootehnice 
terminate la timp

Paralel cu creșterea continuă a 
efectivului de animale, consiliile de 
conducere ale gospodăriilor colec
tive au acordat o atenție deosebită 
construcțiilor zootehnice. Pe întrea
ga regiune s-a prevăzut să fie con
struite în acest an 591 obiective, 
din care 240 grajduri, 110 materni
tăți, 71 îngrășătorii, 170 saivane. 
In vederea terminării la vreme a 
tuturor obiectivelor planificate, co
mitetul regional de partid și consi
liul agricol regional au îndrumat 
sfaturile populare, consiliile agri
cole să ia din timp măsuri pentru 
amplasarea construcțiilor, întocmi
rea graficelor de execuție, asigura
rea necesarului de materiale etc. Da
torită acestor măsuri, multe din o- 
biectivele prevăzute au fost deja ter
minate, iar la celelalte se lucrea
ză intens. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute în gospodăriile co
lective din raioanele Carei, Satu- 
Mare etc. Nu același lucru se poate 
spune despre construcțiile zooteh
nice din raioanele Șomcuta, Lăpuș, 
Oaș și altele. în raionul Lăpuș nu 
s-a terminat nici uhul din cele 20 
de grajduri planificate, lăr la 6 din 
ele nu s-a făcut nici fundația.

După cum s-a arătat în plenară, 
sfaturile populare, consiliile agricole 
și conducerile gospodăriilor Colec
tive din aceste raioane nu s-au ocu
pat cu toată răspunderea de gră
birea construcțiilor, iar organele și 
organizațiile de partid nu au ana- 

Dietei japoneze a vizitat orașul 
Brașov, unde a fost întîmpinată de 
ing. Gheorghe Dogaru și Hess Jo- 
sif, deputați în Marea Adunare Na
țională. Gheorghe Dumitrescu, pre
ședintele sfatului popular orășe
nesc, ing. Vichente Caraba, vicepre
ședinte al sfatului popular regional, 
și Bucur Stefan, secretar al sfatu
lui popular regional.

La amiază, în cinstea oaspeților 
a fost oferită o masă la Hotelul in
ternațional din Poiana Brașov. Sea
ra, membrii delegației au asistat la 
un spectacol folcloric, prezentat de 
formații artistice de amatori. Artiș
tilor le-au fost oferite flori din 
partea delegației japoneze.

(Agerpres)

că Italia, pe perioada 15 septembrie 
1963—30 septembrie 1964.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost salu
tați de Nicolae Ghenea, directorul 
relațiilor culturale din Ministerul 
Afacerilor Externe, și de alți func
ționari superiori din minister.

Au fost de față Alberto Paveri 
Fontana, ministrul Italiei în R. P. 
Romînă, și membri ăi legației.

în invățămintul superior
Brașov ; exploatări miniere, de la Institutul 
de mine Petroșeni ; mecanică, construcții, 
de la Institutul politehnic Cluj.

La 27 septembrie va avea loc concurs de 
admitere la următoarele facultăți : agricul
tură, horticulture, de la Institutul agrono
mic din București ; agricultură, de la insti
tutul agronomic Craiova ; agricultură, me
dicină veterinară, de la Institutul agrono
mic Timișoara ; agricultură, horticulture, 
de la Institutul agronomie Iași ; agricultu
ră, de la Institutul agronomic Cluj.

înscrierea candidaților se va face Ia se
cretariatele facultăților pînă în preziua con
cursului. Orice informații sè pot obține de 
la secretariatele acestor facultăți.

MÂȚII
în timpul șederii lor în țâră, oaspeții au 

avut întrevederi Cu conducători ai unor 
ministere și instituții centrale.

• Marți seara, în sala Palatului R. P. Ro
mîne à avut loc primul concert dat în Ca
pitală de Cîntăreții francezi dé muzică u- 
șoară Annie Fratèllini, Paule Desjardins și 
Raymond Falgayrac. Conducerea muzicală | 
a aparținut lui Gerard Landon.

în cadrul turneului pe care îl întreprind | 
în tara noastră, Oaspeții âu măi susți
nut concerte în orașele Oradea, Arad, Ti
mișoara, Cràiôvà și Cluj.

de dezvoltare 
fie mai bine 

lîzat din timp această problemă. O 
vină pentru îhtîrziërea lucrărilor 
revine și D.R.E.F. Maramureș, care 
nu a livrat la timp materialul lem
nos planificat pentru gospodăriile 
colective. Plenara a trasat ca sarcină 
comitetelor raionale de partid să în
drume sfaturile populare, consiliile 
agricole și consiliile de conducere 
din G.A.C. să ia măsuri pentru ter
minarea construcțiilor zootehnice.

In centrul preocupărilor 
Organizațiilor de partid

Rezultatele bune obținute în dez
voltarea sectorului zootehnic și Spo
rirea producției de lapte, Carne, ouă 
și lîhă sîrit condiționate în mare 
măsură de activitatea organizațiilor 
de partid din gospodăriile colective, 
de munca de zi cu zi a comuniștilor 
din acèst sector. Comitetul regional 
și comitetele raionale de partid s-au 
Ocupat îndeaproape de îmbunătă
țirea activității politice și Organi
zatorice în rîndul colectiviștilor care 
lucrează în zootehnie. (Organizațiile 
de partid s-au întărit prin primirea 
îh rîndurile lôr à celor mai buni co
lectiviști, fruntași în creșterea și în
grijirea animalelor. Acum, în cele 
259 de brigăzi și ferme din cadrul 
gospodăriilor Colective activează or
ganizații de bază sau grupe de par
tid. Rezultatele bunè Obținute de 
gospodăriile colective din Săpînța, 
Mădăras, Ambud etc. se datoresc în 
mare măsură și faptului că organi
zațiile de partid s-au Ocupat îndea
proape de problemele creșterii ani
malelor. Organizațiile de partid au 
pus în centrul activității lor proble
mele economice, s-au îngrijit ca 
membrii și candidații de partid să-și 
îmbogățească necontenit cunoștințe
le în acest domeniu ceea ce a 
făcut ca în majoritatea cazurilor co
muniștii să fie în fruntea acțiunilor,

Recent, la Muzeul de artă popu
lară al R.P. Romîne s-a deschis o 
expoziție de etnografie. Este expus 
o parte din bogatul material achi
ziționat de muzeu pe baza cerce
tărilor făcute în regiunea Hunedoa
ra. Fotografia redă un aspect din 
expoziție.

(Foto : M. ANDR6ESCÜ)

Primirea la Ministerul 
Comerțului Exterior 

a grupului de specialiști 
americani

Ministrul comerțului exterior, 
Gogu Rădulescu, a primit în cursul 
dimineții de marți pe membrii gru
pului de specialiști americani din do
meniul petrolului, în frunte cu Cram 
H. Ira, vicepreședinte executiv al 
Societății „Continental Oil Co“ din 
New York, aflați în vizită în țara 
noastră.

La primire au fost de față Mihail 
Petri, adjunct al ministrului comer
țului exterior, funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului Exterior 
și Ministerul Industriei Petrolului și 
Chimiei.

A fost prezent J. F. Christiano, 
secretar al legației Statelor Unite 
ale Americii în R. P. Romînă.

(Agerpres)

Consfătuire privind activitatea universităților
muncitorești »

La București a avut loc o consfă
tuire organizată de Consiliul Cen
tral ăl Sindicatelor șl Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă în care 
s-au dezbătut probleme privind ac
tivitatea universităților muncitorești 
și populare în anii 1962/1963, des
fășurarea propagandei prin confe
rințe în întreprinderi, instituții, 
G.A.S. șl S.M.T., precum și măsurile 
pentru îmbunătățirea acestei activi
tăți în anul de învățămînt 1963/ 
1964.

La consfătuire au luat parte acti
viști ai consiliilor regionale ale sin
dicatelor, secretarii comisiilor regio
nale și ai unor comisii orășenești 
pentru răspîndirea cunoștințelor ști
ințifice, directori și directori de stu
dii ai universităților muncitorești 
din marile întreprinderi, precum și 
lectori ai comisiilor pentru răspin- 
direa cunoștințelor științifice.

în cuvîntul lor, participanțil la 
consfătuire au scos în evidență 
realizările obținute și au făcut pro-

a sectorului 
valorificate !

Să mobilizeze colectiviștii la lupta 
pèntru dezvoltarea sectorului zoo
tehnic, creșterea și îngrijirea rațio
nală a animalelor.

Organele și organizațiile de partid 
au folosit mai bine formele și mij
loacele muncii politice de masă, 
s-au preocupat de răspîndirea expe
rienței înaintate. în acest sector de 
activitate. Au fost organizate vizite 
și consfătuiri cu fruntașii în pro
ducție. De pildă, în acest an, la 
Casa agronomului din Petin s-a 
ținut O consfătuire cu mulgăto
rii din raionul Satu-Mure și alta 
cu colectiviștii care lucrează la Con
strucții zootehnice-

Cu toate succesele obținute, mun
ca de partid menită să contribuie la 
dezvoltarea sectorului zootehnic nu 
se desfășoară încă la nivelul sar
cinilor actuale. Nu peste tot s-a a- 
cordat atenția cuvenită primirii în 
partid a celor mai buni Îngrijitori 
de animale, îndeosebi în raioanele 
Oaș și Lăpuș. Pentru lichidarea 
acestor lipsuri, plenara comitetu
lui regional de partid a stabi
lit. măsuri privind îmbunătățirea 
muncii politice de masă în sectorul 
zootehnic, atragerea în munca de 
îngrijitori a mai mulțl membri și 
candidați de partid, oameni cu tra
gere de inimă, fruntași in producție, 
care, prin exemplul lor personal, să 
mobilizeze și pe ceilalți colectiviști 
Și, împreună, să contribuie la întă
rirea și dezvoltarea sectorului zoo
tehnic.

’★
în încheierea lucrărilor plenarei, 

comitetul regional de partid a adop
tat un plah de măsuri concrete, pri
vind întărirea și dezvoltarea secto
rului zootehnic. De asemenea, ple
nara a recomandat organelor și or
ganizațiilor de partid să treacă ime
diat la aplicarea acestor măsuri, să 
mobilizeze toate forțele pentru trans
punerea lor în viață.

PLECAREA UNEI DELEGAȚII
DE ZIARIȘTI ROMÎNI ÎN ANGLIA

Marți dimineața a părăsit Bucu- 
reștiul, plecînd spre Londra, o dele
gație de ziariști romîni care va face 
o vizită în Anglia, la invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe al Ma
rii Britanii.

Delegația este alcătuită din 
George Ivășcu, redactor șef al re
vistei „Contemporanul”, Zamfir Bru- 
maru, director general adjunct al 
Agenției Romîne de Presă „Ager
pres", Mircea Rădulescu, redactor 
șef al ziarului „Romînia liberă', 
Anton Săndescu, redactor la ziarul 
„Scînteia".

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost conduși 
de reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, precum și de 
J. I. McGhie, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Marii Britanii la 
București.

üf
în cursul aceleiași zile, delegația 

de ziariști romîni a sosit la Londra. 
Pe aeroport, membrii delegației au 
fost întîmpinați de reprezentanți. ai 
Ministerului Afacerilor Externe și 
ai Oficiului Central de Informații al 
Marii Britanii.

Au fost de față George Angheles- 
cu, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R.P. Romîne în Marea Britanic, 
și membri ai legației. (Agerpres)

Conferința internațională 
privind „Biologia 

și patologia reproducției 
la animalele domestice”

Marți după-amiază au luat sfîrșit 
în Capitală lucrările Conferinței in
ternaționale privind „Biologia și pa
tologia reproducției la animalele do
mestice“.

La conferință, specialiștii din cele 
opt țări participante au prezentat 56 
de referate. Lucrările au tratat prin
cipalele rezultate ale cercetărilor 
științifice în domeniul biologiei și 
fiziologiei reproducției, însămîn- 
țărilor artificiale, patologiei repro
ducției, al grupurilor sanguine la a- 
nimale etc.

Partici'panții au vizitat institute de 
cercetări agricole, stațiunea centrală 
de însămînțări artificiale, stațiuni 
experimentale, precum și unități a- 
gricole socialiste din Dobrogea. La 
încheierea conferinței, au fost adop
tate recomandări privind principa
lele probleme ce urmează să fie 
cercetate și prezentate la cea de-a 
IV-a conferință internațională.

și populare
puneri în scopul îmbunătățirii acti
vității universităților muncitorești și 
populare precum și a propagandei 
prin conferințe în întreprinderi și 
instituții.

(Agerpres)

SPORT
„Cupa campionilor 

europeni"

Dinamo București — 
Motor Jena

Astăzi duțfă-atniază, stadionul Re
publicii din Capitală t'fl găzdui 
prima întilnîre a formațiilor Dinamo 
București si Motor Jena, din cadrul 
pasionantei întreceri a campionilor 
de fotbal din țările Europei.

Valoarea oaspeților este cunos
cută. Motor Jena cuprinde în echipă 
cinci din cpi mai talentați jucători 
din reprezentativa R. D. Germane. 
Publicul bucureștean a avut de altfel 
prilejul să-i cunoască In primăvara 
aceasta cu ocazia meciului dintre 
echipele naționale ale celor două 
țări.

Debutul dinamoviștilor in noua 
ediție a „Cupei campionilor euro
peni' este așteptat cu interes. 
Amintim că Dinamo București par
ticipă pentru a treia oară în această 
competiție. Nu constituie un secret 
făp'ul că la ora actuală campionii 
noftri, priviți prin prizma ultimelor 
lor evoluții din actualul campionat, 
nu dețin forma cea mai hună. 
Aceasta nu poate fi insă un impe
diment in obținerea unui rezultat 
favorabil în meciul cu Motor Jena. 
Publicul nostru a apreciat în dese 
ocazii la jucătorii d.inamoviști faptul 
că atunci ctnd susțin un meci inter
național ei pățesc pe teren plini de 
voința de-a învinge, hotărîți să rea
lizeze partide frumoase, cate nu de 
puține ori s-au încheiat cu succese 
de prestigiu pentru culorile clubu
lui. Așteptăm ca astăzi, la startul, 
care îl va da arbitrul polonez E. 
Budai, întreaga echipă să joace 
inimos, cu toată energia, și încrede
rea în propriile forțe, într-un spirit 
ofensiv, să practice un fotbal, mo
dern, eficace, așa cum trebuie de 
altfel să joace ö echipă campioană 
care reprezintă fotbalul romînesc în- 
tr-o competiție de asemenea am
ploare.

C. MANTU

în cîteva rîndurl
Joi la Brașov. Steagul Roșu susține 

primul său meci în „Cupă orașelor tîr- 
guri“ întîlnind echipa Lokomotiv Plov
div, cart urmează să sosească îp Capi
tală astăzi dimineață.+

Echipa selecționată de fotbal a țării 
noastre și-a început pregătirile în vede
rea viitoarelor întîlniri internaționale și 
a meciului de la București (3 noiem
brie), cu echipa Danemarcei în cadrul 
preliminariilor turneului olimpic. La 2 
octombrie là Ploiești selecționata nôas- 
tră va juca un meci de verificare în 
compania echipei Olandeze Fortuna 
Gelen.

TELEGRAME EXTERNE
BRAZILIA Măsuri pentru 

reducerea deficitului 

comercial

LONDRA 17 (Agerpres). — Sub 
titlul „Brazilia luptă pentru reduce
rea deficitului comercial“, ziarul en
glez „The Financial Times“ publică 
ö corespondență din Brasilia în care 
relatează despré dificultățile econo
mice ale acestei țări. Pentru a echi
libra balanța comercială care înre- l 
gistra un deficit important, guvernul 
brazilian, scrie ziarul, a fost nevoit 
să creeze recent un Consiliu al co
merțului exterior din care fac parte 
miniștrii afacerilor externe, corner- ■ 
țului, industriei, agriculturii și pré- ! 
ședințele băncii din Brazilia. Deși j 
consiliul nu are putere executivă, el i 
aré totuși un rol important întrucît I 
se consultă cu președintele în toate i 
problemele ce privesc comerțul. De
asemenea, guvernul a luat măsuri 
care prevăd sporirea creditelor pen
tru à încuraja importul anumitor 
materii prime deficitare încurajînd 
însă, așa cum reiese din relatarea 
ziarului, în primul rînd anumite 
mari companii. Asemenea măsuri 
drastice scrie „Financial Times“ au 
devenit necesare deoarece în prima 
jumătate à anului în curs, deficitul 
comercial al țării eră de 175 mi
lioane dolari.

Stare excepțională
FORT LAMY (CIAD) 17 (Ager

pres).— Agențiile de presă anunță că 
în Republica Ciad a fost instituită 
stare excepțională iar forțele arma
te au fost puse sub stare de alarmă 
ca urmare a ciocnirilor cé au avut 
loC la 16 septembrie între soldați și 
pârticipânții la demonstrația dé pro
test împotriva arestării fostului mi
nistru de externe, Djibrine Khèralla.

într-un discurs radiodifuzat, pre
ședintele Republicii Ciad, F. Tömbal- 
băye, ă declarat că a ordonat ares
tarea fostului ministru de externe și 
ă altor doi politicieni din cauza acti
vității subversive, antiguvernamen
tale desfășurate de aceștia. Agenția 
France Presse adaugă că imediat 
după emiterea ordinului de arestare, 
cei trei lideri au fugit . în prezent, 
armata patrulează pe străzile capi-

1 * WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Réluaréâ de Către S.U.A. a proiectu
lui de creare a „forțelor nucleare 
multilaterale în cadrul N.A.T.Ö." —
proiect ce părea cel puțin amînat în 
urma vizitei lui Kennedy în Europa 
— continuă să rețină atenția agen
țiilor de presă și ziarelor occiden
tale. A doua zi după ce agențiile oc
cidentale publicaseră relatări în 
Carè recunoșteau existența unei ten
siuni între Washington și Londra, 
că urmare a „ezitărilor“ Angliei de 
a adera la planul american de con
stituire a forțelor nucleare multila
terale, agenția Associated Press 
transmitea un comentariu despre 
progresele pé caré oficialitățile a- 
mericane consideră că le realizează 
în discuțiile cu alte țări în punérèa 
pe picioare a „forțelor multilatera
le“. Agenția citată arată că încă din 
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Republica Ciad — fostă colonie franceză 
pînă în ânul 1960 — esté situată în adîri» 
cui continentului african. Ea se învecinea
ză la nord cu Libia, la est cu Republica 
Sudan, Ia vest cu RepuBlicA Niger și la 
sud cu Republica Africa Centrală. Supra
față țării esté de 1 288 000 km pătrați și 
are o populație de peste 2 500 000 lo
cuitori. Este o țară agrară, înapoiată din 
punct dé vedère economie. La șfîrșitul li
nului 1958 Ciadul a fost proclamat repu
blică, fără să se bucure insă dé Suvera
nitate statală. Abis in anul I960 Repu
blié« Ciad a devenit stat independent.

O E PREOȚIM 101 IE N U
UN CAZINOU 

ORIGINAL

La aproximativ 45 
km de țărmul Floridei 
(S.U.A.), o societate new- 
yorkeză construiește un 
căztaou. Deoarece în toa
te statele americane (èx- 
ceptihd Nevada și New 
Hampshire) jocurile de 
noroc sînt interzise, so
cietatea este nevoită să 
construiască cazinoul din
colo de limita apelor te
ritoriale americane, pê o 
insulă artificială ancora
tă de rècife de corali. 
Jucătorii vor fi aduși pe 
insulă cu ajutorul unor 
ambarcațiuni cu motor.

EPILOG LA TRAGEDIA
VASULUI „TITANIC"

„Asociația serviciului de 
marină comercială din An
glia va cere guvernului să 
redeschidă ancheta privitoa
re la scufundarea trans
atlanticului „Titanic", scrie 
Sidney Gruson într-un arti
col apărut în „Neu> York 
Times". Catastrofa, în care 
au pierit 1 517 persoane, a 
avut loc la 15 aprilie 1912. 
Vasul „Californian", condus 
de căpitanul Lord, se găsea 
în apropierea locului, dar, 
după cum a stabilit anche
ta de atunci, „n-a făcut nici 
o încercare de a veni în a- 
jutbr". Concluzia se baza 
pe afirmațiile unora din 
supraviețuitorii „Titanicu

Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru transporturi

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut 10c ședința Comi
siei permanente pentru transporturi 
a Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc. La ședință au participat 
reprezentanți ai Comisiei perma
nente a C.A.E.R. pentru comerțul 
exterior. La lucrările sesiunii au 
participat delegațiile R. P. Bulgaria. 
R. S. Cehoslovace, R. D. Germane, 
R. P. Mongole, R. P. Polone, R. P. 
Romîne. R.P. Ungare și Uniunii So
vietice. Au fost dé față, de aseme
nea. reprezentanți ai Comitetului 
Organizației căilor ferate a țărilor 
socialiste (O.I.S.J.D.).

Comisia a pus de acord un pro
gram concret pentru îndeplinirea 
recomandărilor Consfătuirii din iu
lie 1963 a primilor secretari ai Co
mitetelor Centrale ale partidelor co
muniste și muncitorești și a șefilor

Dezmățul rasiștilor din Alabama
WASHINGTON 17 (Agerpres). — 

Potrivit agenției U.P.Î., la 16 sep
tembrie la Birmingham (Alabama), 
rasiștii au deschis din nou focul îm
potriva unui grup de negri. într-o 
declarație prezidențială dată publici
tății de Casa Albă, președintele Ken
nedy menționează că, în numele 
tuturor americanilor, își exprimă 
„sentimentele de profundă durere șl

în Republica Ciad
talei, iar în jurul palatului preziden
țial au fost întărite gărzile.

După cum relatează A.F.P., fostul 
ministru de externe Kheralla și cei
lalți doi lideri politici sînt reprezen
tanți ai populației musulmane din 
regiunea nordică a țării. De cîteva 
luni, în această regiune se semnalea
ză o Stare de agitație, datorită pro
cesului politic cînd a fost hotărîtă 
condamnarea la moarte a unui mi
nistru de stat de origine musulmană 
și a unui medic, precum și întemni
țarea unui mare număr de musul
mani.

Arestarea Iul D. Kheralla, subli
niază France Presse, este o măsură 
luată de președinte în vedérea lichi
dării opoziției musulmanilor din Re
publica Ciad, cărora le reproșează 
că „vor să se separe și să divizeze 
astfel țara și că cer ajutor străin 
țării vecine. Sudanul“. 

Un plan care provoacă divergențe

lui" precum că au văzut o 
navă care se depărta de 
Ibcul catastrofei. în reali
tate era vorba — potrivit 
unui raport rămas confi
dențial pînă în aprilie 1952 
— de vasul norvegian 
„Samson". Asociația servi
ciului de marină comercială 
cere acum reabilitarea pos
tumă a căpitanului Lord.

<5 ZILE IN LARGUL 

ATLANTICULUI

Echipajul unui tanc pe
trolier american a salvat la 
15 septembrie o ferheie 
care a petrecut zece zile în 
largul Oceanului Atlantic 
pè bordul unei miei am
barcațiuni. Este vorba de 
Lorna Slade, din Victoria 
(Columbia britanică), care 
s-a îmbarcat împreună cu 
soțul ei într-o ambarcațiu
ne pentru a efectua o croa
zieră pînă in insulele Baha
mas. După o zi, însă, fno- 
tötul ambarcațiunii s-a de
fectat și mica navă a în
ceput să navigheze în deri
vă. în cea de-a 7-a zi soțul 
a încetat din viață, Lorna 
Slade rămînînd singură, 
pînă ce a fost salvată.

PICTURI REGĂSITE

La Faris poliția a regă
sit, cu prilejul arestării 
unui jucător de curse, pa
tru dintre picturile furate 
în urmă cu trei ani de la

una din galeriile de artă 
pariziene» Este vorba de 
„Oraș gotic“ de Chagall, 
„Port pescăresc“ de Ba-, 
zame, „Domnul și jongle
rul“ și „Acrobat) pe stra
dă" de Leger. Aceste ta
blouri âu fost furate în iu
lie i960, împreună cu 5 
tablouri de Braque șî un 
șir de alte picturi.

DESCOPERIRE 

ARHEOLOGICĂ

După cum relatează zia
rul „Paèsé Seră“, în locali
tatea Barbarano din Italia, 
a fost descoperit de eurînd 
un obelisc etrusc datînd din 
sècolul VI î.ê.n. Se presu
pune C& înălțimea lui ar fi 
fost de 5 metri. Deocamda
tă 4 fost descoperită numai 
partea de bază, înaltă de 
2,40 m și avîrid un diame
tru de 42 ctn. Descoperirea 
a stîrnît interesul multor 
cercetători Și arheologi.

CREIERUL TRĂIEȘTE

Un grup de savanți din 
Cleveland (S.V.A.) au reușit 
să mențină artificial în via
ță creierul unei maimuțe 
care fusese in prealabil de
tașat de corpul animalului. 
Mai întîi, creierul detașat a 
fost alimentat cu singe 
printr-o transfuzie directă 
de la o altă maimuță. După 
aceea a intrat in funcțiune 
O mașină specială care i-a 
furnizat cantitățile necesare 
de sînge „Acum va fi posi

de guverne ale țărilor membre aZe 
C.A.E.R., precum șl ale sesiunii a 
18-a a C.A.E.R. în ceea ce privește 
transporturile șl, în acest sens, a 
precizat planul de activitate a comi
siei pînă la sfirșitul anului 1963.

S-au pus de acord, de .asemenea, 
propuneri pentru Comitetul Executiv 
al C.A.E.R’. în ceea ce privește sa
tisfacerea necesarului de vagoane de' 
marfă a țărilor membre în interva
lul pînă în 1965, precum și unele 
probleme privind înființarea unui 
parc comun de vagoane de marfă 
al acestor țări.

Totodată, comisia a examinat alte 
citeva probleme tehnice șl economi
ce ale colaborării în domeniul trans
porturilor. Ședința s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie și 
colaborare.

revoltă în urma asasinării copiilor 
din Birmingham“. El a făcut apel 
la cetățenii americani cerîndu-le 
din nou să pună capăt tulburărilor 
rasiste. Președintele Kennedy nu a 
vorbit însă despre măsurile ce se 
impun a fi luate de către admi- 
nistrăția sa pentru a pune capăt 
dezmățului rasiștilor.

Presa din Statele Unite comentea
ză pe larg evenimentele din Birmin
gham. Două cotidiene din Washing
ton, „Evening Star“ și „Washing^ 
ton Daily News“ menționează că 
guvernatorul statului Alabama, 
Wallace, nu trebuie să fié absolvit 
de răspundere în legătură cu conse
cințele acțiunilor sale. Ziarul „New 
York Times“ menționează, de aseme
nea, că răspunderea „cade to mare 
parte asupra celor care au încura
jat asemenea crime ca și asupra ce
lor care le-au comis“.

în seara zilei de 16 septembrie la 
Birmingham a avut loc o adunare la- 
care au participat aproximativ 1 200 
de negri. Potrivit agențiilor de pre
să, conducătorii populației de culoa
re au condamnat cu vehemență au
toritățile rasiste din Alabama, decla- 
rînd că cèea cé a provocat moartea 
copiilor din Birmingham este „atitu
dinea lui Wallace și întregul sistem 
de segregație rasială“.

în cursul Adunării care a avut loc 
la Birmingham cei aproximativ 1 200 
de negri au hotărît prin vot să orga
nizeze un marș spre capitala statu
lui Alabama — Montgomery — pen
tru a protesta împotriva recentelor 
ăcte de violență care au . provocat 
moartea atîtor persoane de culoare.

lună august âu loc la Washington 
„dezbateri care se desfășoară fără 
publicitate însă cu regularitate“ în
tre S.U.A., Germania occidentală, 
Italia, Grecia și Turcia și că s-a a- 
juns la un acord de principiu în ce 
privește crearea unor „forțe nu
cleare multilaterale“, acord care va 
face posibilă prezentarea unui plan 
concret în această privință la una 
din viitoarele sesiuni ale Consiliului 
pactului Nord Atlantic. Apreciind 
că Anglia are față de planul ameri
can o atitudine de inerție și lipsă 
dé entuziasm, agenția explică a- 
ceasta prin presiunile pe care le 
exercită asupra guvernului opinia 
publică și chiar cercuri economice și 
politice care nu privesc cu Ochi buni 
uriașele cheltuieli necesare pentru 
participarea la „forțele“ respective.

bil să urmărim transplanta
rea creierului unui animal 
asupra altuia, și vom încer
ca aceasta", a declarat dr. 
White, medicul șef al spi
talului.

Omagiu adus în Italia 
memoriei eroilor Rezisten
ței. Cu prilejul celei de-n 
20-a aniversări de la înce
perea rezistenței antihitle
riste, în localitatea Sânt 
Ilario d’Enza din provincia 
Reggio Emilia a fost inau
gurat acest Monument al 
unui partizan, opera sculp
torului Luigi Grosso.
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în sprijinul Tratatului 
de la Moscova

După marea Federației Malayeze

Deschiderea celei de-a M-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 17 (Agerpres). — Co
respondență specială. Cu mult îna
inte de ora deschiderii oficiale a se
siunii a 18-a a Adunării Generale a 
O.N.U., la sediul acestui mare for in
ternațional au și început să sosească 
numeroase delegații. Aci ele erau în- 
tîmpinate de ziariști, fotoreporteri și 
operatori de radio și televiziune.

întrebările și răspunsurile schim
bate se referă la problemele-chdie 
de pe agenda sesiunii : dezarmarea 
generală și totală și lichidarea ru
șinosului sistem colonial.

Numeroși delegați la sesiune apre
ciază că încheierea cu succes a Tra
tatului de la Moscova privitor la in
terzicerea parțială a experiențelor 
nucleare a creat un climat favora
bil pentru desfășurarea actualei se
siuni a Adunării Generale.

înainte de deschiderea sesiunii a 
avut loc o întrevedere între minis-

U Thant despre situația internațională
NEW YORK 17 (Agerpres). — 

Agenția U.P.I. anunță că, în ajunul 
deschiderii Adunării Generale a 
O.N.U., revista americană „Saturday 
Evening Post“ publică un interviu a- 
cordat de U Thant, secretarul gene
ral al O.N.U.

U Thant a declarat că este opti
mist în legătură cu viitorul relațiilor 
dintre Est și Vest și că „de mulți ani 
climatul politic mondial nu a fost 
atît de destins și favorabil ca în pre
zent".

Cu toate acestea, el a subliniat că 
nu trebuie să se creadă că o „atmos-

Lucrările Conferinței Uniunii 
In terpa rlamen ta re

Intervenjiile reprezentanților R. P. Romîne

BELGRAD 17 (Agerpres). — Con
ferința Uniunii Interparlamentare a 
trecut la dezbaterea problemelor re
feritoare la dreptul spațiului cos
mic și la lupta împotriva discrimină
rii rasiale. Luînd cuvîntul re
prezentantul R. P. Romîne, C. Pa- 
raschivescu Bălăceanu, a subli
niat că spațiul cosmic trebuie 
folosit de state exclusiv în scopuri 
pașnice. R. P. Romînă, a spus vor
bitorul, ca membră a Comitetului 
O.N.U. pentru folosirea pașnică a 
spațiului cosmic, a militat și mili
tează cu perseverență în favoarea 
adoptării unui instrument interna
țional obligatoriu de utilizare a spa
țiului cosmic, care să stabilească 
principiile juridice fundamentale în 
această problemă, în interesul păcii 
și securității popoarelor".

în cursul dezbaterii problemei 
discriminării rasiale, reprezentantul 
R. P. Romîne, Stanciu Stoian, a ară-

CORESPONDENȚE DIN LONDRA

OPINIA PUBLICĂ CERE ACȚIUNI CONCRETE 
PE CALEA SPRE DEZARMARE Șl PACE

In rîndul opiniei publice de cele 
mai diferite orientări din Anglia se 
fac auzite tot mai insistent cereri cu 
privire la o inițiativă diplomatică en
gleză care, in condițiile favorabile 
create prin semnarea Tratatului pen
tru interzicerea experiențelor nuclea
re în trei medii, să deschidă calea 
spre negocieri in problemele interna
tionale majore. Cererile au de cele 
mai multe ori în vedere astfel de mă
suri ca încheierea unui tratat de nea
gresiune între țările membre ale Tra
tatului de la Varșovia și țările din 
N.A.T.O. sau crearea de zone dentl- 
clearizate in Europa. Aci se crede că 
dacă s-ar fi întrunit Camera Comune
lor ar fi avut loc pînă acum o dez
batere asupra Tratatului de la Mos
cova și ar fi fost cerute asigurări din 
partea guvernului că intenționează să 
ia o inițiativă pentru negocieri inter
nationale mai largi.

Problema păcii ocupă un loc im
portant în declarațiile oamenilor po
litici din toate partidele, iar la con
ferințele partidelor laburist și con
servator, ideea creării unor zone 
denuclearizate sau măcar a unei zone 
de „dezangajare“ militară în Europa 
va fi fără îndoială sprijinită de un 
mare număr de participante întreba
rea este cit de departe vor merge 
diversele partide în acceptarea de 
măsuri adecvate pentru a transforma 
o astfel de idee în realitate. In trecut, 
i-am văzut pe Anthony Eden, fost 
prim-ministru conservator, Harold 
Macmillan, actualul prim-ministru, pe 
decedatul lider laburist Hugh Gait- 
skell și pe succesorul său, actualul li
der laburist Harold Wilson, emițînd 
sau sprijinind propuneri pe linia pla
nului de creare a unei zone denuclea
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trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Gromîko, și reprezentantul perma
nent al S.U.A. la O.N.U., Stevenson. 
După o convorbire care a durat 90 
de minute, Stevenson a declarat zia
riștilor că au fost discutate proble
me legate de actuala sesiune a 
O.N.U. El și-a exprimat convingerea 
că polemicile și problemele legate 
de războiul rece vor fi lăsate la o 
parte în cursul sesiunii. Observatorii 
politici au interpretat această apre
ciere ca fiind de bun augur.

în legătură cu discutarea proble
melor lichidării sistemului colonial, 
în cercurile de la O.N.U. se sublinia
ză că anumite delegații occidentale 
sînt îngrijorate de perspectiva pre
zentării în Adunarea Generală a 
două proiecte de rezoluție de către 
un numeros grup de țări africane 
prin care să se ceară excluderea Re
publicii Sud-Africane din O.N.U.,

feră de înțelegere și armonie poate 
fi obținută ușor sau rapid“. El a a- 
vertizat „împotriva unor puncte de 
vedere simpliste în legătură cu în
cordarea internațională“.

U Thant și-a exprimat părerea că 
Occidentul este prea circumspect în 
a răspunde inițiativelor sovietice în 
vederea coexistenței pașnice.

Referindu-se la activitatea sa des
fășurată de cînd se află în func
ția de secretar general al O.N.U. 
U Thant a subliniat rolul pe care 
opinia publică l-a avut în soluționa
rea diferitelor probleme.

tat că din punctul de vedere al 
dreptului internațional discriminarea 
rasială este un act ilegal.

„Combătînd colonialismul sub 
toate formele sale de manifestare, a 
arătat vorbitorul, R. P. Romînă se 
ridică energic împotriva politicii de 
discriminare rasială. Delegația romî
nă, exprimînd voința parlamentari
lor romîni, insistă pe lîngă Uniunea 
Interparlamentară să condamne cu 
hotărîre discriminarea rasială“. Stan
ciu Stoian a cerut ca Uniunea Inter
parlamentară să adreseze un apel 
tuturor guvernelor și parlamentelor 
pentru a lua măsuri prompte și 
eficace împotriva politicii de segre
gație rasială în orice parte a lumii 
s-ar manifesta.

Cuvîntările delegaților romîni au 
f<^t ascultate cu interes. Lucrările 
conferinței Uniunii Interparlamen
tare continuă.

rizate în Europa centrală. Dar ei 
au renunțat cu toții în fața presiuni
lor lui Adenauer. Cit de mult s-a 
schimbat situația ! Acum, atît în gu
vern cit și în cercurile laburiste se 
manifestă tendința de a opune o îm
potrivire crescîndă față de linia pro
movată de Adenauer, față de planuri 
ca acela de creare a așa-zisei „forțe 
multilaterale N.A.T.O", care ar des
chide Germaniei occidentale calea 
spre controlul armelor nucleare.

în cercurile conservatoare se spune 
că Macmillan, în ciuda tuturor eșecu
rilor suferite de guvernul său în ul
timele luni, nu a renunțat cîtuși de 
puțin la speranța de a cîștiga vii
toarele alegeri și el înțelege că acest 
lucru nu s-ar întîmpla decît apărînd 
în alegeri ca adept al ideii tratative
lor. „Nu este exclus, a scris un co
mentator al ziarului „Daily Mail“, ca 
el să se decidă, în acest scop, să ia 
o inițiativă în negocierile ce urmă
resc o înțelegere europeană“.

în cercurile laburiste se afirmă că 
Wilson, care este privit in general ca 
viitorul prim-ministru, va face pro
babil din propunerea sa în favoarea 
unor acorduri cu U.R.S.S. și celelalte 
țări socialiste punctul-cheie al 
discursului său la conferința partidu
lui laburist. Pe ordinea de zi a con
ferinței se află de pe acum un mare 
număr de rezoluții, în favoarea a- 
cestui punct de vedere și este neîn
doielnic că va fi adoptată o declara
ție generală pe această linie.

Un indiciu al presiunii pentru solu
ții practice în problema germană în 
rîndul unor sectoare tot mai largi ale 
opiniei publice a apărut la recenta 
conferință de la Cardiff a Asociației 
pentru Națiunile Unite. Asociația, care 

pentru politica reacționară de apart
heid dusă de guvernul Verwoerd. 
precum și a Portugaliei, pentru po
litica sa colonialistă dusă în Angola, 
Mozambic și Guineea portugheză.

Ora 15 (ora New Yorkului). Difu
zoarele instalate pe săli anunță des
chiderea sesiunii. Parterul delegați
lor, loja presei și galeria rezervată 
publicului sînt arhipline.

Prima ședință a fost deschisă de 
președintele precedentei sesiuni, Za- 
frulah Khan (Pakistan). A urmat a- 
poi numirea comitetului de verificare 
a deplinelor puteri, după care s-a 
trecut la alegerea președintelui se
siunii. Carlos Sosa-Rodriguez (Vene
zuela) a fost ales președinte al actua
lei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

NEW YORK 17 (Agerpres). — în 
dimineața zilei de 17 septembrie a.c., 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al R. P. Romîne, șeful 
delegației R. P. Romîne la cea de-a 
XVIII-a sesiune a O.N.U., a făcut o 
vizită secretarului general al O.N.U., 
U Thant, la sediul O.N.U. A fost de 
față prof. Mihail Hașeganu, ambasa
dor, reprezentantul permanent al 
R. P. Romîne la O.N.U.

★

NEW YORK 17 (Agerpres).—Agen
țiile de presă anunță că la 17 sep
tembrie, la New York, a fost dat pu
blicității textul unui memorandum 
adresat participanților la sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U. de către 
14 state afro-asiatice în care cer să 
fie inclusă pe ordinea de zi a sesiu
nii problema reprimării credincioși
lor budiști de către autoritățile die- 
misie din Vietnamul de Sud. Memo
randumul subliniază că guvernul lui ; 
Ngo Dinh Diem încalcă în mod sis
tematic prevederile Declarației drep
turilor omului, în special ale artico
lului 18 din Declarație care procla
mă „libertatea gîndirii, conștiinței și I 
credinței religioase.

Printre statele care au cerut dis
cutarea la această sesiune a situației 
din Vietnamul de Sud se află Afga
nistanul, Ceylonul, Guineea, India, 
Indonezia, R.P. Mongolă, Nigeria și 
alte state.

Sensul unor
LONDRA 17 (Agerpres). — La 16 

septembrie au început la Londra 
tratative între un reprezentant al 
guvernului Iranului și reprezentanți 
ai companiilor petroliere capitaliste 
care exploatează petrolul din aceas
tă țară. Tratativele sînt consacrate 
raporturilor dintre aceste monopo
luri și guvernul iranian. Agenția 
France Presse arată că aceste con
vorbiri reprezintă un pas premergă
tor în vederea unor tratative mai 
largi pentru revizuirea sistemului 
redevențelor petroliere în vigoare în 
țările în care societățile petroliere 
capitaliste își desfășoară activitatea.

Se știe că în ultima vreme au 
apărut divergențe serioase între o 

cuprinde multi membri conservatori, 
precum și laburiști și liberali, a acor
dat, cu o covîrșitoare majoritate de 
voturi, sprijin unei rezoluții în care 
se cere guvernului să propună stabi
lirea în Europa centrală a unei zone 
incluzînd cele două state germane, 
care ar fi eliberate mai întîi de ar
mele nucleare și apoi de toate forțele 
militare străine.

O altă rezoluție a cerut ca Anglia 
să facă propuneri pentru : imediata 
recunoaștere de către Occident a ac
tualelor frontiere germane ; recunoaș
terea diplomatică limitată a R.D.G. ; 
Germania răsăriteană și cea occiden
tală să devină membre cu puteri de
pline ale O.N.U. ; toate trupele străine 
să fie retrase din Germania.

Expresia „recunoaștere diplomatică 
limitată" a fost evident introdusă pen
tru a face pe plac unor critici, deși 
de fapt toate celelalte măsuri propuse 
ar constitui o recunoaștere deplină.

Fapt important este că din cercuri 
politice de toate orientările se fac pro
puneri care cer o abordare mai rea
listă decît în trecut a problemelor 
europene. Astfel de idei vor fi discu
tate din ce în ce mai des în lunile 
următoare. Părerea exprimată de Ha
rold Wilson că situația este prea pe
riculoasă pentru a fi lăsată la voia 
întîmplărit este larg răspîndită.

Comitetul englei pentru apărarea 
păcii desfășoară o campanie în spri
jinul Congresului național pentru pace 
și dezarmare, care va avea loc la 
Londra la 23 și 24 noiembrie. Prin
cipala lozincă a acestei campanii este 
„Să dobîndim dezarmarea“. Sînt sem
ne că acțiunile comitetului obțin un 
sprijin tot mai mare în rindurile opi
niei publice.

Agențiile de presă anunță că zi
lele acestea Tanganica, Republica 
Dominicană, San Marino și Mauri
tania au semnat Tratatul cu privire 
la interzicerea experiențelor cu ar
ma nucleară în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă. Astfel nu
mărul total al țărilor care au sem
nat Tratatul în cele trei capitale 
unde se găsesc exemplarele sale se 
ridică în prezent la 94.

în favoarea Tratatului s-au pro
nunțat în ultima perioadă o serie de 
personalități politice, organizații ob
ștești și sindicale din diferite țări 
ale lumii. Astfel, într-o declarație 
recentă ministrul de externe al 
Republicii Panama, Galileo Solis, a 
anunțat că „Republica Panama se va 
alătura incontestabil Tratatului cu 
privire la interzicerea parțială a ex
periențelor nucleare“.

într-un interviu acordat ziarului 
danez „Politiken“, U. Kekkonen, 
președintele Finlandei, a declarat că 
Tratatul de la Moscova constituie o 
mare cucerire și o dovadă a marilor 
schimbări care au avut loc în lume.

Tratatul de la Moscova a fost sa
lutat și de regina Juliana a Olandei 
cu ocazia deschiderii ședinței parla
mentului olandez. Ea și-a exprimat 
în același timp speranța că parla
mentul va ratifica „acest Tratat, 
care poate duce la îmbunătățirea si
tuației internaționale“.

Știrile sosite din Franța arată că 
numeroase organizații sindicale se 
pronunță pentru semnarea de către 
guvernul francez a Tratatului de la 
Moscova. Organizațiile sindicale ale 
feroviarilor din Bordeaux au dat 
publicității la 17 septembrie o de
clarație comună cerînd guvernului

Pe poziții
PARIS 17 (Agerpres). — Marți au 

avut loc la Paris convorbiri între 
ministrul de externe francez Couve 
de Murville și ministrul afacerilor 
externe al R.F.G., Schröder, sosit in 
ajun în capitala Franței. La înche
ierea acestor convorbiri nu a fost 
publicat nici un comunicat oficial, 
dar la plecare, pe aeroport, Schrö
der a lăsat să se înțeleagă care este 
poziția guvernului său în probleme
le centrale ale vieții internaționale 
actuale, și anume cele privind lua
rea de noi măsuri pe calea slăbi
rii încordării. Răspunzînd întrebării 
unui ziarist, ministrul de externe 
vest-german și-a exprimat „satisfac-

convorbiri
serie de guverne ale țărilor așa-zis 
„exportatoare de petrol“ și societă
țile străine care exploatează petrolul 
lor. Disputa s-a concentrat, în spe
cial, asupra împărțirii profiturilor 
realizate de pe urma exploatării pe
trolului. Guvernele amintite doresc 
sporirea procentului ce le este plătit 
de către societăți din profiturile pe 
care le realizează.

Multă vreme monopolurile impe
rialiste s-au opus chiar șl discută
rii acestor probleme. Dar, după ce 
au fost amenințate cu măsuri de re
presalii, ele au acceptat să-și trimită 
reprezentanți la convorbirile care au 
început luni. 

Noi utilizări ale 
materialelor plastice

Datorită noilor materiale plastice date 
în ultima vreme în folosință, tot 
felul de activități în legătură cu casa 
și grădina pot fi executate de fiecare 
gospodar.

Cel mai recent eveniment în acest 
domeniu este o expoziție de două 
săptămîni, deschisă în cea mai mare 
sală de expoziții, a Londrei — Olym
pia, care a atras luna aceasta un sfert 
de milion de vizitatori.

Dintre exponatele prezentate citez 
de pildă, scheletul și materialul plas
tic pentru o seră care poate fi montată 
lesne, precum și cadrul din sîrmă și 
acoperișuri din plastic care pot fi fo
losite pentru a acoperi atît florile cit 
și răsadurile de legume cu scopul de 
a obține recolte timpurii.

Sînt expuse de asemenea materiale 
plastice transparente, care nu pot fi 
deosebite de sticlă și care pot fi tăiate 
sau îndoite dîndu-li-se orice formă. 
Alte materiale dau impresia sticlei co
lorate și servesc la împodobitul casei. 
Unele dintre acestea sînt suluri de 
materiale tratate cu substanță cleioa
să, destinate pentru acoperirea meselor 
vechi sau a altor mobile. Ele dau im
presia de mahon, lemn de nuc sau 
alte esențe de lemn. O firmă prezintă 
materiale plastice ce pot fi puse pe 
mobile spre a reproduce diferite sti
luri de epocă.

Producătorii de tapete fac demon
strații de aplicare a produselor lor 
precedate de experimentarea metode
lor de îndepărtare a zugrăvelii cu aju
torul unor aparate ce înlocuiesc pe
riile. Unele standuri expun piese de 
mobilă ce pot fi strînse la un loc în 
casă și puse în colțuri sau nișe

Cîteva standuri sînt consacrate pro
duselor expuse de unele țări socia
liste din Europa precum și de Cuba.

GORDON SCHAFFER

francez să semneze Tratatul privitor 
la interzicerea experiențelor nu
cleare în cele trei medii. O decla
rație asemănătoare au dat publici
tății în aceeași zi și organizațiile 
sindicale de la întreprinderile de 
celuloză și hîrtie din Franța.

Tratatul de la Moscova se bucură 
de aprobarea tot mai largă și în 
rîndul americanilor. O anchetă or
ganizată săptămîna trecută a do
vedit că 81 la sută din locuitorii 
S.U.A. se pronunță pentru ratifica
rea Tratatului, 11 la sută îl sprijină 
cu anumite rezerve și numai 8 la 
sută sînt împotrivă.

Ancheta a dovedit că, în compa
rație cu luna iulie, la începutul tra
tativelor în legătură cu acest Tratat, 
numărul adepților fără rezerve ai 
Tratatului a crescut cu 29 la sută 
(de la 52 la sută la 81 la sută), iar 
numărul adversarilor lui a scăzut 
de peste două ori (de la 19 la sută 
la 8 la sută).

Referindu-se la aceste date, ziarul 
„Washington Post and Times He
rald“ scrie că majoritatea america
nilor consideră acest Tratat un prim 
pas pe calea spre pace.

Parlamentul grec a ratificat 
Tratatul

ATENA 17 (Agerpres). — Parla
mentul grec a aprobat la 16 septem
brie fără dezbateri legea cu privire 
la ratificarea Tratatului de la Mos
cova pentru interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă.

nerealiste
ția“ față de „simptomele unui în
ceput de destindere între Est și 
Vest“, dar a arătat că R.F.G. nu va 
aproba nici o măsură concretă pe 
această cale, dacă ea „va consolida 
statu-quo-ul din Germania“. A- 
ceasta ilustrează modul nerealist în 
care guvernul vest-german abor
dează problema existenței celor 
două state germane.

La plecarea sa din Paris, Schrö
der a declarat de asemenea că 
„realizarea unei atitudini comune“ 
în aceste probleme a stat pe pri
mul plan al convorbirilor franco- 
vest-germane. Potrivit unui purtă
tor de cuvînt citat de agenția Reu
ter, Schröder a lăsat să se înțelea
gă Că R.F.G. intenționează să ia noi 
inițiative diplomatice în viitorul a- 
propiat. După cum se știe, la 19 sep
tembrie el va pleca în S.U.A. unde 
va avea întrevederi cu președintele 
Kennedy, cu secretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A., Rusk, cu 
ministrul de externe britanic, 
Home, și cu alții.

Acțiune curajoasă 
a patrioților din Venezuela

CARACAS 17 (Agerpres). — A- 
genția UPI anunță că la 16 septem
brie dintr-o închisoare situată în o- 
rașul Trujillo au evadat 9 membri ai 
Frontului de eliberare națională din 
Venezuela, sub acoperirea unui atac 
dat de o unitate a patrioților vene- 
zueleni. Printre evadați se află fos
tul căpitan Teodoro Molia Villegas, 
care a condus răscoala din mai 1962, 
împotriva regimului președintelui 
Betancourt de la baza militară Ca- 
rupano, precum și Fabricio Ojeda, 
fost membru al parlamentului vene- 
zuelean, care s-a alăturat partizani
lor din statul Falcon.

PARIS. Guvernul Republicii Volta 
Superioară a interzis toate relațiile 
comerciale dintre Volta Superioară, 
pe de o parte, și Republica Sud-Afri- 
cană, Portugalia și coloniile portu
gheze, pe de altă parte.

SALONIC. Pavilionul Republicii 
Populare Romîne de la Salonic a fost 
vizitat de membrii Consiliului Muni
cipal din acest oraș în frunte cu Pa- 
pailiakis, primarul orașului, și Kavanos, 
președintele Consiliului Municipal. 
Oaspeții au fost primiți de Niculaie 
Vrabie, directorul pavilionului R. P. 
Romîne. Ei au apreciat calitatea ex
ponatelor prezentate ca și modul de 
organizare a pavilionului.

ROMA. Marți, la toate șantierele 
de construcții din Italia a început o 
nouă grevă de 72 de ore la care 
participă peste 1 000 000 de construc
tori, Greviștii cer semnarea unui nou 
contract colectiv de muncă pe în
treaga țară.

LAGOS. Nigeria urmează să fie 
proclamată republică la 1 octombrie, 
cu prilejul aniversării a trei ani de la 
cucerirea independenței. La 16 sep
tembrie a fost dat publicității proiec
tul noii constituții a Nigeriei. Noua 
constituție prevede că Republica Fe
derală Nigeria va avea un președinte 
ales prin vot secret de către membrii 
celor două camere ale parlamentului.

TBILISI. La 17 septembrie, la Tbi
lisi s-a deschis un simpozion interna
țional de matematică și mecanică, la

KUALA LUMPUR 17 (Agerpres). 
— Agențiile occidentale de presă re
latează că la 17 septembrie a avut 
loc o ședință extraordinară a gu
vernului malayez în urma căreia a 
fost anunțată ruperea relațiilor di
plomatice cu Indonezia și Filipine. 
Primul ministru malayez, Abdul 
Rahman, a declarat că această mă
sură „a fost dictată“ de refuzul In
doneziei și Filipinelor de a recu
noaște noua uniune de state — Fe
derația Malayeză — precum și de 
acțiunile de protest împotriva pro
clamării acestei federații organizate 
în fața ambasadelor Malayei de la 
Djakarta și Manila. în același timp 
se anunță că în dimineața zilei de 
17 septembrie, un grup de provoca
tori aparținînd așa-numitului „Co
mitet de acțiune al poporului din

Un grup de tineri uruguayeni, exprimînd protestul opiniei publice din țara 
lor împotriva condamnării la moarte de către autoritățile franchiste a doi 
patrioți spanioli, au pătruns în localul consulatului Spaniei din Montevideo și 
au smuls de pe pereți portretul lui Franco. In fața clădirii tinerii au afișat o 
pancartă pe care se poate citi : „Să împiedicăm asasinarea lui Delgado și 
Granados“ (numele celor doi patrioți spanioli condamnați). „Moarte lui Franco“.

Ajutor condiționat
Malta, colonie engleză 

situată la întretăierea 
drumurilor maritime din 
Mediterană, se zbate în 
dificultăți economice se
rioase fapt care a deter
minat autoritățile locale 
să apeleze la ajutorul Sta
telor Unite.

In urma măsurilor de 
restrîngere a activită
ții luate de unele com
panii navale engleze, șo
majul în insulă a crescut 
simțitor. Pe de altă par
te. nemulțumirilor de or
din economic li se adau
gă cele determinate de 
faptul că Anglia tergiver
sează să acorde indepen
dența făgăduită.

Potrivit relatărilor agen
țiilor de prgsä, cercurile 
economice americane cau
tă să profite de aceste 
divergențe pentru a se in
filtra în economia mal- 
teză și a-și stabili influen
ța economică și politică. 
Astfel, agenția U.P.I. a- 
rată că Banca internațio
nală din New York a a- 
cordat Maltei un împru
mut de 7,5 milioane do
lari și că în momentul de 

față primul ministru al 
Maltei, Borg Olivier, care 
se află în S.U.A., are în
trevederi cu reprezen
tanții cercurilor econo
mice new-yorkeze pentru 
a obține noi investiții a- 
mericane în Malta.

Numai că aceste cercuri 
nu sînt deloc dezinteresate.

Ajutorul este condiționat 
de instalarea intr-unui din 
porturile malteze a unei 
baze pentru submarinele 
americane înzestrate cu 
rachete. In legătură cu 
aceasta, trebuie reamintit 
că la Washington se stu
diază mai de mult posibi
litatea creării pe insula 
Malta a unei , baze de 
submarine dotate cu ra
chete „Polaris“. Ca ur
mare a faptului că în
tr-o serie de țări din re
giunea Mediteranei, cum 
ar fi Italia și Grecia, 
crește tot mai mult pro
testul opiniei publice, îm
potriva bazelor de rache

N O T À

care iau parte peste 200 de oameni 
de știință din 19 țări, printre care și 
R P. Romînă. La deschiderea festivă 
a simpozionului au luat cuvîntul 
acad. Lev Sedov (U.R.S.S.) prof. 
I. N. Sneddon (Anglia), prof. F. John 
(S.U.A.) și acad. Elie Carafoli (R. P. 
Romînă). Simpozionul internațional 
de matematică și mecanică va dura 
pînă la 23 septembrie.

CIUDAD DE PANAMA. în preaj
ma plecării la New York pentru a lua 
parte la sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U., Galileo Solis, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Panama, 
a declarat că Panama va protesta pe 
lîngă Statele Unite împotriva inclu
derii zonei Canalului Panama în 
numărul teritoriilor asupra cărora 
s-ar extinde suveranitatea S.U.A.

PARIS. în cadrul colocviului de 
Istoria biologiei marine, care a avut 
loc recent în Franța la Banyuls-sur- 
Mer, acad. Mihai Băcescu a prezen
tat o comunicare intitulată Istoricul 
cercetărilor de biologie marină în 
R. P. Romînă care a fost primită cu 
viu interes de către participanții la 
colocviu.

TOKIO. „Japan Times“ anunță că 
doi cunoscuți experți japonezi în do
meniul construcțiilor rezistente la cu
tremure, Kiyoshi Muto, președintele 
Institutului internațional de seismolo
gie, profesor la Universitatea din To
kio, și Toshihiko Hisada din Ministe
rul Construcțiilor din Japonia au ple
cat în Iugoslavia pentru a contribui 

Federația Malayeză“ (organizație 
creată în ultimele zile) au devastat 
sediul ambasadei indoneziene de la 
Kuala Lumpur.

★

DJAKARTA 17 (Agerpres). — în 
după-amiaza zilei de 16 septembrie, 
în capitala Indoneziei au avut loc 
noi acțiuni de protest împotriva 
proclamării Federației Malayeze. Po
trivit agenției Associated Press, în 
cursul serii, mai multe mii de de
monstranți s-au adunat din nou în 
fața ambasadelor engleză și jnalaye- 
ză din Djakarta pentru a-și mani
festa opoziția lor categorică față de 
crearea acestei federații. Din cauza 
acțiunilor de protest, ambasada ma
layeză nu a mai putut organiza re
cepția ce urma să aibă loc în cinstea 
proclamării Federației Malayeze.

te, la Pentagon s-a e- 
mis îdeea schimbării ba
zelor teritoriale de ra
chete din Mediterană cu 
așa-numitele forțe nuclea
re ale flotei de submari
ne „Polaris“. Este lesne 
de înțeles ce loc i se re
zervă Maltei în aceste 
planuri.

După cum scriu zia

mijloc de presiune asu
pra guvernului lui Fran

un preț 
reînnoirea 
privire la

bazele navale militare

lui acordat Maltei. Popu
lația insulei a arătat 
însă cu numeroase prile
juri că n-are nici un mo

rele occidentale, accep
tarea de către Malta a 
instalării unei baze de 
submarine pe teritoriul ei 
ar constitui totodată un

co, care cere 
sporit pentru 
acordurilor cu

ale S.U.A. ve terito
riul Spaniei, lată adevă
ratele motive ale ajutoru

tiv să prefere bazele a- 
mericane celor engleze, 
că dorește o independen
ță reală, o securitate 
reală.

D. ȚINU

cu experiența lor la reclădirea orașu
lui ,Skoplje, distrus în urma cutremu
rului din 26 iulie.

VARȘOVIA. După cum transmite 
agenția P.A.P., la Zakopane s-a în
cheiat Congresul al Vl-lea al Asocia
ției geologice carpato-balcanice în 
cadrul căruia au fost discutate pro
bleme referitoare la structura geolo
gică a lanțului muntos al Carpaților. 
La lucrările congresului au luat parte 
aproximativ 300 de geologi din 14 
țări. Din R. P. Romînă a participat 
o delegație condusă de acad. prof. 
Al. Codarcea, președintele Comitetu
lui geologic.

CAIRO. într-un interviu acordat 
corespondentului agenției M.E.N., 
președintele Yemenului, As-Sallal, 
care se află în vizită la Cairo, a de
clarat că Arabia Saudită și Anglia 
mai continuă să întreprindă acțiuni 
agresive împotriva Yemenului. Yeme
nul, a subliniat el, are nevoie de uni
tate pentru a-și asigura existența și 
apărarea granițelor sale.

LUSAKA. La 16 septembrie, la 
Lusaka, capitala Rhodesiei de nord, 
a avut loc o demonstrație de protest 
a populației africane împotriva noii 
constituții elaborată de autoritățile 
coloniale potrivit căreia o minoritate 
albă se bucură de drepturi și privile
gii în defavoarea africanilor. Printre 
altele, această constituție prevede 
dreptul la vot pentru întreaga popu
lație albă, privind în același timp de 
acest drept marea majoritate a popu
lației africane.


