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NN Organ al Comitetului Central al P.M.R
inleia din gospodăriile_ de_ stat

și S.M.TJ Grăbiți recoltatul
porumbului și al celorlalte
culturi tîrzii. Pregătiți io*
tul pentru a putea executa
la timp însămânțăriie de
toamnă !

Lucrările agricole de toamnă

să fie făcute la timp I

IN PRAG DE AN ȘCOLAR
A. MU

ÎN INVATAMINTUE DE PARTID
Partidul nostru desfășoară o 

largă și multilaterală activitate po
litică și ideologică în rîndurile ma
selor de oameni ai muncii. O mare 
însemnătate are învățămîntul de 
partid, în centrul căruia se află stu
dierea învățăturii marxist-leni- 
niste, a politicii partidului nostru 
de făurire a orînduirii socia
liste, lămurirea aprofundată a o- 
biectivelor principale stabilite de 
partid în etapa actuală, căile de 
realizare a sarcinilor ce decurg din 
documentele Congresului al III-lea 
al partidului și ale plenarelor C.C. 
al P.M.R., cele mai importante pro
bleme ale situației internaționale, 
ale dezvoltării sociale contempora
ne. învățămîntul de partid contri
buie la mobilizarea comuniștilor și 
a celor fără de partid în vederea 
sporirii producției industriale și 
agricole, a participării active la re
zolvarea tuturor problemelor con
strucției socialiste.

Bazîndu-se pe experiența anilor 
trecuți, organele și organizațiile de 
partid se ocupă în prezent de pre
gătirea noului an școlar în învăță
mîntul de partid. Obiectivul princi
pal spre care trebuie concentrate 
aceste preocupări este ridicarea 
continuă a calității și nivelului pro
pagandei de partid, legarea ei cît 
mai strânsă de cerințele vieții.

O dată cu ridicarea continuă a ni
velului teoretic al învățămîntului, 
preocuparea principală a organelor 
și organizațiilor de partid trebuie 
să fie creșterea eficacității lui. Re
zultatele învățămîntului de partid 
să se facă simțite în îmbunătățirea 
muncii în toate domeniile — econo
mic, social, cultural etc. — în con
tribuția adusă la îndeplinirea de 
către fiecare membru de partid a 
sarcinilor încredințate. Acesta este 
criteriul suprem al eficacității lui.

învățămîntul de partid este che
mat să contribuie la formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste, 
la educarea membrilor de partid și 
a maselor de oameni ai mun
cii în spiritul moralei socialis
te, al combativității împotriva ideo
logiei burgheze.

La baza studiului în învățămîntul 
de partid se află operele clasicilor 
marxism-leninismului, documentele 
partidului nostru, documentele pro
gramatice ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

îmbunătățirea continuă a conți
nutului și ridicarea nivelului învă
țămîntului de partid depind în 
măsură hotărîtoare de propagan
diști. Tocmai de aceea, organele și 
organizațiile de partid acordă cea 
mai mare atenție selecționării pro
pagandiștilor din rîndurile celor 
mai buni membri de partid, oameni 
cu o înaltă calificare profesională, 
cu o bună pregătire politico-ideolo- 
gică și cu o bogată experiență în 
munca de propagandă. Pentru parti
dul nostru a devenit o tradiție ca ac
tiviștii săi, cadrele sale, membrii de 
partid să fie propagandiști entu
ziaști ai ideilor marxism-leninismu
lui și ai politicii partidului de con
struire a socialismului. în anul 
trecut au muncit ca propagan
diști circa 20 000 de activiști de 
partid, de stat și din economie. 
Comitetele regionale de partid 
Maramureș, Galați, Oltenia, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară și altele 
s-au îngrijit ~~ 
școlar să sporească numărul pro
pagandiștilor din rîndurile acti
viștilor de partid, de stat și din 
economie. A crescut numărul de in
gineri și tehnicieni care conduc 
cercuri de economie, .numărul ca
drelor didactice și al altor intelec
tuali, care participă activ la condu
cerea cercurilor și cursurilor învă
țămîntului de partid.

Un mare număr de propagandiști 
au urmat cursurile de vară și 
cursurile serale organizate pe lîngă

A.

ca în noul an

La Fabrica de rulmenți 
din Biriad

comitetele raionale și orășenești de 
partid. Fără îndoială că odată cu în
cheierea acestor cursuri nu se ter
mină pregătirea propagandiștilor. 
Principalul constă în pregătirea lor 
sistematică, de bună calitate, în ri
dicarea continuă a nivelului ideolo
gic și a măiestriei lor, în cultivarea 
spiritului lor de răspundere și a 
conștiinciozității în îndeplinirea 
înaltei misiuni ce le revine. Organele 
și organizațiile de partid au datoria 
de a ridica la un nivel și mai înalt 
pregătirea propagandiștilor, de a or
ganiza sistematic pentru aceștia 
dezbateri pe probleme teoretice ac
tuale, expuneri pe teme ale muncii 
de partid, ale construcției socialiste 
și situației internaționale, schimburi 
de experiență cu caracter metodic, 
prezentări de lucrări beletristice. 
Este bine să fie extinsă experiența 
acelor organe de partid care infor
mează regulat pe propagandiști a- 
supra problemelor principale ale 
regiunii, raionului și ale organiza
țiilor de partid, răspîndesc expe
riența avansată, asigurînd ținerea 
de lecții direct în întreprinderi, 
gospodării agricole de stat și gos
podării colective fruntașe.

în cursul anilor s-a format o rețea 
largă a învățămîntului de partid, 
care dă posibilitatea membrilor 
de partid să studieze învățătura 
marxist-leninistă, politica partidului, 
problemele vieții internaționale și 
ale mișcării comuniste și muncito
rești mondiale. Este necesar ca în 
organizarea cercurilor și cursurilor 
să fie folosite din plin aceste posi
bilități, încît fiecare membru de 
partid să poată studia potrivit pre
gătirii politico-ideologice și dorinței 
lui, să fie combătută orice manifes
tare de formalism. Dînd membri
lor de partid posibilitatea de a 
studia în cercuri și cursuri; or
ganele și organizațiile de partid au 
datoria să asigure cuprinderea în 
învățămînt a tuturor membrilor noi 
și candidaților de partid, a unui nu
măr cît mai mare de oameni din 
activul fără de partid, din activul 
organizațiilor U.T.M.

Este necesar ca organele și orga.- 
nizațiile de partid să se preocupe de 
bunul mers al cercurilor de studiere 
a Statutului P.M.R. și al cercurilor 
de studiere a Istoriei partidului 
nostru, care dau primele cunoștințe 
sistematice despre principiile de or
ganizare a partidului și despre 
istoria și politica lui, să aibă grijă 
ca aceste cercuri să fie conduse de 
activiști, de membrii de partid din
tre cei mai pregătiți și experimen
tați.

Partidul acordă o mare atenție 
studiului problemelor de econo
mie politică, de economie concretă 
industrială și agrară, de economie 
de ramură, lărgirii numărului celor 
care studiază aceste probleme. De
osebit de eficace s-au dovedit cercu
rile de economie politică și econo
mie concretă, școlile serale econo
mice (cu profil industrial și agrar), 
cursurile speciale cu durata de 2—3 
ani pentru directori de întreprin
deri, ingineri șefi, secretari ai or
ganizațiilor de bază și președinți ai 
comitetelor de întreprindere, semi- 
nariile de economie agrară pen
tru ingineri agronomi și de alte ca
dre de conducere din agricultură.

Nivelul crescut al pregătirii poli
tico-ideologice al membrilor de 
partid impune dezvoltarea formelor 
de sine stătătoare de studiu, cum ar 
fi studiul individual al operelor cla
sicilor marxism-leninismului și al 
documentelor de partid, seminariile 
teoretice, cercurile de studiere a pro
blemelor de bază ale teoriei mar- 
xist-leniniste, a filozofiei, economiei 
politice. Merită să fie mai larg răs- 
pîndită experiența dobîndită în ulti
mul timp de numeroase organi
zații de partid, care în cadrul a- 
cestor seminarii și cercuri asigură 
dezbateri vii, multilaterale ; unii 
dintre participanți elaborează și 
prezintă referate asupra temelor 
seminarului, la a căror discutare 
iau parte activă toți ceilalți.

Roadele bunei organizări 
a campaniei agricole

Gospodăriile colective din 
raionul Oltenița, regiunea 
București, au obținut succe
se importante la executarea 
lucrărilor de toamnă și îndeo
sebi la recoltat și efectuarea 
arăturilor pentru semănatul 
griului. Pînă în prezent, co
lectiviștii au strîns recolta de 
floarea-soarelui de pe întrea
ga suprafață cultivată și po
rumbul de pe mai mult de 
30 000 ha din cele 34 700 ha 
cultivate. De asemenea, au 
eliberat de coceni o mare 
parte din suprafața de te
ren ce va fi semănată în 
această toamnă și au exe
cutat arături pe 23 000 ha, 
ceea ce reprezintă mai mult 
de jumătate din suprafețele ce 
urmează să fie însămînțate cu 
grîu, orz yi secară. In același 
timp, colectiviștii au dat un 
sprijin prețios gospodăriilor de 
stat din apropiere la recolta
tul porumbului și eliberarea 
terenului de coceni.

Aceste succese nu sînt 1n- 
tîmplătoare. Comitetul raio
nal de partid, comitetul exe
cutiv al sfatului popular și con
siliul agricol au întocmit un 
plan de măsuri privind or
ganizarea campaniei de toam
nă și îndrumarea gospodă
riilor colective. Cadrele de 
conducere din organele ra
ionale au primit sarcina 
să îndrume cîte două-trei 
gospodării colective. Con
siliile de conducere și organi-

zațiile de partid ale gospodă
riilor sînt sprijinite să folo
sească cele mai bune metode 
de organizare a muncii și an
trenare a colectiviștilor la exe
cutarea la timp și de bună ca
litate a tuturor lucrărilor agri
cole din această perioadă. In 
fiecare gospodărie au fost în
tocmite grafice de lucru cu 
termene pentru executarea

In raionul Olfenija

fiecărei lucrări in parte, s-au 
fixat sarcini concrete pentru 
brigăzi și echipe.

Organizațiile de partid des
fășoară o activitate intensă de 
popularizare a brigăzilor yi e- 
chipelor care obțin cele mai 
bune rezultate, a metodelor 
de lucru folosite de acestea. 
Iată unele aspecte din munca 
desfășurată la recoltat în cîte
va gospodării colective.

La gospodăria colectivă din 
Coconi s-a terminat de cîteva 
zile recoltatul porumbului de 
pe cele 1 200 ha, floarea-soa
relui de pe 315 ha, iar sfecla 
de zahăr se recoltează con
form graficului întocmit. In 
același timp s-au transportat 
la baza de recepție însemnate 
cantități de produse, s-au re
coltat cocenii. Toate aceste lu-

crări s-au executat într-o pe
rioadă de timp mult mai scurtă 
decît în anii trecuți. Care e 
secretul succesului ? Aici s-a 
organizat o vie întrecere între 
brigăzi și echipe. Seara, cînd 
se analiza desfășurarea muncii 
în cursul zilei, erau popu
larizați fruntașii la recoltat, 
iar brigadierii și secretarii or
ganizațiilor de partid din bri
găzile fruntașe relatau amă
nunțit cum au organizat mun
ca. A doua zi, agitatorii din 
celelalte brigăzi popularizau 
experiența bună a brigăzilor 
fruntașe. La începutul recolta
tului a fost fruntașă brigada 
lui Marin Ghiveci. Brigadierul 
stabilea în fiecare seară ce vor 
lucra echipele, cum să se fo
losească atelajele. Numai după 
două zile, în frunte a trecut 
brigada condusă de Ion Mo- 
raru. Întrecerea desfășurată 
între brigăzi a contribuit la 
grăbirea lucrărilor. De re
marcat faptul că floarea- 
soarelui a'fost recoltată în nu
mai patru zile, așa cum era 
prevăzut în grafic, iar strînsul 
porumbului a fost terminat de 
toate brigăzile în același timp.

FL. CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii“

(Continuare în pag. Il-a)
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BIRLAD (coresp. „Scînteii“). — Co
mitetul de partid, birourile organizații
lor de bază de la Fabrica de rulmenți 
din Bîrlad se ocupă îndeaproape de 
pregătirea deschiderii în bune condiții 
a noului an de învățămînt de partid. 
Circa 90 de propagandiști sînt pregă
tiți la cabinetul de partid. In munca de 
propagandiști au fost selecționați oa
meni cu o bună pregătire politică și 
profesională, cu experiență în munca de 
propagandă. Cei peste 1 300 de cursanți 
au fost repartizați în cercuri și cursuri 
potrivit pregătirii lor politice și ideolo
gice și ținîndu-se seama de dorința fie
căruia. Birourile organizațiilor de bază 
se îngrijesc în prezent de fixarea și pre
gătirea sălilor unde se vor ține lecțiile, 
de asigurarea materialelor necesare bu
nei desfășurări a învățămîntului de 
partid.

La cabinetul de partid al raionu
lui Tudor Vladimirescu din Capi
tală, propagandiștii și cursanții își 
notează temele și bibliografia pen
tru primele seminarii din noul an 
de învățămînt.

Colectiviștii din 
satul Vaida, re
giunea Crișana, 
lucrează de zor 
la recoltatul și în- 
magazinarea po
rumbului.

Dcalizări ale lucrătorilor din fi. A. S.

Ploile încă n-au venit, dar cumpărătorii prevăzători se pregătesc să le întîmpine

Strîngerea culturilor de toamnă 
de către lucrătorii gospodăriilor a- 
gricole de stat din întreaga țară se 
desfășoară în ritm susținut. Pînă 
în seara zilei de luni, în G.A.S. au 
fost recoltate peste 230 000 ha cul
tivate cu porumb. Cele mai avan
sate la culesul porumbului sînt 
G.A.S. din trusturile Turnu Severin 
și București, care au realizat 85 și, 
respectiv, 75 la sută din suprafață.

Rezultate bune au obținut șl G.A.S. 
din trusturile Craiova, Iași, Ploiești 
și Argeș. Totodată se apropie de 
sfîrșit recoltarea și treierișul flo- 
rii-soarelui.

Pe suprafețele de pe care s-au 
strîns cocenii, mecanizatorii exe
cută arături și pregătesc terenurile 
ce urmează a fi însămînțate cu se
cară, orz și grîu.

(Agerpres)

Ediții speciale ftentea late
PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

Executarea la timp și în bune condi
ții agrotehnice a lucrărilor agricole 
de toamnă, constituie unul din obiec
tivele de seamă' ale muncii "politice 
pe care o desfășoară organele și orga
nizațiile de partid din regiunea Ar
geș. Din inițiativa Comitetului regio
nal de partid Argeș, redacția ziarului 
„Secera și Ciocanul“ a organizat o ca
ravană tipografică care editează nume
re speciale pentru unele comune din 
raioanele Drăgănești Olt, Slatina, Cos
tești și Drăgășani — raioane cu o 
mare pondere în volumul de lucrări 
agricole din această toamnă. Edițiile 
speciale apărute în comunele Văleni, 
Băsești, Șerbănești, Sprîncenata, și

Călinești din raionul Drăgănești 
Olt, comune care pînă acum cî
teva zile erau rămase în urmă cu 
lucrările agricole de toamnă, au an
trenat pe colectiviști la efectuarea la 
timp a lucrărilor. De remarcat că în 
aceste comune recoltatul porum
bului s-a terminat în numai cîteva 
zile, iar în momentul de față colecti
viștii și mecanizatorii lucrează intens 
pentru pregătirea terenului în vederea 
însămînțărilor de toamnă. Zilele aces
tea caravana tipografică a început să 
tipărească ediții speciale pentru unele 
comune din raionul Slatina, iar de 
aici va trece în raioanele Costești și 
Drăgășani.

Capitală, la întreprinderea „Dîmbovița“, au fost fa
bricate ghete îmblănite, cu toc înalt.

Un articol nou pentru sezonul rece sînt și ghetele 
cu talpă din cauciuc microporos căptușite în interior, 
fabricate la Uzinele de pielărie din Cluj. Acestea sînt 
ușoare, comode și au o rezistență mare la purtare, 
întreprinderea „Ardeleana“ din Alba Iulia a produs 
pentru bărbați ghete cu talpă de cauciuc microporos 
și cu fețe din piele presată. De asemenea, fabricile de 
încălțăminte au mai produs șoșoni de casă din pos
tav, cu talpă de pîșlă.

B be a I ai t e de te r m c ncu venirea toamnei, 
de ploaie sînt tot maț

O dată 
mantalele 
mult solicitate de cumpărătorii 
Pentru anul acesta, Fabrica de 

confecții „Bega“ din Timișoara, producătoarea prin
cipală a acestor articole, a pregătit o colecție de 25 de 
modele. Mantalele în diferite culori, au o croială nouă, 
cu mîneci raglan, platcă în față și în spate, glugi de 
diferite forme. Produsele se remarcă și prin desenele 
și imprimeurile variate. Foliile de P.V.C. fiind de ca
litate superioară, le conferă o mai mare maleabilitate 
și rezistență. La confecționarea acestor articole s-au 
adus și unele îmbunătățiri privind execuția. Astfel, 
butonierele sînt sudate, iar nasturii sînt din material 
plastic.

Anul acesta vor fi fabricate 1 000 000 de mantale de 
ploaie pentru femei, bărbați și copii. Pînă la 1 septem
brie au fost livrate comerțului aproape 650 000 de 
bucăți.

Mantale 
de ploaie

Și
Ghete căptușite s-au 

și altele...

fabricile de încălțăminte 
pregătit în vederea zilelor 

Au fost realizate cîteva mo- 
noi de încălțăminte. Astfel, 
încălțăminte „Pionierul“ din 
pentru femei, ghete cu talpă

reci, 
dele 

la Fabrica de pielărie și 
Capitală au fost produse, 
de cauciuc și cu fețe din velur-spalt și hunting. Aces
tea, realizate în 10 modele noi, au în interior un branț 
dintr-un material buretos, fiind astfel comode la pur
tat și călduroase. De la începutul anului și pînă în 
prezent, au fost fabricate 600 000 de perechi. Tot în

----------- Șoșonii, cismulițele pentru co- 
șoșoni pii, galoșii, produse atît de soli- 
----------- citate în zilele de iarnă, sînt pro

duse în cantități sporite față de anul trecut. Ținînd 
seama de linia încălțămintei, se vor găsi în magazine 
mai mulți galoși cu vîrf ascuțit și încălțăminte simi
lară pentru femei.

Galoși,

PITEȘTI (coresp. 
„Scînteii“). — Ca ur
mare a extinderii pe 
scară largă a metode
lor avansate de lucru 
(forajul cu turbina și 
electroburul), petroliș
tii de la Oficiul de fo
raj Rîmnicu Vîlcea au 
reușit să obțină în 
acest an viteze de lu
cru cu mult mai mari 
decît cele planificate. 
De remarcat este fap
tul că din totalul fo-

rajului executat pînă 
acum, peste 52 la sută 
a fost realizat cu turbi
na. Ca urmare, prețul 
de cost pe metru forat 
a scăzut de la o lună 
la alta. în 8 luni, vo
lumul economiilor 
peste plan se ridică la 
2 773 000 lei. Numai în 
această lună, între
prinderea de foraj 
Rîmnicu Vîlcea a pre
dat schelelor de ex
tracție din regiune 3 
sonde cu mult timp

înainte de termenul 
planificat. Astfel, bri
gada condusă de 
Gheorghe Radu a pre
dat sonda 24 a sche
lei de extracție-Ciu- 
rești cu 5 zile mai de
vreme, iar brigăzile 
conduse de Ioachim 
Haralambie și Cornel 
Duțică au terminat fo
rajul sondelor 305 și 
450 cu cîte două zile 
înainte de termenul 
planificat.

(Continuare în pag. IlI-a)

(Agerpres)

Cu planul pe 9 luni realizat
• Constructorii de mașini agricole din Bocșa și-au 

îndeplinit sarcinile de plan pe primele 9 luni ale 
anului la producția de utilaj agricol și la piese de 
schimb. Acesta este rezultatul aplicării măsurilor 
tehnice și organizatorice propuse de muncitori, teh
nicieni și ingineri pentru sporirea productivității 
muncii, care a crescut de la începutul anului cu pes
te 2 la sută față de sarcina planificată. Tot înainte 
de termen și-au îndeplinit planul de producție pe 
primele 9 luni colectivele de muncă din cadrul Di
recției regionale C.F.R. Timișoara, muncitorii Com
binatului de industrie locală Timișoara etc.

• Furnaliștii de la Uzinele siderurgice „Victoria" 
Călan au îndeplinit planul de producție pe 9 luni 
cu 10 zile mai devreme. Succesul furnaliștilor se 
datorește ridicării continue a productivității agrega
telor. Indicele mediu de utilizare a furnalelor reali
zat în acest an este cu peste 55 la sută mai mare 
decît cel realizat în 1959. S-a îmbunătățit și calita
tea fontei.

Cartea la sate
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In Capitală sosesc zilnic cartofi pentru aprovizionarea de iarnă a popu
lației. Iată un aspect de la rampa de descărcare Obor.

(Foto : M. CIOC)

MUREȘ (coresp. 
„Scînteii").— In centrul co
munei Cîrța, din raionul 
Ciuc, a fost terminată ame
najarea unei librării cu au
toservire. Cu aceasta, nu
mărul librăriilor sătești din 
regiune se ridică la 32. In 
cele 8 luni ale acestui an, 
prin aceste unități, cit și

prin 
zat
1 358 000 lei, cu 30 la sută 
mai mult ca în aceeași pe
rioadă a anului trecut. In 
ultimul an, peste 10 000 de 
colectiviștii și-au făcut bi
blioteci personale compu
se din cărți politice, agri
cole și beletristice.

autolibrărie s-au difu- 
cărți in valoare de

I

Construirea unei noi aripi la hotelul Athenée Palace
La hotelul Athenée Palace din Ca

pitală se va construi o nouă aripă. 
Prin aceasta, capacitatea hotelului va 
spori cu 267 de paturi. Paralel cu a- 
ceastă lucrare, va începe și amenaja
rea unui restaurant cu 400 de locuri,

dotat cu servicii anexe modern utila
te. Printr-o scară interioară, restauran
tul va comunica cu hotelul. De ase
menea, se amenajează și o grădină 
de vară cu perspectivă spre Calea 
Victoriei.



Nr. 6026Pag 2

în gara CîmpinaUN ADEVÀRAT PEDAGOG
Numerotare încurcată

D.
Un un filmsfătuit între dînșiiS-au sac

80 d eL a
La anii dumi-

de corn,

H. ION pentru

trebuie în- 
asigura un

linii un mar- 
e gaia, gata 

din partea 
poate apare

altă soluție: abonamen
tul. Fără rezultat insă.

Sfatul popular a gă.

ți-o spun
răspuns

IONAȘCU 
miner

de tubari. Pentru ei, loan Rebeleș 
fost ca un adevărat pedagog.

ani

avea nevoie de un avion 
făcut din materiale trai
nice și mai ales avea

sute de metri adîncime, 
lui Rebeleș lucrau cu în- 

Se ivise o defecțiune la o 
r , Tocmai atunci șeful nu era în 
mijlocul lor.

venită pe

De multă vreme, echipa de tubari 
condusă de Ioan Rebeleș de la mina 
Petrila e cunoscută pentru hărnicia 
ei, adeseori fiind evidențiată în mun
că. Echipa iți are povestea ei.

Cu cîțiva ani în urmă, Francise Kö
szegi și Ioan Dumitrașcu au venit la 
mina Petrila să învețe o meserie, l-a 
îndrumat Ioan Rebeleș. Cu timpul au 
venit și alții, printre care și Vasile 
Guță, care știa lăcătușeria. La mon
tat conducte nu se pricepea însă. Tot 
Rebeleș l-a învățat, ca și pe Dorodici 
Francise și loan Crețan, ori pe Ale
xandru Panaitescu, mezinul, cum i se 
spune și azi. Pe toți i-a luat în co
lectivul său. Echipa obținea succese 
îmbucurătoare, dar adevărata ei „su
dură" întîrzia. Băieți harnici, nimic de 
zis. Uneori însă mai făceau și boro
boațe. Nu o dată a găsit Rebeleș ba 
un clește rupt, ba o conductă neetan
șată, ba un robinet uitat deschis. Și, 
dintre toți, mezinul le făcea parcă și 
mai boacăne. Lui Rebeleș îi era drag 
și mereu se gîndea cum să-l ajute să 
se schimbe. Mai avea el și cu alții 
de lucru, nu-i vorbă. Fiecare avea și 
calități. Trebuia să-i cunoască bine, să 
găsească drumul cel mai potrivit spre 
inimile lor, să-i crească. A fost ne
voie să-i învețe lucruri elementare. 
După schimb, Rebeleș strîngea unel
tele, le curăța, le așeza cu a- 
tenție în lăzi. Ne mai trebuie și mii- 
ne, spunea, să-l audă toți. După un 
timp, băieții 
Dar s-au ivit 
Baltă întîrzia 
de vorbă cu 
îndrepta. Nu 
unui schimb,
lăzile păstrate cu atîta grijă.

— Mîine dimineață, Aristică, am 
ceva treabă la magazie. Ai tu grijă 
să începeți lucrul înainte de sosirea 
mea.

Lui Aristică nu prea îi convenea. 
Dar a doua Zi somnorosul a venit la 
timp. Și-a îndeplinit bine misiunea. 
La sfîrșitul schimbului, șeful „a ui
tat“ însă să-i ceară cheile. Ce era să 
facă ? A tăcut. 1 se încredințase o 
sarcină importantă pe care el și nu al
tul era chemat s-o îndeplinească. În
cet, încet a început să se schimbe. 
S-a făcut mai disciplinat, mai harnic, 
S-au transformat și ceilalți. Și iată că 
a venit un moment cînd destoinicia 
lor a fost pusă la încercare.

Noapte de august. In subteran, la 
cîteva 
tubarti 
dîrjire. 
pompă.

ți au hotărît să nu-l facă de rușine. 
Și-au organizat bine munca. Fiecare 
știa ce are de făcut. Nici nu se în
cheiase schimbul de noapte, cînd de
fecțiunea a fost înlăturată. Celelalte 
echipe și-au putut relua munca. Tu- 
barii lui Rebeleș și-au făcut datoria.

Comunistul Rebeleș a muncit cu 
răbdare, cu dragoste, i-a obișnuit pe 
cei din echipă să muncească toți ca 
unul, să-și cunoască meseria, să înve
țe mereu. Pentru meritele lor, și loan 
Bota, și Francise Dorodici, și Kăszegi 
Francise au fost primiți în partid. 
Ceilalți sînt încă utemiști. Toți mun
citori de nădejde. Alexandru Panai- 
tescu, mezinul, va merge la școala de 
maiștri. Cu toții au crescut în echipa 

a

au priceput cite ceva, 
alte neajunsuri. Aristică 
cam des. Rebeleș a stat 
el. Insă Aristică nu se 
l-a mustrat. La sfîrșitul 
i-a dat lui cheile de la

Furtuna
neașteptate s-a abătut și 
peste o parte din via 
G.A.C. Cîndești, raionul 
Focșani. Mai mulți bu
tuci au fost culcați la 
pămînt.

Moș Sava Miauță a 
pornit, sprijinindu-se In 
bastonul vechi 
spre brigadă, dar aici 
nu era nimeni. A plecat 
apoi spre vie.

Nu se poate așa ceva.

Trebuie să salvăm re
colta, și-a spus în sinea 
lui moșneagul. Și-a su
flecat minecile, a lăsat 
bastonul atirnat de ra
mul unui Cireș și s-a a- 
pucat de treabă. A ridi
cat buțucii căzuți, a 
legat lăstarii, a înfipt a- 
raci noi. Butucii și-au 
revenit. Brigadierul i-a 
mulțumit fierbinte,

— Nu trebuia să te

obosești, 
tale...

— Eu 
față, i-a
Sava, Strugurele nu 
huie să stea nici 
culcat pe pămîntul 
Cînd e nevoie, eu 
pot sta de paie, că doar 
nu am o sută cincizeci 
de ani, ci doar... opt
zeci fi unu.

SAVA IONICA 
învățător

în 
moș 
tre- 
o zi 
ud.
nu

In toate stațiile de cale ferată 
pe care le aunoBC, sînt luate o se
rie de măsuri pentru buna deser
vire a călătorilor. Acestea se re
feră și la felul cum călătorii ajung 
de pe peron la trenul cu care vor 
călători. Fie că există peroane 
speciale pentru fiecare linie, la 
care se ajunge prin tuneluri — așa 
cum e de exemplu la Ploiești — 
fie că trecerea peste linii este per
misă numai atunci cînd toate li
niile sînt absolut libere. în alte 
gări există semnalizatoare specia
le. La noi, în gara din Cîmpina însă, 
administrația nu s-a gîndit să ia 
nici o măsură asemănătoare. Sta
ția are mai multe linii și traficul 
de mărfuri și călători e destul de 
mare. Cei care vor să treacă spre 
autobuz sau să ia trenul pentru 
București de la linia 6 sînt nevoiți 
să traverseze toate liniile. Aici e 
necazul. Cînd să treci, te pome
nești că pe celelalte 
far intră în stație și 
să dea peste tine ; 
opusă, pe altă linie, 
un accelerat care nu oprește la 
Cîmpina și care, deci, nu este 
anunțat. Se mai întîmplă ca în fața 
clădirii gării să staționeze anumi
te vagoane de marfă. Atunci, ca 
să treci de partea cealaltă, tre
buie să faci și... echilibristică, tre- 
cînd încărcat cu bagaje, printre 
vagoane.

Direcția regională C.F.R. de care 
aparține gara Cîmpina ar trebui 
să studieze ce anume 
treprins pentru a se 
acces bun pe peron.

In acest an s-au reali
zat noi și însemnate pro
grese în editarea ma
nualelor școlare. Toate 
au apărut înainte de 
deschiderea școlilor și în 
condiții tehnice supe
rioare. Sînt regretabile 
însă unele deficiențe, pe 
care elevii au putut să 
le constate în unele 
exemplare ale manualului 
de Limba romînă pentru 
clasa a IV-a, tipărit la 
Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteli". Citim la 
pagina 67, jos : „Vlalcu

Comuna Făgețel din 
raionul Vedea îți are 
cinematograful ei. Dat 
de la o vreme e ca șl 
cum nu l-ar avea, de
oarece operatorul, Ște
fan Vișan, nu-și vede 
de treabă. Din neglijen
ța lui, filmul se rupe 
des sau devine... mut. 
De aceea colectiviștii, 
deși au îndrăgit cine
matograful, renunță la 
spectacole. Conducerea 
căminului cultural în 
loc să ia măsuri

Mâteriolele—gospodărite eu griji 
valorificate superior

Este cunoscută însemnătatea folo
sirii gospodărești a materiei prime 
și materialelor pentru reducerea 
prețului de cost al produselor, pen
tru sporirea acumulărilor bănești și 
resurselor financiare ale economiei 
naționale, pentru creșterea nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Anul acesta în întreprinderile in
dustriale din regiunea Ploiești — ra
finării, schele petroliere, uzine me
talurgice, unități ale industriei ușoa
re — a crescut preocuparea colecti
velor pentru micșorarea continuă a 
consumurilor specifice, pentru evita
rea risipei de materie primă, mate
riale, energie electrică și combustibil. 
S-a acumulat o experiență bună care 
se cere extinsă, valorificată. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît mai sînt încă 
unele colective care nu stau prea 
bine în această privință.

In cele ce urmează ne propunem 
să relatăm cîteva constatări desprin
se cu prilejul unei vizite prin în
treprinderile din regiune.

jl CIT MAI MULTE ECONOMII 
fi,. DE METAL...

Organizația de partid din uzină 
desfășoară o muncă politică susținu
tă pentru antrenarea muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor în acțiuni 
concrete de reducere a prețului de 
cost al produselor și economisire a 
materialelor. In fiecare din secțiile 
de producție pot fi văzute panouri 
cu lozinci mobilizatoare care arată 
însemnătatea folosirii raționale a 
metalului, a sculelor și altor mate
riale. Birourile organizațiilor de bază 
de la secțiile vane, turnătorie, forje 
au organizat „vitrine ale calității“ 
în care se expun piese executate ire
proșabil și piese rebutate. Acest lu
cru are un puternic efect educativ

noi de turnare, forjare șl prelucrare 
mecanică a pieselor, pentru generali
zarea experienței fruntașilor în gos
podărirea metalului.

In întreprinderile din regiunea 
Ploiești — consumuri 

specifice cît mai reduse

nevoie motor
mai bun". Întoarcem

foaia. Urmează pagi
na... 1321 „Acum vreo 
70—80 de ani lumea rî- 
dea cînd auzea despre 
un copilandru cil ar dori 
să picteze, să scrie sau 
să einte“... sună textul 
în continuare.

Nu cumva cei de la 
controlul de calitate pic
tează, scriu sau cîntă în 
timpul serviciului? Nu
mai astfel s-ar putea ex
plica numerotarea atît 
de încurcată a unor 
file...

înlăturarea acestor de
ficiențe încercat o

slt altă variantă. Ai ne
voie de o adeverință? 
lei un bilet. Ai nevoie 
de un act? Iei un bilet. 
Acest curios gen de 
vînzare a biletelor pen
tru film a fost introdus 
și la moară. Vrei să ma
cini un sac de grîu sau 
de porumb ? Iei un bi
let. Și întreprinderea ci
nematografică Argeș 
trebuie să ia...

Nu bilet, ci măsuri — 
pentru lichidarea aces
tui procedeu.

In uzinele metalurgice și construc
toare de utilaj petrolier din regiu
ne, cheltuielile pentru procurarea 
materialelor reprezintă circa 60 la 
sută din prețul de cost. In aceste în
treprinderi s-a avut în primul rînd 
în vedere micșorarea consumului de 
metal.

■— In uzina noastră — ne-a decla
rat inginerul Vasile Sîrbu, adjunct 
al șefului serviciului constructor-șef 
de la Uzinele „1 Mai“-Ploiești — s-a 
căutat ca prin modernizarea fabrica
telor și îmbunătățirea lor construc
tivă să se reducă permanent consu
mul specific de metal. Așa s-a pro
cedat la agregatul de cimentare tip 
A.C.-400. Perfecționările aduse aces
tuia au contribuit la ridicarea carac
teristicilor lui tehnice precum și la 
reducerea consumului specific cu 
1500 kg metal la fiecare agregat. In 
ultimele luni au fost reproiectate, 
de asemenea, turla și alte părți ale 
instalațiilor de foraj 4 L.D.

Și la Uzina de utilaj petrolier din 
Tirgoviște, lupta pentru economisi
rea metalului a dat rezultate bune 
în acest an. In fiecare din secțiile 
de fabricație au fost luate măsuri 
pentru folosirea rațională a materia
lelor, pentru micșorarea procentului 
de rebut și a remanierilor, pentru 
extinderea acelor metode care con
tribuie la reducerea consumurilor 
specifice. Debitarea materialelor a 
fost organizată într-un sector cen
tralizat ; materialele se folosesc a- 
cum mai judicios, creîndu-se posi
bilitatea introducerii planurilor de 
croire combinată. La construcția ma
caralei pentru instalațiile de foraj 
de 200 tone, de pildă, prin aplica
rea planurilor de croire complexă, 
a fost redus consumul specific de 
metal cu 351 kg pe bucată. La o 
serie de repere s-a înlocuit tăierea 
cu flacără oxiacetilenică prin tăie
rea cu foarfecă mecanică, pierderi
le de metal fiind în acest caz reduse 
considerabil. In ultimul timp capa
cele, scaunele pentru supape și alte 
piese pentru vane se execută prin 
forjare în matrițe, în locul forjării 
libere.

asupra celor care neglijează calita
tea produselor. Agitatorii organizea
ză deseori discuții despre importanța 
economisirii metalului, iar gazetele 
de perete popularizează succesele 
muncitorilor evidențiați în muncă.

Roadele acestei preocupări sînt 
evidente. In primele 8 luni ale anu
lui colectivul Uzinei de utilaj petro
lier din Tîrgoviște a economisit a- 
proape 500 tone metal, cantitate din 
care se pot fabrica 50 macarale pen
tru instalații de foraj, 110 perechi 
racorduri speciale și 30 turbine de 
l’oraj.

Experiența dobîndită de construc
torii de utilaj petrolier din Tîrgoviș
te și de la Uzinele „1 Mai“-Ploiești 
nu a fost totuși extinsă și în alte 
uzine metalurgice din regiune. La 
Ploiești, de pildă, în apropierea Uzi
nelor „1 Mai“ se află Uzina de utilaj 
chimic și petrolier nr. 2. Aici lucru
rile stau cu totul altfel. Normele de 
consum stabilite prin plan nu au fost 
respectate aproape la nici un fabricat. 
La construcția utilajului tehnologic 
pentru industria chimică și rafinării
le de petrol s-au consumat în plus, 
față de normele de consum stabilite, 
însemnate cantități de metal.

Cauzele trebuie căutate nu atît în 
schimbarea sortimentului de produ
se față de anul trecut — cum susți
ne conducerea administrativă — ci 
mai ales în nerespectarea disciplinei 
tehnologice, în folosirea de mate
riale supradimensionate etc. Cine 
întreprinde o vizită prin această uzi
nă nu poate să nu observe cum ca
pete de laminate, bucăți de tablă, 
se aruncă la fier vechi, deși mai pot 
fi folosite la repere mai mici. Din 
cauză că adaosurile de prelucrare 
sînt prea mari, se risipesc prin șpan 
cantități însemnate de metal. Va tre
bui studiată aici, cu toată seriozi
tatea, posibilitatea introducerii debi
tării centralizate cu mijloace meca
nice a materialelor — deoarece prin 
tăierea cu aparatele de sudură se 
irosește mult metal.

La Uzina mecanică Cîmpina și la 
Uzina „Neptun“ din aceeași localita
te, consumurile specifice de materiale 
au fost, de asemenea, depășite la 
unele fabricate. Este necesar ca și în 
aceste întreprinderi să se depună e- 
forturi pentru extinderea metodelor

„.Șl DE ÀLTE MATERIALE

In procesul de producție al fiecărei 
întreprinderi industriale se folosesc 
sute de materiale diferite. Im
portant este, în primul rînd, ca 
la fiecare material să se stabi
lească norme de consum cît mai 
judicioase, pe baze științifice, ți- 
nînd seama de perfecționarea teh
nologiei de lucru, de folosirea mate
rialelor noi, avantajoase, de extin
derea metodelor avansate de mun
că. Urmărirea periodică a consumu
rilor realizate, intervenția operativă 
acolo unde treburile nu merg prea 
bine asigură succesul 
pentru reducerea acestor 
specifice.

Realizări de seamă în 
justă a consumurilor de materiale și 
în controlul respectării lor a obținut 
colectivul Uzinelor chimice „Vlcto- 
ria“-Florești. Spre sfîrșitul anului 
trecut, conducerea uzinei a luat ini
țiativa de a forma o comisie de teh
nicieni, economiști și ingineri care a 
studiat consumurile specifice la fie
care produs în parte și a propus 
pentru noul an norme de consum 
îmbunătățite pe seama folosirii celor 
mai bune rețete de amestec al mate
riilor prime și reducerii procen
tului de deșeuri și rebuturi. Norme
le de consum au fost aduse la cu
noștința tuturor muncitorilor, luîn- 
du-se totodată măsura ca scoaterea 
materialelor din magazie să se facă 
numai pe bază de fișe-limită.

In întreprindere s-au depus mqri 
eforturi pentru perfecționarea teh
nologiei de lucru. In sectorul de 
masticare a cauciucului natural, bu
năoară, printr-o mai bună organi
zare a muncii au fost eliminate pier
derile- de materie primă care aveau 
loc în timpul acestei operații. De a- 
semenea, au fost luate și alte mă
suri care au contribuit ca în prime
le 8 luni ale anului, colectivul 
uzinei să reducă consumul speci
fic de cauciuc cu 4 kg pe tona 
de produse finite, iar de cord 
— cu 3,8 kg pe tonă. Mai bine 

jumătate din cei 1843 000

în lupta 
consumuri

normarea

de
lei economii suplimentare la prețul 
de cost realizate de uzină în această 
perioadă, provin din economisirea 
materiei prime și materialelor.

Exemple de buni gospodari se 
pot da și din alte întreprinderi din 
regiune. La Fabrica de îngrășăminte 
chimice din Valea Călugărească, prin 
micșorarea consumului specific de 
chimicale la fabricarea îngrășămin
telor fosfatice, hexametafosfatului și 
concentratelor de apatită, s-au econo
misit pînă acum aproape 50 tone de 
acid sulfuric, iar la rafinăria Plo
iești economiile realizate prin con
sumul de combustibil tehnologic re
prezintă circa 1 300 000 lei ; la între
prinderea textilă „Dorobanțul“ Plo
iești, prin micșorarea normelor de 
consum și înlăturarea risipei s-au e- 
conomisit 4 000 kg lînă și 3016 kg 
fire etc.

Sînt însă șl întreprinderi unde nu

I Ä'

Pluta;! pe Bistrița Auries-a acordat atenția cuvenită folosi
rii chibzuite a materiilor prime și 
materialelor. La Fabrica de becuri 
„Steaua Electrică“ din Fieni de pildă, 
consumul specific de electrozi, spira
le, baloane, socluri și de alte mate
riala a fost simțitor depășit. în sec
țiile de fabricație ale acestei între
prinderi vezi la tot pasul becuri sparte 
și aruncate .datorită funcționării ne- 
corespunzătojare a unor agregate și 
procentului ridicat de rebut. Extin
derea utilizării reperelor din mase 
plastice I» unele produse se face cu 
multă încetineală. Este de neînțeles 
de ce aici nu se urmărește sistema
tic cum se respectă normele de 
consum, nici de către serviciul tehnic 
— cum este normal — nici de către 
serviciul planificare sau de către 
secțiile de producție. Consecințele ? 
în primele 8 luni ale anului, prețul 
de cost al produselor a fost depășit 
la capitolul „materiale“ cu peste un 
milion lei.

Unele norme de consum la prin
cipalele materii prime și materiale 
au fost depășite și la Fabrica de hîr- 
tie „1 septembrie“ din Bușteni (aici 
s-au consumat în plus față de norme 
731 mc lemn), la Uzina mecanică 
din Moroni și la Fabrica de geamuri 
Scăieni. La rafinăria nr. 2 Ploiești, 
Fabrica de ciment Fieni și în alte 
unități s-au înregistrat consumuri de 
energie electrica și combustibil mai 
mari decît era planificat.

Faptele arată că în întreprinderi
le industriale din regiunea Ploiești 
posibilitățile de reducere a consu
murilor specifice de materiale n-au 
fost epuizate nici pe departe. Este 
necesar ca peste tot să se ia mă
suri pentru 
de consum, 
condiții cît 
realizării cu
plan la toți indicii.

N. PANTILIE 
coresp. „Scinteli“

respectarea normelor 
pentru crearea unor 
mai corespunzătoare 
succes a sarcinilor de

BAIA MARE, La parterul noilor blocuri s-au deschis magazine moderna (Foto i GH. VINȚILA)

Ca*n povestea cu „Sesam, 
deschide-te !“

mt-amVara aceasta 
petrecut concediul de 
odihnă colindînd Bu- 
cegii. în grupul nos
tru, format din vreo 
douăsprezece persoane, 
au fost și cîțiva copii 
care urcau pentru pri
ma oară. Greutățile as
censiunii, oboseala dru
mului au fost larg com
pensate de frumusețile 
munților. Am făcut po
pas Ia cabane unde, 
am fost bine primiți de 
către cabanieri politi- 
coșl și ospitalieri. Cu 
o excepție-două... Des
pre o astfel de excepție 
vă scriu acum. E vorba 
de cabana „Babele'. 
Am ajuns aici după un 
drum de mai multe ore. 
Ne-am adresat caba
nierului pentru găzdui
re. Un inspector de la 
Întreprinderea stațiunii 
balneo-climaterice Pre
deal, care era de față, 
a intervenit :

— N-avem locuri. 
Cabana e în renovare. 
Plecați la Peștera sau 
la Omul.

Pînă la Omul mal 
era drum de trei ore. 
Vremea era ploioasă, 
am fi ajuns acolo in 
fapt de seară Pe dea
supra n-aveam siguran
ța că vom găsi locuri. 
Am stăruit, cu gîndul 
la copii, care erau foar
te osteniți. Principalul 
era să avem un acope
riș deasupra capului. 
Cabanierul și Inspecto
rul au fost neînduple
cat!. în timp ce grupul 
discuta ce e de făcut 
cineva a pronunțat în- 
tr-o doară numele di
rectorului întreprinde
rii balneo-climaterice 
Predeal, pe care-1 cu
noștea.

Electul a fost magic. 
Parc-ar fi spus : „Se
sam, deschide-te". In
spectorul s-a făcut ne
văzut, iar cabanierul, 
transformat cu desă- 
vîrșire, excepțional de 
binevoitor și politicos, 
ne-a deschis un dormi
tor cu 25 de locuri.

Prin contrast, merită 
să amintim cum ne-a 
Intîmpinat cabanierul

de pe Omul. Cabana 
de aici e greu de apro
vizionat. E departe tare. 
Am fost primiți ime
diat, fără milogeli și 
tîrguieli. De cum am 
ajuns, cabanierul, foar
te prietenos ne-a spus :

— înainte de orice, 
stați la masă că trebuie 
să fifi flâmfnzf. Pe ur
mă ne vom ocupa șl 
de paturi pentru dum
neavoastră.

Și nè-a pus pe masă 
brînză, ouă, 
lapte. Ca 
acasă ! Am 
toții foarte 
nați. Mate
între un cabanier șl 
celălalt I

Plină de farmec e o 
excursie In Bucegi, mi
nunate popasurile la 
cabane. Dar ne între
băm : pot fi lăsat! oare 
turiștii la discreția 
unui cabanier și a 
unui inspector fără pic 
de suflet ca acei de la 
„Babele' ?

mămăligă, 
la mama 

fost cu 
impresio- 
deosebire

IUDITA ALBU 
cercetător științific

BoaâA hiinsi organizări a campaniei agricole
(Urmare din pag. I-a)

In munca de popularizare a fruntași
lor și de antrenare a tuturor colectiviș
tilor la strîngerea recoltelor, comitetul 
de partid de la G.A.C. Mînăstirea a 
folosit cu succes stația de radioampli
ficare, gazeta de perete și alte forme 
ale muncii politice de masă. Top. Radu 
D. Radu, secretarul comitetului de 
partid din gospodărie, ne-a relatat că 
popularizarea prin stația de radioam
plificare a realizărilor și metodelor fo
losite de brigăzile 
Ulmeanu și Vasile 
interes deosebit în 
„Să ne organizăm 
nu pierdem timpul zadarnic“, spuneau 
colectiviștii din celelalte brigăzi. Ei au

conduse de Tudor 
Gingașu a stîrnit un 
rîndul colectiviștilor, 
mai bine munca, să

făcut multe propuneri privind îmbună
tățirea organizării muncii S-au format 
echipe de încărcare și descărcare, care 
au urgentat transportarea porumbului 
din cîmp. Colectiviștii au terminat de 
recoltat cele 270 ha cu floarea-soarelui 
și porumbul de pe suprafața de 826 ha.

Buna organizare a muncii a adus 
succese de seamă și colectiviștilor din 
Chiselet. Agitatorii au explicat colecti
viștilor însemnătatea grăbirii recoltatu
lui. In fiecare seară se analizează cum 
și-a realizat sarcinile fiecare brigadă. 
Consiliul de conducere a organizat spri
jinirea brigăzilor cu rezultate mai sla
be. Pe lingă celelalte forme de popu
larizare a rezultatelor obținute s-au 
luat măsuri ca fotografiile fruntașilor în

campanie să fie expuse la panoul de 
onoare al gospodăriei. Printre fruntașii 
de aici întîlnești pe Ion Stoica, șef de 
echipă, Tudor Dima, conductor de a- 
telaj. Petre Drăgan, brigadier. Hărnicia 
colectiviștilor a fost încununată de 
succes. Pînă acum, ei au terminat de re
coltat cele 260 ha cu floarea-soarelui si 
se apropie de sfîrșit cu strînsul recol
tei de porumb de pe cele 1 188 ha.

Acestea sînt numai cîteva aspect» 
din activitatea desfășurată de organiza
țiile de partid și consiliile de conducere 
ale gospodăriilor colective din raionul 
Oltenița pentru strîngerea la timp a re
coltelor. Acum, atenția este îndreptată 
spre însilozarea tuturor resurselor d» 
furaje și spre lucrările pregătitoare pen
tru semănat.

Cinematografe)
TEATRE : Teatrul Național „I. L. Ca- 

ragiale“ (Sala Comedia) : Orfeu în infern
— (orele 19,30). (Sala Studio) : Adam și
Eva — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : Frații Kara
mazov — (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra* (bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Cezar șl Cleopatra — 
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahla nr. 74) ; Menajeria de sticlă _
(orele 19,30). Teatrul de Comedie : Șeful 
sectorului suflete — (orele 20). Teatrul 
pentru tineret șl copil (Sala C. Miile) : 
Acuzarea apără — (orele 20). Teatrul 
Evreiesc de stat :Opera de trei parale — 
(orele 20). Teatrul satiric muzical ,,C. 
Tänase“ (Sala Savoy) ; Ca la revistă — 
(orele 20). (Sala din calea Victoriei 174) ; 
Expoziția de muzică ușoară — (orele 20). 
Teatrul Țăndărică (Sala-Academtei) : 
Cartea cu Apoi odor — (orele 16). Circul 
de stat : Spectacolul circului Bielorus — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Aventura : ru
lează la Sala Palatului R. P. Romine 
(orele 19,30 — seria de bilete 836), Repu
blica _  bd. Magheru 2 (9.45; 12,30; 15,15;
18; 20,45), Capitol — bd. 6 Martie 16 (9,30; 
12,15; 15; 17,45, 20,30 — grădină 19). Fero
viar — Calea Griviței 80 (9,45; 12,30; 15,15: 
18; 20.45), Stadionul Gluleștl (19,15), Sta
dionul Dinamo (19,30). Codtn : Patria — 
bd. Magheru 12-14 (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15), București — bd. 6 Martie 6 (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Excelsior — bd. 1 
Mal 322 (10; 12; 14,15; 10,30; 18.45; 21).
Grădina cinematografului Doina — str. 
Doamnei 9 (19,45). Icarle X Bt — cine
mascop ; C'arpațl _  bd. Magheru 29 (10;
12; 15; 17; 19; 21), Tineretului — Calea Vic
toriei 48 (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30). Gră
dina Progresul — str. Ion Vldu 6 (20). 
înfrățirea între popoare — bd. Bucu- 
reștil-Nol (14; 16; 18,15; 20,30). E permis 
să calci pe iarbă : Victoria — bd. 6 Mar
tie 7 (10; 12; 14; 16,15; 13.30; 20,45), Grlvita
— Calea Griviței lingă podul Basarab (10: 
12,15; 16; 18,15; 20,30), Arta - Calea Călă
rași 153 (15; 17; 19; 21). Melodia - șos. ște
fan cel Mare, colț cu str. Llzeanu (10; 12; 
15; 17; 19, 21). Babette pleacă la război — 
cinemascop : Festival — bd. 6 Martie 14

(10; 12; 15; 17| 19; 21 — grădină 19,30), Li
bertății — str, 11 Iunie 75 (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21). Marele drum : Central — bd. 
6 Martie 2 (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Floreasca — str. I. S. Bach 2 (16;
18,15; 20.30) Căpitanul Fracasse — cine
mascop ; Lumina — bd. 6 Martie 12 (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). Culisele varie- 
teului : Union — str. "* " " ”
(11; 16; 18,15; 20,30).
pentru copii : Doina
(orele 10). Doctor în filozofie : Doina — 
str. Doamnei 9 (11,30; 13,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Marea bătălie de pe Volga — 
Jocuri periculoase — sport nr. 4/1963 : 
Timpuri noi — bd. 6 Martie 18 (rulează 
in continuare de la orele 10 pînă la orele 
21). Viața fără chitară : Dacia — Calea 
Griviței 137 (rulează in continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21). Misterele Pa
risului — cinemascop : Buzești — str. 
Buzeștl 9-11 (11; 15; 17; 19, 21 - grădină
19.30) . Mongolii _  cinemascop ; Cringași
— str. Cringași 42 (15; 17; ’ *“ '
nul ! Bucegi — bd. 1 Mal 
19 — grădină 18,30; 20.30). 
mincinoase : Unirea — bd.
16; 18,15 - grădină
XVHI-lea: Tomis - Calea Văcărești 21 (9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15, 20,30 - grădină 19). 
Escondida : Flacăra — Calea Dudeștl 22 
(10; 16; 18.15; 20.30), Cotrocenl _ șos Co- 
troceni 9 (15: 17: 19: 21). Dintele de aur : 
Vitan — Calea Dudeștl 97 (10; 13: 20).
Dracul șl cele zece porunci — cinema
scop: Miorița — Calea Moșilor 127 (9.30; 
12; 14 30). Nori albi : Miorița - Calea Mo
șilor 127 (16,30; 18,30: 20.30). Cel mai mare 
spectacol : Munca — șos. Mlhal Bravu 
221 (9; 12; 15; 18; 21) Doi din alte lumi : 
Popular — str. Mătăsarl 31 (16; 18,15;
20.30) O perlă de mamă: Moșilor — Calea 
Moșilor 221 (16; 18,15; 20.30) Ultimul tren 
din Gun Hill ; Aurora — bd. Dimitrov 
118 (10; 12, 14; 16; 18.15; 20.30 _ grădină 
18,45) Modern — Piața G. Coșbuc 1 (10; 
12; 14; 16; 18.15; 20,30). Arenele Libertății
— str. 11 Iunie (19,30), Grădina cinema
tografului Vitan — Calea Dudeștl 97 
(19,45). Fortăreață pe Rin — cinemascop; 
Cosmos — bd. 30 Decembrie 89 (16; 18; 
26). Generalul : Viitorul — str. M. Eml-

13 Decembrie 5-7
Program special 
- str. Doamnei 9

I», 21). Tutu- 
57 (10; 13; 16;

Adorabile și
1 Mal 143 (11: 

19,30). Cain al

nescu 127 (16; 18,15; 20,30). Umbre albe -> 
cinemascop : Colentina — șos. Colentina 
84 (16; 18,15; 20,30). călătorie în balon __
cinemascop ; Volga — șos. Iile Pintllie 61 
(10, 12). O zi de toamnă : Volga — șos. 
Ilie Pintllie 61 (15; 17; 19; 21). Balada
husarilor : Luceafărul — Calea Rahovel 
116 (15; 17; 19 — grădină 19,30). Aventu
rile lui Hucklebery Finn — cinemascop: 
Progresul — șos. Giurgiului 3 (15; 17, 19; 
21).Camelia : Lira — Calea 13 Septembrie 
196 (15; 17; 19 - grădină 20). Moby Dick : 
Drumul Serii _  str. Drumul Serii 30
(16; 18,15; 20,30). Imperiul soarelui —
cinemascop: Ferentari — Calea Ferentari 
86 (16; 18; 20). Ordinul Ana — rulează la 
cinematograful Pacea — bd. Libertății 
70-72 (16; 18; 20). Divorț italian : Grădina 
cinematografului Libertății — str. 11 
Iunie 75 (19,30). Hanul din Spessart : 
Grădina cinematografului Moșilor — 
calea Moșilor 221 (19). Haiducii din Rio 
Frio : Grădina cinematografului Colen
tina — șos. Colentina 84 (19.39).

CUM E VREMEA
Ieri în țară ; Vremea s-a menținut 

uscată, cu cerul mai mult senin. Vîntul 
a suflat slab pină la potrivit, predoml- 
ntnd din nord-est. Temperaturile maxi
me au oscilat intre 18 grade la Petroșenl 
șl Ctmpulung Muscel șl 24 de grade la 
Arad, Lugoi șl Sînnlcolau 
București : Vreme uscată, 
nin. Vîntul a suflat slab, 
maximă 24 de grade.

Timpul probabil pentru
27 șl 28 septembrie. In țară : 
se menține uscată, 
mai mult senin. In vestul țării se vor 
produce înnorări. mai ales în a doua 
parte a intervalului. Vint slab Tempe, 
ratura în general staționară. Minimele 
vor fi cuprinse intre 4 și 14 grade, iar 
maximele între 16 șl 26 de grade. In 
București : Vremea se menține uscată, 
cu cerul mal mult senin. Vînt slab, 
Temperatura staționară.

Mare. In 
cu cerul se- 
Temperatura

zilele de 2S,
Vremea 

cu cerul variabil,
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sistării navi-Pentru perioada
s-au stabilit măsuri în vederea

bord.
Rației --------- ------ —........... ........
adăpostirfi navelor în condiții opti
me în iernatice. Aici se cor organiza 
cursuri de ridicare a calificării navi
gatorilor.

Pregătirea navigației civile 
pentru anotimpul friguros

Un remorcher pe Dunăre

A in
Consultative Populare Provizorii și a Parlamentului

Republicii Indonezia

Succesul pavilionului romînesc la Tîrgul 
de la Salonicinternațional

SALONIC 24 (Agerpres), — La Sa
lonic s-a închis cea de-a 28-a edi
ție a Tîrgului internațional de 
mostre, la care țara noastră a parti
cipat cu un pavilion. In ultima zi, 
standurile pavilionului R. P. Ro
mîne au fost vizitate 
40 000 de persoane.

Succesul repurtat de 
romînesc la acest tîrg se 
și în faptul că valoarea

de peste

pavilionul 
oglindește 
contracte

lor încheiate de întreprinderile ro-

mînești de comerț exterior în acest 
an, în cadrul tîrgului, depășește pe 
aceea a contractelor încheiate la 
tîrgul de anul trecut.

Printre produsele romîneștl con
tractate la export se numără produ
se ale întreprinderilor constructoa
re de mașini, produse chimice, me- I 
dicamente, anvelope, produse ale i 
întreprinderilor de prelucrare a lem
nului, uleiuri, produse alimentare, ■ 
instrumente muzicale etc.

I

I

Poporul omanului îșî revendică independent

Vizita în R. S. F. Iugoslavia 
a delegației C. C. S.

din R. P. Romînă 'I
BELGRAD 24 (Agerpres). — Dele

gația Consiliului Central al Sindica
telor din R. P. Romînă, condusă de 
tovarășul Isac Martin, președintele 
C.C.S., care se află în vizită în Iugo
slavia, a avut în zilele de 20—21 
septembrie un schimb de vederi cu 
reprezentanți ai Consiliului Central 
al Uniunii Sindicatelor din Iugo
slavia, în frunte cu Svetozar Vukma- 
novici Tempo, președintele C.C. al 
U.S.I.

în continuare, delegația C.C.S. din 
R. P. Romînă a vizitat întreprinderi 
din orașele Zagreb, Ljubljana șl 
Split.

Indiferent cum ar fi, mai învol
burate sau liniștite, pe apele Dună
rii calea navelor este deschisă. Nu
mai într-o singură perioadă a anu
lui cînd fluviul îngheață, drumul pe 
aici se închide, navele retrăgîndu-se ’ 
atunci în iernaticile dinainte bine 
pregătite. Această întrerupere ține 
pînă la dezgheț.

An de an, navigația civilă este do
tată cu vase noi, construite în țară. 
De la Oltenița s-au lansat anul a- 
cesta două remorchere de 1100 CP. 
Pînă la sfîrșitul anului vor mai fi 
date în exploatare încă un remorcher 
de I 000 CP, precum și două remor
chere de 500 CP, construite tot la 
Oltenița. Aceste nave sînt modem 
utilate, pentru a circula în bune con
diții și pe timp nefavorabil. Pe un 
număr de remorchere au început să 
funcționeze și stații radar, care în
lesnesc mult na
vigația pe ceață 
sau noaptea. Cu 
instalații asemănă
toare vor fi înzes
trate și alte nave.
In acest scop sînt în curs de pregă
tire cadre pentru exploatarea și în
treținerea aparaturii radar.

In vederea accelerării procesului 
de încărcare-descărcare a mărfurilor, 
unele din porturile țării au primit a- 
nul acesta noi macarale plutitoare, 
printre care una cu o putere de 
ridicare de o sută tone. Macaralele 
plutitoare au avantajul că se folo
sesc și la cheiuri neamenajate.

In anotimpul friguros, pe Dunăre, 
Bega și lacul de acumulare de la Bi- 
caz, traficul se va desfășura atit timp 
cît acest lucru nu va fi împiedicat 
de ghețuri. Pentru perioada de iarnă, 
direcția NAVROM a întocmit un 
plan care cuprinde o seamă de pre
vederi tehnico-organizatorice menite 
să asigure continuitatea navigației, 
acostarea navelor în bune condiții, 
debarcarea și îmbarcarea călătorilor, 
încărcarea și descărcarea mărfurilor 
fără întîrzieri, funcționarea normală 
și întreținerea perfectă a aparatelor 
și utilajelor din porturi și de pe

De pe acum s-a 
și trecut la apli
carea unora din a- 
cCste măsuri. Atîta 
timp cît va fi po
sibil, toate cursele

(inclusiv „Săgeata" care face cursa 
Brăila — Galați — Tulcea Și retur) 
vor circula. Pe navele de pasageri 
s-au revizuit instalațiile de încălzire 
și s-a asigurat aprovizionarea cu 
combustibil a vaselor fără propulsie, 
echiparea personalului de navigație 
cu haine de protecție etc. Luna a- 
ceasta au început și lucrări pentru 
pregătirea punctelor de îmbarcare 
pentru iarnă, a pontoanelor de a- 
costare, unele reparații la gările flu
viale și altele.

Călătorii, mai ales cei de pe cursa 
Brăila—Galați—Tulcea, ar dori cala 
bufetele de pe navele ce fac această 
rută să găsească la iarnă și gustări 
calde, un ceai fierbinte Este de a- 
ceastă părere și conducerea de la 
TAPL Brăila, care are în concesiune 
bufetele de pe navele de pasageri 
din Deltă ?

S. UTAN

Schimbul instrumentelor de ratificare a Acordului 
privind transporturile aeriene comerciale regulate 

între R, P. R. și Grecia

avut loc
Externe

La 24 septembrie 1983 a 
la Ministerul Afacerilor 
schimbul instrumentelor de ratifi
care a Acordului între Republica 
Populară Romînă și Grecia privind 
transporturile aeriene comerciale 
regulate, semnat la Atena la 2 mal 
1980.

Schimbul Instrumentelor de rati
ficare a fost efectuat din partea ro
mînă de Gheorghe Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, iar 
din partea greacă de Alexandre C.

Argyropoulo, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Greciei în 
Republica Populară Romînă.

La efectuarea schimbului instru
mentelor de ratificare au asistat din 
partea romînă Ion Baicu, adjunct al 
ministrului transporturilor și tele
comunicațiilor, și funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, iar din partea greacă Th. 
Cuyumdjelis, secretar al 
Greciei la București.

Ambasadei

(Agerpres)

Sosirea în Capitală 
a unei delegații de ziariști 

francezi
' în cadrul programului de schim
buri cultural-științifice și tehnice 
pentru 1962—1963 între R.P. Romînă 
și Republica Franceză, marți seara 
a sosit în Capitală o delegație de 
ziariști francezi care va face o vizi
tă în țara noastră.

Din delegație fac parte : Victor 
Bremme, directorul publicației „Pé
trole Informations“, Daniel Vincen- 
don, redactor șef al revistei „Science 
et Vie“, Claude Bonnefoy, redactor 
la revista „Arts, Lettres et specta
cles" și Maurice Tingaud, redactor la 
ziarul „Dauphine Libéré“.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai Uniunii Ziariștilor, 
oameni de artă și cultură.

Au fost de față reprezentanți ai 
Legației Franței la București.

(Agerpres)

generalPlecarea secretarului 
al Organizației unificate 

a școlilor din India
Marți dimineața, a părăsit Capita

la, Jain Jijalal, secretarul general al 
Organizației Unificate a școlilor din 
India, care timp de zece zile a fost 
oaspetele țării noastre.

Sosit la invitația Ministerului în
vățămîntului într-o călătorie de stu
dii și 
vizitat 
de opt 
tul de 
stituții 
precum și localități turistice.

(Agerpres)

Marți la amiază a sosit în Capitală, 
la invitația Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne, o delegație 
Unită a Adunării Consultative Popu
lare Provizorii și a Parlamentului 
Republicii Indonezia.

Din delegație fac parte : genera
lul Wiluj - • -
dinte al 
Populate 
stat, conducătorul delegației, I. G. G. 
Subamia, vicepreședinte al Parla
mentului. ministru de stat, depută
ții : Harsono Tjokroaminoto, Cle
mens Kiriwaib. Sutoko Djojosu- 
broto, Saka Vincentius Bacenti, 
Dahlan Kahar ; membrii Adunării 
Consultative Populare Provizorii : 
Mohamed Hasad Gayo, Mîrza 
Mustakin, Samsir și deputatul Ka
sim.

Delegația este însoțită de înalțl 
funcționari ai Adunării Consultative 
Populare Provizorii și ai Parlamen
tului Republicii Indonezia.

La sosire, pe aeroportul Băneasa 
oaspeții au fost întîmpinați de acad. 
Șt. S. Nicolau, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Grigore 
Geamănu. secretarul Consiliului de 
Stat, Ludovic Takacs și general de 
armată Iacob Teclu, membri ai Con
siliului de Stat, Ștefan Bălan, minis
trul învățămîntului, C. Tuzu, minis
trul metalurgiei și construcțiilor de 
mașini, D. Mosora, ministrul indus
triei construcțiilor, Ion Cozmă, pre
ședintele . ........... ’ ‘
Sfatului 
Eduard 
ministrului afacerilor externe, de- 
putați ai Marii Adunări Naționale, 
Eugen Alexe, vicepreședinte al Con
siliului Superior al 
funcționari superiori 
dunări Naționale și 
Afacerilor Externe.

Au fost prezenți Sukrisno, amba
sadorul Republicii Indonezia în R.P. 
Romînă, membri ai ambasadei, șefii 
unor misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Au rostit cuvîntări acad. Șt. S. 
Nicolau și generalul Wiluj Puspo- 
judo.

Un grup de pionieri au oferit 
oaspeților buchete de flori.

★
Marți după-amiază, membrii de

legației unite a Adunării Consulta
tive Populare Provizorii și a Parla
mentului Republicii Indonezia, în

Puspojudo, vicepreșe- 
Adunării Consultative 

Provizorii, ministru de

Comitetului Executiv al 
Popular al Capitalei, 

Mezincescu, adjunct al

Agriculturii, 
ai Marii A-
Ministerului

INFOR

Pus- 
flori

documentare, Jain Jijalal a 
case de copii, grădinițe, școli 
ani și medii din învățămîn- 
cultură generală, diferite in- 
social-culturale și științifice,

In pas cu tehnica nouă
In anul de învățămînt profesional, 

1963—1964, la Uzinele „23 August" din 
Capitală vor funcționa cursuri de cali
ficare și de specializare cu o durată de 
3 luni, care se vor desfășura în două 
etape. în fiecare etapă vor fi cuprinși 
cite 2 000 de muncitori încadrați în 65 
de cursuri de ridicare a calificării pro
fesionale și 35 cursuri de specializare. 
De asemenea, pentru maiștri se va or
ganiza un ciclu de conferințe pe specia
lități, cu o durată de 3 luni. (De la 
Petru Iordache, coresp. voluntar).

© în cadrul marilor aniversări cultural? 
recomandata de Consiliul Mondial al Păcii, 
mar(i seara a avut loc la Casa prieteniei 
romîno-sovietice din Capitală, sub auspi
ciile Comitetului național pentru apărarea 
păcii, a Uniunii scriitorilor din R.P.R. și 
a Consiliului general A.R.L.U.S., comemo
rarea a 50 de ani de la moartea scriitoarei 
Lessea Ukrainka. Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit do scriitoarea Lucia Demetrius. 
Despre opera și viata scriitoarei a vor
bit lectorul universitar Stelian Gruia. A 
luat cuvîntul și scriitorul sovietic N. Rîbak, 
care se află în țara noastră, ca invitat al 
Comitetului national pentru apărarea păcii.

• Cu ocazia sărbătoririi centenarului naș
terii profesorului dr. Gheorghe Marinescu, 
fondatorul școlii romîne de neurologie, E- 
ditura Academiei R. P. Romîne a tipărit 
în limba franceză primul volum din opere-

ȘâăRominia-Olanda 1,5-0,5

în prag de an școlar
în învățămîntul de partid

(Urmare din pag. I-a)

în ajutorul celor ce studia
ză individual e necesar să se orga
nizeze cicluri de lecții, consultații 
individuale și pe grupuri, convor
biri și seminarii. Comitetul orășe
nesc de partid București, Comitetele 
regionale de partid Banat, Crișana 
etc. s-au ocupat de extinderea stu
diului individual în rîndurile acti
viștilor de partid, organizează pen
tru ei expuneri de lecții de sinteză 
și dezbateri teoretice.

O sarcină de mare însemnătate a 
organelor de partid este de a or
ganiza în cele mai bune condiții 
învățămîntul ideologic al cadrelor 
de partid, de stat și din economie, 
a-i imprima un caracter mai siste
matic.

Un mare interes pentru studierea 
marxism-leninismului și a politicii 
partidului manifestă intelectualita
tea noastră. Acordînd o grijă deo
sebită bunei funcționări a învăță
mîntului cadrelor didactice și al ce
lorlalte categorii de intelectuali, 
creînd forme variate de învățămînt, 
corespunzătoare nivelului de pregă
tire și dorinței acestora, organele 
și organizațiile de partid vor con
tribui la înarmarea politică și 
ideologică a intelectualității noastre. 
Anul acesta vor căpăta o mai mare 
extindere seminariile teoretice și

dezbaterile pe probleme filozofice 
ale științelor naturii, pe probleme 
ale esteticii marxist-leniniste, orga
nizate potrivit cu preocupările dife
ritelor categorii de intelectuali.

în lărgirea sferei propagandei de 
partid a dat rezultate bune dezvol
tarea propagandei prin lecții și con
ferințe. De aceea, în viitorul an de 
învățămînt se vor organiza mai 
multe cicluri de lecții și conferințe 
cu tematică diferențiată pentru 
diverse categorii de oameni ai 
muncii care nu studiază în forme 
ale învățămîntului de partid. Este 
necesar să fie atrase la ținerea 
conferințelor cadrele cele mai ca
lificate, care să asigure acestor 
conferințe un conținut bogat, inte
resant.

Conducerea și îndrumarea per
manentă a învățămîntului de partid 
de către organele și organizațiile 
P.M.R. constituie chezășia îmbună
tățirii lui. Comitetele regionale, ra
ionale și orășenești de partid, or
ganizațiile de bază sînt chemate să 
ia toate măsurile ca, încă de la în
ceputul anului, învățămîntul de 
partid să se desfășoare in bune con
diții, contribuind la ridicarea pe o 
treaptă mai înaltă a conținutului 
propagandei marxism-leninismului, 
la legarea ei strînsă de cerințele 
vieții, la înfăptuirea sarcinilor de- 
săvîrșirii construcției socialismului 
în patria noastră.

BELGRAD 24 (Agerpres). — Echi
pa feminină de șah a R. P. Romîne 
a obținut o nouă victorie în cam
pionatul mondial de la Split, Șa- 
histele noastre au învins în cel 
de-al doilea tur cu 1.5—0,5 puncte 
reprezentativa Olandei. Jucînd cu 
albele la prima masă, Alexandra 
Nicolau a cîștigat în 42 de mutări 
partida cu Vreken. La masa a 
doua, Margareta Teodorescu a re
mizat în 47 de mutări cu Timmer.

Alte rezultate : R. P. Polonă — 
Scoția 2—0; Monaco — S.U.A. 0—2; 
R. F. Germană — Austria 1,5—0,5 ; 
R. P. Bulgaria — U.R.S.S. 0,5—1,5 ; 
R. P. Mongolă — Belgia 1—0 (1) ;
R. P. Ungară — Iugoslavia 0—0 (2).

In clasament, pe primele locuri 
se află echipele R. P. Polone și
S. U.A. (cu cite 4 puncte), urmate 
de R. P. Romînă și U.R.S.S. (3,5 
puncte), Olanda 2 puncte etc.

frunte cu generalul Wiluj 
pojudo, au depus o coroană de 
la Monumentul Eroilor Patriei.

La solemnitate au fost de 
acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, L. 
Takacs, membru al Consiliului de 
Stat, I. Cozma, președintele Comi
tetului executiv al Sfatului Popu
lar al Capitalei, deputați ai Mării 
Adunări Naționale, reprezentanți ai 
Ministerului Forțelor Armate și 
Ministerului Afacerilor Externe.

Au fost prezenți Sukrisno, amba
sadorul Republicii Indonezia în 
R. P. Romînă, și membri ai amba
sadei.

față

TUNIS 24 (Agerpres). — într-un 
interviu adresat agenției de infor
mații „Tunis Afrique Presse", ima
mul Omanului, Galeb Ibn Aii, mem
bru în Consiliul revoluției omaneze, 
a declarat că poporul său cere să 1

Acțiuni ale partizanilor 
sud*vietnamezi

'★
Președintele Marii Adunări Na

ționale a R. P. Romîne, Ștefan Voi- 
tec, a primit marți după-amiză, Ia 
palătul Marii Adunări Naționale, 
delegația unită a Adunării Consul
tative Populare Provizorii și a 
Parlamentului Republicii Indonezia, 
condusă de generalul Wiluj Pus
pojudo, vicepreședinte al Adunării 
Consultative Populare Provizorii, 
ministru de stat, care face o vizită 
în țara noastră.

La primire, care a decurs într-o 
atmosferă cordială, au participat 
deputați — membri' ai unor comisii 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale.

Au luat parte Sukrisno, ambasa
dorul Republicii Indonezia în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

•k
Seara, membrii delegației indone

ziene în frunte cu generalul Wiluj 
Puspojudo, vicepreședinte al Adună
rii Consultative Populare Provizo
rii, ministru de stat, au asistat la un 
spectacol festiv prezentat de Ansam
blul de cîntece și dansuri al Arma
tei, ce a avut loc la Teatrul C.C.S.

Au participat Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, L. 
Takacs, membru al Consiliului de 
Stat, Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, depu
tați ai Marii Adunări Naționale, ge
nerali și ofițeri superiori.

Au luat parte Sukrisno, ambasa
dorul Republicii Indonezia în R. P. 
Romînă, membri ai ambasadei.

La sfîrșitul spectacolului, artiști
lor le-au fost oferite flori din partea 
delegației indoneziene.

(Agerpres)

SAIGON 24 (Agerpres). — Potrivit 
comunicatului militar dat publicității 
de un purtător de cuvînt aî comanda
mentului militar american din Viet
namul de sud, în ultimele două zile 
forțele de guerilă sud-vietnameze au 
lansat mai multe atacuri împotriva 
unor „sate strategice“ și puncte în
tărite ale trupelor guvernamentale 
diemiste din delta fluviului Mekong.

în noaptea de 22 spre 23 septem
brie, partizani sud-vietnamezi au pă
truns pe aerodromul din Nhatrang, 
unde au aruncat în aer două avioa
ne militare americane.

se acorde cît mai repede dreptul la 
autodeterminare în scopul realizării 
unității sale naționale. El a subliniat 
că în turneul pe care îl întreprinde 
în present la Tunis. Alger, Rabat, 
Tripoli, Khartum, Beirut, Damasc și 
Bagdad, intenționează să se întîl- 
nească cu șefii de guverne ai aces
tor state în scopul examinării mij
loacelor de sprijinire a mișcării de 
eliberare omaneze.

El a făcut cunoscut, de asemenea, 
că în țara sa continuă să sosească 
întăriri militare engleze de la bazele 
din Kenya, Aden și Bahrein.

Galeb Ibn Ali a subliniat în înche
ierea interviului său că „poporul 
omanez își pune speranțe în actuala 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.“ la care delegația Omanului 
va cere acordarea independenței 
acestui teritoriu.

«

Represiuni antidemocraticei 
în Venezuela

CARACAS 24 (Agerpres). — Nou
lui val de represiuni dezlănțuit de 
regimul Betancourt împotriva forțe
lor democratice și progresiste ale 
țării i-au căzut victime numeroși 
studenți, activiști sindicali și ziariști. 
Printre cei arestați se află și Carlos 
Arturo Pardo, secretar general al 
Confederației oamenilor muncii din 
statul Aragua, studentul Acides Vil- 
lialba, fiul lui Jovito Villialba, can
didat la postul de președinte al re
publicii, și alții.

Referlndu-se la aceste noi repre
siuni, ziarul „Clarin" subliniază că 
ele „stîrnesc condamnarea unanimă 
din partea tuturor cercurilor politice 
și obștești“. j

MÂȚII
le marelui savant (Oeuvres choisies, vol. I). 
Volumul include lucrarea devenită clasică 
„Celula neryoasă“.

© în zilele de 23 și 24 septembrie, tn 
noua clădire a Institutului de Studii și pro
iectări forestiere din Capitală a avut loc 
prima sesiune de referate tehnico-științifice 
a institutului.

în cadrul celor două Secții de speciali
tate, silvicultură și industrializare, au fost 
prezentate referate privind îmbunătățirea 
muncii de amenajare și refacere a păduri
lor, proiectarea de drumuri forestiere și 
adoptarea soluțiilor Optime îti construcția 
noilor unități de industrializare a lemnului. 

(Agerpres)

Tratativele 
americano-spanfole

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Luni a avut loc la New York o în
trevedere între secretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A., Dean 
Rusk, și ministrul afacerilor externe 
al Spaniei franchisté, Castiella. în
tr-o declarație făcută presei după a- 
ceastă întrevedere, Castiella a ară
tat că s-a discutat, printre altele, 
problema reînnoirii acordului ame- 
ricano-spaniol în virtutea căruia 
S.U.A. beneficiază de baze militare 
în Spania. în această problemă, a 
spus ministrul de externe franchisé 
nu s-a ajuns „la nici un rezultat 
concret“ în discuțiile de luni.

IE
PRIMUL NOU NĂSCUT

INTR-O FAMILIE
DE COSMONAUȚI

Tamara Titova, soția cunoscutu
lui cosmonaut Gherman Titov, a 
născut o fetiță care cîntărește 4 
kilograme și 200 de grame. Medicii 
au declarat că „mama și fiica se 
simt excelent“. Acesta este primul 
copil al familiei Titov și totodată 
primul nou născut într-o familia 
de cosmonauți.

ALEGERI ORIGINALE

Campania electorală pentru ale
gerea primarului și consilierilor 
comunali ai orășelului Sulphur 
Rock, situat tn nordul statului Ar
kansas (S.U.A.), este simplificată la 
extrem. Două panouri invită pe lo
cuitorii acestei localități să-și dea 
voturile „partidului femeilor" și 
„partidului bărbaților". In prezent 
la Sulphur Rock bărbații sînt la 
putere. Femeile din această locali
tate, nemulțumite de actuala con
ducere a treburilor locale, au înte-

• Muzeul Peleș-Sinaia anunță închiderea 
sa pentru renovare în perioada 24 septem
brie—23 octombrie.

26-29 septembrie

Concurs de înot pentru școlarii bucureșteni
între 26 și 29 sep

tembrie, la ștrandul 
Tineretului va avea 
loc zilnic — diminea
ța de la ora 10 și 
după-amiaza de la ora 
16 — un mare concurs 
de înot pentru școla
rii bucureșteni pînă 
la vîrsta de 14 ani. 
Regulamentul preve-

de că la întreceri pot 
lua parte toți acei 
elevi care știu să 
înoate, indiferent da
că sînt sau nu legi
timați la vreun club 
sportiv. Concursul 
constă dintr-o probă 
de 50 m, stilul de înot 
fiind cel ales de par
ticipant.

Cei clasați pe locu-

rile fruntașe în pri
mele trei 
concursului 
trece apoi 
unei finale 
premii, duminică, de 
la ora 10.

Înscrierile se fac 
zilnic la ștrandul Ti
neretului cu o oră îna
inte de începerea în
trecerilor.

zile ale 
se vor în- 
în cadrul 
dotate cu

IN CITEVA RIND
ATLETISM. — Federația franceză a 

stabilit ca la campionatele internationale 
de atletism ale Romîniei, care vor avea 
loc în Zilele dc 12 și 13 octombrie la 
București, să participe 9 atleti Printre a- 
ceștia sînt : alergătorul de garduri Char- 
del (l.'3”9/10 pe 110 m g.), Texerau, unul 
din Cei mai apreeiati specialiști europeni 
în proba de 3 000 m. obstacole, Hus- 
son (ciocan), care în acest sezon a arun
cat peste 67 m, săritorul cu prăjina 
Moreau (4,60 m) etc.

*
ȘAH. — înaintea ultimei runde a tur

neului internațional de șah de la Havana, 
în clasament conduce marele maestru so-

vietic Viktor Korcinoî, cu 16 puncte. Ur
mează Gheller (U.R.S.S.) — 15 puncte, 
Pachman (R S. Cehoslovacă) — 14,5
puncte (1), Ivkov (Iugoslavia) — 14,5 
puncte, Tal (U.R.S.S.) — 14 puncte (1).

★

CICLISM. — Cea de-a 5-a etapă a Tu
rului ciclist al R. P. Bulgaria, disputată 
pe ruta Burgas—Varna (139 km.), a fost 
cîștigată de polonezul Jochen tn 4h 05’. 
Tricoul galben continuă să fie purtat de 
iugoslavul Skerl, urmat de Wiedemun 
(R.D.G.) la 52” și Kotev (R.P.B.) la 56’.

★

în orașul Neapole continuă Întrecerile 
celei de-a 4-a ediții a Jocurilor Meditera-

URI
neêne. Prima
tițiâ de natatie a fost cîștigată da înotă
torul italian Dennerlein. învingător la 200 
in fluture cu timpul de 2’18”7/10 (record 
al jocurilor). în turneul de polo pe apă, 
jucătorii iugoslavi au învins cu 8—2 echi
pa R.A.U., iar cei italieni au făcut scor 
(12—0) cu echipa Maltei.

★

TENIS. — Titlul de campion al Italiei 
la tenis a revenit jucătorului Giuseppe 
Mério, care în finală a dispus cu 6—1 ; 
6—2 I 6—4 de Sergio Tacchfnl. La femi
nin, primul loc a fost ocupat de Maria 
Riedl, învingătoare cu 4—G ; 6—4 ; 6—2 
In fata fostei campioane Lea Pericoli.

medalie de aur fn compe-

Conferința miniștrilor de finanțe 
ai țârilor Commonwealthului

LONDRA 24 (Agerpres). — La 24 
septembrie, la Londra^ și-a deschis 
lucrările Conferința miniștrilor de 
finanțe ai țărilor Commonwealthu- 
lui, cunoscută siib denumirea de 
Conferință a consiliului economic 
consultativ al Commonwealthului. 
Miniștrii urmează să ia în discuție 
o serie de probleme de interes co
mun cu privire la : convocarea în 
1964 a Conferinței internaționale 
pentru problemele comerțului, extin
derea legăturilor economice mon
diale, perspectivele zonei lirei ster
line, problema acordării de ajutor 
economic și tehnic țărilor în curs de 
dezvoltare din Commonwealth, exa
minarea problemei comerțului inter
național în lumina propunerilor ad-

ministrației Kennedy adresate Pieței 
comune, privitoare la reducerea ta
rifelor vamale și altele.

insurgenți naitlcnl rduglațl
In Republica Dominicană

SANTO DOMINGO 
Fostul general haitian, 
în urmă cu două luni

(24 Agerpres). — 
Leon Cantave, care 

_ a debarcat tn Haiti
în fruntea a 200 de exilați politici din a- 
ceâstă țară cu intenția de a desfășura lupta 
armată împotriva regimului dictatorului 
Duvalier, a trecut frontiera Republicii Do
minicane și s-a refugiat în această tară îm
preună cu aproximativ 120 de insurgenți. 
Potrivit A.F.P., înainte de trecerea fron
tierei, între insurgenți și trupele guverna
mentale haitiene a avut loc o luptă de rrtai 
multe ore.

IE IIJ Il N
meiat un „partid“ și au prezentat 
șapte candidate pentru a înlocui pe 
cei șapte bărbați : primarul, casie
rul și cinci consilieri municipali. 
Se așteaptă ca disputa electorală 
să nu fie violentă. „Va fi o luptă 
amicală“ — a declarat d-na Jane 
Travis, care a fost aleasă președin
tă a „partidului femeilor".

i-a fost mirarea cînd, venind acasă, 
n-a găsit decît... locul de casă. Te
renul era pustiu și casa... nicăieri. S-a 
constatat că este vorba de un furt. 
Hoții... au demontat casa și au dus-o 
cu ei.

„ZIUA POEZIEI"

EMISIUNEA AȘTEPTATĂ

Printre reclamele de aparate de ra
dio și televizoare, printre anunțurile 
agențiilor de voiai și alte reclame, for
țele antifasciste din Portugalia au 
reușit să strecoare în ziarul „O Se

care apare la Lisabona, urmă-

torul anunț : „Ascultați tn flecare sîm- 
bătă, pe lungimea de S20 m, după 
miezul nopții, un program pe care îl 
așteptați de mult“. Cînd miile de as
cultători au deschis aparatele de radio 
la ora indicată în anunț, au putut 
asculta o emisiune clandestină a for
țelor patriotice.

AU FURAT O CASĂ...

Un francez, în vîrstă de 53 de ani, 
proprietarul unei mici Vile pe malu
rile Senei, nu s-a putut odihni în ul
tima duminică în casa sa. Nu mică

In R. P. Mongolă a fost sărbăto* 
rită „Ziua poeziei". In piața cen
trală a orașului Ulan Bator a 
avut loc o serbare populară. în ca
drul unor spectacole organizate în 
aer liber, cunoscuți actori au reci
tat versuri ale poeților mongoli 
contemporani. Poeții și scriitorii au 
avut întîlniri și convorbiri cu citi
torii. Tot cu acest prilej s-a orga
nizat o Expoziție a cărții.

PROIECT DE ASANARE 

A PORTULUI ALEXANDRIA

Oameni' de știință din Republica 
Arabă Unită au elaborat proiectul 
de asanare a părții de est a ac
tualului port Alexandria, unde în 
timpul lui Alexandru Macedon se 
afla vechiul ora? Alexandria, dis
trus șt acoperit de apă în urma 
unui cutremur de pămînt.

DE CE SE ÎNCHID TEATRELE

DIN BARCELONA

Presa spaniolă anunță că în ultimul 
timp o serie de teatre din Barcelona 
sînt obligate să-și închidă porțile. 
Acest fenomen este atribuit concu
renței filmelor americane, dar presa 
franchistă Uită să menționeze, de ase
menea, că cenzura împiedică repre
zentarea unor piese noi și interesante 
și trece sub tăcere faptul că nivelul 
de trai foarte scăzut nu permite cetă
țenilor să asiste la spectacole teatrale.

înainte de a le aduce pe piață, pescarii japonezi usucă, întocmai ca ru
fele, caracatițele și sepiile pe care le pescuiesc. In Japonia, aceste viețuitoare 
marine constituie un aliment apreciat.
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de pe urma expe- rTMVTFTJTÂ RTTTT 7TT FT terminarea pozi- riențelor nucleare, CUlVltlMlUL ZilLtl ției Unor senatori

aceasta 
ce tre- 
pași și

a O.N.U.
continuarea ședinței plenare a

Drummond în „New York 
Tribune“, cînd a scris : „A 
evident pentru fiecare sena- 
congresman că dacă Se-

Ratificarea Tratatului de la Moscova 
in Senatul american

Ieri după-amiază, Senatul ameri
can a ratificat Tratatul cu privire 
la interzicerea experiențelor nu
cleare în atmosferă, în spațiul cos
mic și sub apă.

în favoarea rezoluției de ratifica
re s-au pronunțat 80 de senatori, iar 
împotrivă 19. (Potrivit constituției 
S.U.A., era necesară întrunirea a 
două treimi din voturi, adică 67 din 
totalul de 100 de senatori). De a- 
ceea, cercurile politice și ziaristice 
apreciază că ratificarea a fost obți
nută cu o largă majoritate.

Votul din Senat constituie o reflec
tare a aprobării largi de care s-a 
bucurat acordul din partea opi
niei publice americane. Nenumăra
tele scrisori ale cetățenilor trimise 
senatorilor sau publicate în ziare, 
sondajele unor institute de tip 
Gallup au fost edificatoare în a- 
ceastă privință. Această stare de 
spirit a americanilor simpli, dornici 
să se pună capăt ____________
infectării aerului ----------------------

— la teamă pe toată viața". Mai 
categoric s-a pronunțat John Pas
tore, președintele Comisiei pentru 
energia atomică. Dacă adversarii 
acordului — spunea el — „ar dis
pune de voturile necesare pentru 
a-1 distruge, atunci dumnezeu să 
aibă milă de Statele Unite“. Unii 
senatori au avut, desigur, în vedere 
și impresia negativă pe care ar pro
duce-o în lumea întreagă respinge
rea de către S.U.A. a unui acord 
care privește o cerință atît de ar
zătoare a popoarelor. Tocmai la a- 
ceastă confruntare cu opinia publică 
mondială s-a referit comentatorul 
Roscoe 
Herald 
devenit 
tor și
natul Statelor Unite ar întoarce 
spatele interzicerii experiențelor, o- 
pinia publică mondială, decepțio
nată, ar întoarce și ea spatele 
___________ Statelor Unite".

Desigur că în de-

Antoine Gizenga

bucuroși să vadă______________
încheiat un prim
acord în domeniul nuclear, n-a putut 
fi ignorată de marea majoritate a 
senatorilor.

Este semnificativă, în acest sens, 
evoluția conturării atitudinilor în 
Senat. în cursul dezbaterilor, care 
au început la 9 septembrie, numărul 
aderenților la Tratat a crescut 
mereu, fapt ilustrat și de votul din 
Comisia senatorială pentru afaceri 
externe (16 pentru și unul contra), și 
de trecerea treptată a unor persona
lități marcante de la linia opoziției 
față de Tratat la cea favorabilă ra
tificării (de pildă, senatorul demo
crat Harry M. Jackson, apreciat ca 
o' înaltă autoritate în domeniul nu
clear militar). Printr-un proces si
milar a trecut și grupul „șovăielni
cilor", care după ezitări prelungite 
s-au decis să voteze pentru rati
ficare.

După cum remarcă și presa occi
dentală, Ia votul de ieri nu s-a 
ajuns într-un mod lesnicios, așa cum 
s-ar putea crede după scrutinul 
final. El este rezultatul unei puter
nice înfruntări între tendințe con
tradictorii din viața politică ameri
cană: tendința care, ținînd seama de 
starea de spirit a alegătorilor, con
sideră că realitățile internaționale 
impun tot mai mult pași spre des
tindere, spre înfăptuirea dezarmării; 
și tendința care, exprimînd părerile 
cercurilor extremiste, militariste, in
teresate în continuarea cursei înar
mărilor, se opune oricărui act în
dreptat spre îmbunătățirea climatu
lui internațional. Dînd expresie pri
mei tendințe, o serie de senatori, 
membri marcanți ai ambelor partide, 
ca Mansfield, Fulbright, Humphrey 
și alții, au considerat că Tratatul 
trebuie ratificat, deoarece constituie 
un pas spre destindere, nu aduce 
dezavantaje nici uneia dintre părți, 
ci corespunde interesului general al 
popoarelor. „Sprijin Tratatul — a 
spus senatorul Humphrey — întru- 
cît, după părerea mea, lărgește pers
pectivele epocii coexistenței pașni
ce... întrecerea dintre cele două sis
teme puternice se poate desfășura 
pe o cale care să excludă distruge
rile reciproce“. Un alt senator, 
Smathers, a apreciat în cuvîntarea 
sa că un vot negativ al Senatului ar 
fi dus la „condamnarea economiei 
americane la o goană istovitoare a 
înarmărilor, iar poporul american

_  a cîntărit și fap
tul apropierii a- 

legerilor prezidențiale, dorința de a 
nu dezavua un important act al ad
ministrației actuale, insistența pe 
care au depus-o conducătorii aces
teia. Au contat, desigur, și unele a- 
sigurări potrivit cărora cursa înar
mărilor va continua ; în acest sens, 
presa internațională a apreciat ca 
„o concesie făcută cercurilor mili
tariste" cele cîteva explozii subte
rane din Nevada, efectuate în timpul 
dezbaterilor din Senat.

împotriva Tratatului s-au pronun
țat un grup de senatori — în majo
ritate din statele sudice — avînd în 
frunte pe Barry Goldwater. Acesta 
este de mult cunoscut ca adversar al 
oricăror acțiuni îndreptate spre în
sănătoșirea atmosferei internaționa
le. El a ținut să-și cîștige prin osti
litatea față de Tratat grațiile cercu
rilor celor mai legate de profiturile 
înarmărilor atomice, ale celor mai 
înverșunați extremiști, pentru a de
veni exponentul principal al ad
versarilor destinderii. Cîțiva sena
tori din acest grup au făcut în
cercări de ultimă oră pentru a 
împiedica sau măcar a amîna intra
rea în vigoare a Tratatului. Astfel, 
luni, cu o zi înainte de ratificare, au 
fost prezentate patru amendamente 
obstrucționiste, în care valabilitatea 
acordului era condiționată de di
verse măsuri din domeniul războiu
lui rece. Toate au fost însă respinse, 
fapt care confirmă ceea ce a scris 
„New York Times“ — și anume că 
„Goldwater nu a căpătat aprobare, 
iar campania pentru atragerea de 
susținători ai acordului și-a urmat 
cursul".

Toate acestea îndreptățesc apre
cierile din presa occidentală care 
consideră votul din Senat ca o în- 
frîngere suferită de elementele cele 
mai extremiste din Senatul S.U.A. 
în același timp, opinia publică con
sideră că poziția adversarilor ratifi
cării denotă că în S.U.A. există încă 
cercuri influente care sînt împotriva 
micșorării încordării internaționale 
și că interesele păcii cer izolarea lor 
continuă.

Popoarele așteaptă și cer ca pri
mul pas să fie urmat de alți pași în 
direcția reglementării problemelor 
majore ale vieții internaționale, asi
gurării unei păci trainice.

L. RODESCU

NEW YORK 24 (Agerpres). — în foarte scurt în care a anunțat că 
Olanda pune la dispoziția Secreta- 

Adunării Generale O.N.U. din 23 riatului General al O.N.U. un con- 
septembrie, a luat cuvîntul șeful tingent de 300 de pușcași_ marini 
delegației Iugoslaviei, Vladimir Po- 
povici, care a salutat Tratatul pen
tru încetarea parțială a experien
țelor nucleare, semnat la Moscova, 
și a cerut să se întreprindă noi pași 
în direcția dezarmării generale și 
totale, printre care reducerea buge
telor militare, înființarea de zone 
denuclearizate, stăvilirea răspîndi- 
rii armelor nucleare și încheierea 
unui pact de neagresiune între Est 
și Vest.

Luînd cuvîntul, ministrul aface
rilor externe al Republicii Daho
mey, Emile Zinzou, referindu-se la 
încheierea Tratatului cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare 
în trei medii, a declarat că 
este „o inițiativă pozitivă“ 
buie să fie urmată de alți 
acorduri internaționale.

Cuvîntarea șefului delegației Ar
gentinei, ministrul afacerilor externe 
al acestei țări, Juan Carlos Cordini, 
a fost consacrată analizării proble
melor economice ale țărilor în curs 
de dezvoltare. El s-a pronunțat îm
potriva piedicilor actuale din calea 
lărgirii comerțului internațional, ce- 
rînd totodată să se permită țărilor 
în curs de dezvoltare să exporte nu 
numai materii prime, ci și produse 
fabricate și semifabricate.

Ministrul afacerilor externe al Pa
raguayului, Râul Sapena Pastor, a 
declarat că țările mici trebuie să 
sprijine tratativele cu privire la 
dezarmare.

în ședința plenară de marți di
mineața a luat cuvîntul ministrul 
franchist al afacerilor externe, Cas- 
tiella. Acesta, după cum >subliniază 
agenția Associated Press, „și-a cen
trat discursul asupra intereselor 
Spaniei în Africa“. EI a încercat, de 
asemenea, să apere regimul colonia
list portughez.

Ministrul afacerilor externe al 
Olandei, Luns, a rostit un discurs

pentru forțele speciale ale O.N.U.
Ministrul de externe al Perului, 

Fernando Schwalb Lopez Aldana, a 
subliniat importanța Tratatului de la 
Moscova privitor la interzicerea par
țială a experiențelor nucleare și a 
sprijinit ideea creării zonelor denu- 
ciearizate. El a arătat, de asemenea, 
că o colaborare reală între țările in
dustrializate și țările pe cale de dez
voltare ar contribui Ia rezolvarea a 
numeroase probleme internaționale 
actualmente în suspensie.

A vorbit apoi ministrul de exter
ne al Tunisiei, Mongi Slim. Acesta 
a subliniat rolul pozitiv care a re
venit O.N.U. în pregătirea tratative
lor încheiate prin semnarea Trata
tului de la Moscova.

Propunerea sovietică privind con
vocarea unei conferințe a statelor 
membre ale Comitetului celor 18 
pentru dezarmare la cel mai înalt 
nivel, a subliniat Slim, este deosebit 
de interesantă și poate duce la so
luționarea definitivă a problemei 
dezarmării.

VARȘOVIA 24. — Trimisul special 
al Agerpres, C. Benga, transmite : 
în dimineața zilei de 24 septembrie, 
delegația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne, în 
frunte cu Anton Moisescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
a făcut o vizită lui Czeslaw Wycech, 
mareșal al Seimului R. P. Polone. 
Au fost de față Zenon Kliszko și Jan 
Karol Wende, vicemareșali ai Sei
mului R. P. Polone.

în cursul aceleiași dimineți, dele
gația a făcut o vizită lui Edward 
Ochab, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., secretar al C.C. 
al P.M.U.P., vicepreședinte al Consi
liului de Stat al R.P. Polone.

întîlnirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie frățească.

In după-amiaza aceleiași zile, de
legația Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne a depus coroane de 
flori là Mormîntul Eroului necunos
cut și Ia Monumentul ostașilor so
vietici, apoi a vizitat orașul Varșo
via.

Seara, delegația a plecat cu avio
nul la Krakowia.

LEOPOLDVILLE 
24 (Agerpres). — 
Partidul solidari
tății africane din 
Congo a dat pu
blicității un co
municat în care 
se spune că situa
ția lui Antoine Gi
zenga s-a înrăută
țit extrem de 
mult, ca urmare a 
grevei foamei pe 
care a declarat-o 
cu mai multe zile 
în urmă, în semn 
de protest împo
triva deținerii sale 
ilegale. Deși au 
trecut multe luni 
de cînd Parlamen
tul congolez a ho- 
tărît cu o mare 
majoritate de vo
turi eliberarea lui 
Gizenga, el con
tinuă să se afle în 
detențiune. Auto
ritățile congoleze au făcut tot ce le-a 
stat în putință pentru a împiedica 
opinia publică să afle despre lupta 
curajoasă pe care o duce Gizenga. 
Partidul solidarității africane cere 
din nou autorităților să ia de urgen
ță măsuri pentru salvarea vieții lui 
Gizenga.

. Este semnificativ că în timp ce pa- 
trioții sînt supuși persecuțiilor, în 
Katanga se manifestă o revenire a

Soldați înarmați păzesc locuința în care e deținut Gizenga 
pe insula Bolabemba.

0 nouă neînțelegere
îa relațiile anglo-irancczc

LONDRA 24 (Agerpres). — Agen
țiile de presă occidentale relatează 
despre o nouă neînțelegere surve
nită în relațiile diplomatice dintre 
Marea Britanie și Franța. Este vor
ba de refuzul Angliei de a accepta 
o propunere formulată de reprezen
tanții 
vește 
gliei 
„forțe 
europene în cadrul 
participarea S.U.A. Această propu
nere a fost expusă la 23 septembrie, 
în cadrul sesiunii adunării Consiliu
lui european de la Strasburg, de că
tre secretarul de stat al Ministerului 
de Externe francez, Deloncle.

La Londra, Ministerul de Externe 
britanic „a reacționat neîntîrziat, 
respingînd propunerea franceză“.

guvernului 
eventuala 

la crearea 
nucleare"

francez în ce pri- 
participare a An- 
unei așa-numite 

a națiunilor vest- 
N.A.T.O., fără

„Oferta“ Piefei comune
și reacția S. U. A,

elementelor secesioniste. Agenția 
United Press International relatează 
că la 23 septembrie a fost ales în 
funcția de președinte al provinciei 
congoleze Lualaba, Dominique Diur, 
„prieten apropiat și adept al lui 
Chombe". Agenția U.P.I. subliniază 
că „alegerea lui Diur este apreciată 
la Elisabethville ca un pas pe calea 
unei posibile reveniri politice a lui 
Chombe".

BRUXELLES 24 (Agerpres). — 
Marți au continuat la Bruxelles dis
cuțiile în cadrul sesiunii Consiliului 
miniștrilor afacerilor externe ai ce
lor șase state membre ale Pieței co
mune. în această zi s-au discutat 
relațiile dintre Piața comună și 
S.U.A.

Potrivit ordinei de zi a sesiunii, 
miniștrii de externe au aprobat 
un proiect pregătit anterior de 
experți, potrivit căruia vor fi re
duse cu zece la sută tarifele de im
port la carnea de pasăre din S.U.A. 
Astfel, tarifele vamale vor fi scăzute 
de la 13,4 cenți la livră, la 12 cenți 
la livră, dar perspectiva acestei 
scăderi este considerată cu totul in
suficientă în S.U.A.

„Țările Pieței comune au pregătit 
terenul pentru un război comercial 
cu S.U.A., refuzînd la 24 septembrie

să facă noi oferte conforme cu do
rința americanilor în ce privește re
ducerea tarifelor de import la car
nea de pasăre" — relatează în legă
tură cu aceasta agenția U.P.I. 
„Oferta de la Bruxelles, adaugă 
agenția, a turnat gaz peste foc în 
războiul puilor de găină, și așa 
destul de aprig, între Statele Unite 
și Organizația Economică vest-euro- 
peană“.

La Bruxelles cercurile conducă
toare ale Pieței comune au anunțat 
că oferta lor constituie „un gest 
maxim“. Pe de altă parte reprezen
tantul Washingtonului pe lîngă or
ganismul Pieței comune a comunicat 
lui Hallstein, președintele Comisiei 
Pieței comune, că „o asemenea con
cesie nu poate mulțumi guvernul 
american“.

UN LOC DE PEl ERIblAJ

Adenauer despre vizitele sale la Roma si Paris
BONN 24 (Agerpres). — în dimi

neața zilei de 24 septembrie cance
larul Adenauer a luat cuvîntul în 
fața unei întruniri a grupului par
lamentar al partidului său, creștin- 
democrat, prezentînd un raport 
despre recenta sa vizită la Roma 
și la Paris.

în ce privește călătoria sa în Ita
lia, Adenauer a mărturisit interesul 
pe care cercurile politice de la Bonn 
îl acordă evoluției situației politice 
din Italia. Din declarațiile cance
larului vest-german reiese neliniștea 
cercurilor conducătoare ale Repu
blicii Federale față de influența 
crescîndă a Partidului Comunist 
Italian.

Adenauer și-a exprimat, 
altă parte, sa" 
sa în Franța, . 
ris și Bonn există o „bună înțele
gere“. Adenauer s-a referit la ceea 
ce el a numit „inițiativa remarca
bilă a guvernului francez“ care a 

la adunarea Consiliului eu- 
de la Strassbourg crearea

propus 
ropean

La 10 decembrieI

economice.

pe de 
itisfacția pentru vizita 
afirmînd că între Pa-
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un recent miting organizat de profesorii și învățătorii din New York în sprijinul revendicărilor lor

Conferința generală a Agenției
internaționale pentru energia atomică

La. 24 septembrie au început la 
Viena, în sălile de congres ale pa
latului Hofburg, lucrările celei de-a 
7-a conferințe generale a Agenției 
internaționale pentru energia ato
mică (A.I.E.A.), lucrări care vor 
dura aproximativ zece zile. Creată 
în 1956 la New York, ca un orga
nism specializat al O.N.U., agenția 
numără printre membrii săi 83 de 
țări. Se așteaptă ca la actuala confe
rință să fie primite alte trei țâri 
membre: Gabon, Nigeria și Coasta 
de Fildeș.

Delegațiile statelor membre _ pre
zente la conferință sînt alcătuite 
din conducători ai institutelor de 
stat pentru energia atomică, apre- 
ciați oameni de știință, diplomați 
etc. Din partea R. P. Romîne par
ticipă la lucrările conferinței o de
legație în frunte cu acad. prof. Ho- 
ria Hulubei, directorul Institutului 
de Fizică Atomică, membru în Co
mitetul pentru energia nucleară 
Din delegație fac parte: ing. Mircea 
Ocheană, ministrul R. P. Romîne 
în Austria, reprezentant permanent

P. Romîne pe lingă A.I.E.A., șial R.
prof. Ion Ursu, membru corespon
dent al Academiei R.P.R., prorecto
rul Universității din Cluj.

Pe ordinea de zi a conferinței fi
gurează o serie de probleme legate

Corespondentă din Viena

de folosirea energiei atomice în sco
puri pașnice, printre care: obținerea 
de energie electrică cu ajutorul com
bustibilului nuclear și folosirea reac- 
torilor pentru extragerea sării din 
apa mărilor în scopul obținerii apei 
dulci. Conferința va discuta, de ase
menea, programul de lucru pentru 
viitorii doi ani, mărirea numărului 
locurilor în Consiliul guvernatorilor 
de la 23 la 25, precum și bugetul a- 
genției.

In ședința din dimineața zilei de 
24 septembrie, B. F. Perera, șeful 
delegației Ceylonului, a fost ales 
președinte al conferinței. Au fost

aleși, de asemenea, cei 8 vicepre
ședinți ai conferinței, membrii bi
roului și ai comisiilor principale.

După alegerea organelor conferin
ței, dr. Sigvard Eklund, directorul 
general al A.I.E.A., a prezentat ra
portul de activitate, subliniind prin
tre altele că semnarea Tratatului de 
la Moscova privitor la interzicerea 
experiențelor nucleare în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă va pune 
în fața Agenției sarcini noi. El și-a 
exprimat speranța că forța de mun
că și materialele destinate anterior 
experiențelor nucleare ar putea fi 
puse la dispoziția proiectelor nu
cleare în scopuri pașnice.

In cursul după-amiezii de marți a 
avut loc o discuție publică a unui 
grup de experți pe tema : „Economie 
în industrie și agricultură prin apli
carea izotopilor radioactivi și a ra
diațiilor“.

Presa austriacă apreciază că ac
tuala conferință promite să se des
fășoare într-o atmosferă mai propice 
decît cele anterioare.

ȘT. DEJU

Zanzibarul va deveni 
independent

LONDRA 24 (Agerpres). — La 24 
septembrie, la Londra, s-a încheiat 
Conferința pentru acordarea inde
pendenței Zanzibarului.

Potrivit comunțcatului final, Zan- 
zibarul va deveni independent la 10 
decembrie 1963. în acest sens, gu
vernul englez s-a angajat să ia mă
surile corespunzătoare în vederea 
abrogării acordului din anul 1890 
prin care guvernul englez își extinde 
„protecția“ asupra Zanzibarului.

Pînă la proclamarea independen
ței, se spune în comunicat, Zanziba- 
rul va rămîne membru al Common- 
wealthului britanic.

Grevă generală 
la Calcutta

DELHI 24 (Agerpres). — Agenția 
United Press International relatează 
că marți a fost declarată la Calcutta 
o grevă generală a tuturor muncito
rilor și funcționarilor. Greva, care a 
fost declarată în semn de protest îm
potriva creșterii impozitelor și spo
ririi prețurilor, a paralizat întreaga 
activitate a orașului.

Greva coincide cu sosirea la Cal
cutta a președintelui Indiei, Radha- 
krishnan, pentru a vizita orașul.

450000 muncitori agricoli 
italieni în grevă

ROMA 24 (Agerpres). — La 24 
septembrie, în întreaga Italie a în
ceput greva de două zile a muncito
rilor agricoli de la grădinile de le
gume. La grevă participă peste 
450 000 de muncitori agricoli care 
cer îmbunătățirea situației lor ma
teriale.

unei „forțe nucleare“ în cadrul 
N.A.T.O. fără participarea S.U.A. 
Aprobarea șefului guvernului vest- 
german față de acest plan exprimă 
de fapt dorința Bonnului de a căuta 
să-și asigure un post dominant în 
cadrul acestor 
ște discuțiile 
Adenauer a 
ca și șeful 
„regretă“ că nu
pînă acum „integrarea politică eu
ropeană“ dorită de conducătorii de la 
Paris și de la Bonn. Adenauer s-a 
referit, de asemenea, la divergențele 
dintre Franța și Marea Britanie. 
calificîndu-le drept „foarte regreta
bile".

„forțe". In ce prive- 
sale cu de 
mărturisit 
guvernului 

s-a putut

Gaulle, 
că el, 
francez 
realiza

A pleca la Mecca, 
măcar o dată în viață, 
este o datină străveche 
într-un șir de țări ale 
Orientului arab. In 
ultimii ani însă — 
după cum relevă pre
sa occidentală — unii 
feudali din această re
giune se îndreaptă și 
spre un loc occidental 
de pelerinaj. Este vor
ba de cîrmuitorii a 
numeroase sultanate, 
emirate, șeicate din 
Peninsula Arabică, în 
subsolul cărora s-au 
descoperit ori se des
coperă mereu alte ză
căminte petrolifere ; 
pentru ei „noua Mec- 
că“ — pentru a folosi 
cuvintele revistei vest- 
germane „Der Spie
gel“ — a devenit pito
rescul oraș de pe ma
lul lacului Léman — 
Geneva.

„Pe malurile lacului 
Léman — scrie revista 
— în safeurile a peste 
70 de bănci și insti
tuții financiare, se află 
în prezent lingouri de 
aur, bancnote și ac
țiuni în valoare de 
peste 3 miliarde de 
dolari“. Toate aceste 
avuții aparțin milio
narilor petrolului din 
Orientul Apropiat.

Printre principalii

depunători la băncile 
Genevei revista enu- 
meră pe regele Saud 
al Arabiei Saudite. 
Averea sa lichidă, e- 
valuată la circa 210 
milioane dolari, este 
depusă în mai multe 
bănci americane și 
europene, cea mai

NOTĂ

mare parte aflîndu-se 
însă la Geneva. Ur
mează apoi frații lui 
Saud, emirii Feisal și 
Talal. La fel au pro
cedat și emirul din 
Kuweit, Abdulah as 
Salim as Subah, și 
oamenii din anturajul 
său, faniilia domni
toare din șeicatul Abu- 
Dhabi, bătrînul și tî- 
nărul șeic din Katar 
și alții.

Aceștia sau. 
lor fac nu o 
an pelerinaje 
rașul de la 
masivului Mont Blanc, 
ducînd cu ei pungi cu 
aur. Au de ce să se 
grăbească : pentru că 
— după cum scrie re
vista — ei nu știu cît 
va mai dura acest 
„vis din una și o mie 
de nopți, cît timp vor

emisarii 
dată pe 
spre o- 
poalele

mai putea profita de 
pe urma comorilor 
lor", adică de pe ur
ma petrolului.

Ce-i drept, ei nu 
vînd scump această a- 
vuție națională a ță
rilor lor. După cum 
informează unele pu
blicații străine, com
paniile petroliere occi
dentale le plătesc cir
ca o liră sterlină pen
tru fiecare tonă de 
petrol extras. Cantită
țile pe care le extrag 
trusturile sînt însă atît 
de mari, îneît ceea ce 
încasează feudalii, ca 
redevențe și sub alte 
forme, se ridică la su
me considerabile. Bi
neînțeles, afluxul mi
lioanelor de lire și do
lari n-a adus nici 
fel de schimbări 
viața de mizerie 
populației acestor 
ritorii.

De aceea nu e
mirare că atît feudalii 
cit și principalii profi
tori de pe urma tran
zacțiilor amintite vă
desc o îngrijorare co
mună : ca nu cumva 
să se pună capăt în
tr-o bună zi acestui 
vis din „o mie și una 
de nopți“.

un 
în 
a 

te-

de

C. DASCALU

■

DJAKARTA. La 24 septembrie, la 
Djakarta s-a anunțat în mod oficial 
că guvernul indonezian a hotărît ru
perea tuturor legăturilor aeriene cu 
Federația Malayeză. în aceeași zi, 
guvernatorul orașului Djakarta a 
anunțat trecerea sub protecția sa a 
tuturor caselor aparținînd cetățenilor 
englezi, într-un discurs rostit la con
ferința națională a marinei indonezi
ene, președintele Sukarno a chemat 
întreaga populație a țării să sprijine 
măsurile luate de guvern împotriva 
Federației Malayeze.

Noul guvern norvegian

OSLO. Luni au avut loc în Norve
gia alegeri pentru organele adminis
trației locale. 336 de locuri din cele 
525 pentru organele administrației 
locale au revenit candidaților parti
dului muncitoresc (social-democrat) 
condus de E. Gerhardsen. Pentru 
candidații acestui partid au votat cu 
3 la sută mai mulți alegători decît 
în alegerile din anul 1959. Agen
ția Associated Press relatează că E. 
Gerhardsen, liderul partidului munci
toresc (social-democrat) însărcinat de 
către regele Norvegiei cu formarea 
noului guvern după căderea guvernu
lui Lyng, a făcut cunoscută la 24 sep
tembrie lista noului cabinet. Pe aceas
tă listă figurează, în afară de premie
rul Gerhardsen, H. Lange — ca mi
nistru de externe, G. Harlem — ca 
ministru de război, și alti miniștri.

TAȘKENT. La Tașkent s-au ter
minat lucrările Consfătuirii științifi- 
co-metodice a specialiștilor în viti
cultură din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. P. Romînă, Ungaria, Uniunea So
vietică și Iugoslavia. Participantii la 
consfătuire au hotărît crearea unei 
grupe de lucru alcătuită din repre
zentanți ai Bulgariei, Romîniei, Un
gariei și Uniunii Sovietice. S-â hotărît 
ca cea de-a treia consfătuire științi- 
fico-metodică. consacrată culturii 
viței de vie din soiurile de masă, să 
se țină în Romînia în anul 1965.

CARACAS. Autoritățile venezue- 
lene au anunțat la 23 septembrie că 
în regiunea munților din statul Fal
con continuă lupte între detașamente 
de partizani și trupele guvernamen
tale din Venezuela. S-au semnalat 
ciocniri în punctele Calabozo și în 
apropierea portului La Guayara. După 
cum transmite agenția A.P., doi ofițeri 
de poliție din Caracas au dezertat 
luînd cu ei o însemnată cantitate de 
arme și muniții. în scrisoarea adre
sată ziarelor din capitala venezueleană 
ei arată că s-au alăturat Forțelor ar
mate de eliberare națională.

CANBERRA. Muncitorii din por
tul Sydney (Australia) au refuzat 
la 24 septembrie să descarce nava 
„Canberra Star“, care a intrat în port 
avînd la bord mărfuri provenite din 
Republica Sud-Africană.

ROMA. La Roma și-au încheiat 
lucrările Congresul international de 
chirurgie și Congresul internațional 
de chirurgie cardio-vasculară. La a- 
ceste congrese membrii delegației 
R. P. Romîne au prezentat o serie 
de referate care s-au bucurat de a- 
precieri deosebite din partea specia
liștilor participanți. La adunarea 
generală a societății de chirurgie 
cardio-vasculară a fost ales ca dele
gat național al R. P. Romîne prof, 
dr. Voinea Marinescu, iar prof. dr. 
Ion Făgărășanu a prezidat una din 
ședințele de lucru ale congresului. 
Viitorul congres internațional de 
chirurgie va avea loc la Philadelphia 
în 1965.

Întrevedere
Suvanna Fumma-Kennedy

WASHINGTON. Primul ministru 
al Laosului, prințul Suvanna Fumma, 
a avut luni o întrevedere cu președin
tele Kennedy. După convorbire, pri
mul ministru laoțian a declarat că a 
avut cu președintele un schimb de 
păreri asupra situației din Laos și a- 
supra altor probleme din peninsula

indochineză, în special asupra situa
ției din Vietnamul de sud. Prințul 
Suvanna Fumma a anunțat că după 
ce-și va încheia vizita în S.U.A., va 
pleca la Londra și Ia Moscova pentru 
a avea convorbiri cu conducătorii a- 
cestor țări ai căror reprezentanți sînt 
copreședinți ai Conferinței de la 
Geneva pentru Laos.

CAIRO. La Cairo a fost arestat 
Abdul Rahman El Baydany, fost vice
premier al guvernului Republicii 
Arabe Yemen și demis apoi din a- 
ceastă funcție, ca urmare a dezacor
dului său cu actuala politică a Ye
menului. Agenția M.E.N, precizează 
că Baydany este în prezent interogat 
„asupra contactelor sale suspecte cu 
britanicii în Aden“.

NEW 
nunță că 
mericană 
două rachete balistice de tipul „Ti
tan“ de la baza forțelor aeriene ame
ricane, situată la Vandenberg (Cali
fornia). Nu au fost date alte amănunte 
în legătură cu aceste lansări.

LONDRA.
al Partidului socialist italian, a sosit 
luni seara la Londra într-o vizită de 
două zile, Pe aeroport Nenni a decla
rat că în cursul vizitei sale se va în- 
tîlni cu o serie de oameni politici en
glezi printre care cu Harold Wilson, 
liderul Partidului laburist.

YORK. Agenția U.P.I. a- 
la 23 septembrie aviația a- 
a lansat un satelit-secret și

Pietro Nenni, secretar

Lucrările conferinței
Pugwash

BELGRAD. După cum anunță a- 
genția Taniug, la 23 septembrie în 
orașul Dubrovnik continuă lucrările 
ședinței plenare a celei de-a 11-a con
ferințe Pugwash. Reprezentantul Iu
goslaviei, Ivan Supek, a prezentat ra
portul „Rolul țărilor neangajate în 
asigurarea dezarmării și securității ge
nerale“, iar savantul atomist englez 
Tohn Cockroft a prezentat raportul 
cu tema „Interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară".
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