
Biblioteca Centrală ț

Rep'onală
î lunedoara-Deva

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAj

Organ al Comitetului Central al P.M.R

în interiorul ziarului

• Tehnologia avansată în produc
ție : Ing. Radu Clopotaru — Pe 
calea ridicării continue a nivelu
lui tehnic în turnătorii (pag. 2-a).
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• I. Fîntînaru : Comentariul zilei
— început de sesiune la O.N.U. 
(pag. 4-a).

Muncile agricole de toamnă,
Ia timpul optim

Pregătiri temeinice 
pentru însămînțări

In raionul Drăgănești Olt s-a terminat 
porumbuluireco Itatul

zile a 
număr

Comisiile econoi
și viața regiunii

n ice
• •

Efectele politicii partidului de in
dustrializare socialistă a țării, de 
dezvoltare armonioasă a tuturor ra
murilor economiei se reflectă grăi
tor și în ridicarea economică a re
giunii Argeș. Crearea unor ramuri 
industriale necunoscute pînă nu de 
mult în regiunea noastră — petro
lieră, chimică, metalurgică, apariția 
unor întreprinderi noi (Uzinele de 
produse sodice Govora, Fabrica de 
tananți „Argeșul“, C.I.L. Rm. Vil- 
cea etc.), construirea în prezent a u- 
nor importante obiective industriale 
printre care hidrocentrala „16 Fe
bruarie“ și C.I.L. Pitești — ridică în 
fața organelor de partid sarcina îm
bunătățirii continue a conducerii e- 
conomiei, a orientării activității or
ganizațiilor de partid spre probleme
le economice esențiale.

Experiența a arătat că în acțiunea 
pentru creșterea competenței orga
nelor locale de partid în conducerea 
economiei, astfel încit ele să pătrun
dă în miezul problemelor, să adopte 
hotărîri temeinic chibzuite și să a- 
sigure o îndrumare concretă a con
ducerilor între- _____________
prinderilor fără a
li se substitui, gă- Din experiența organelor de partid 

prețios în activi- regiunea Ârgeș
tatea comisiei eco- în conducerea economiei 
nomice a comite- . 
tului regional, 
precum și a comisiilor economice 
ale comitetelor raionale și a Comi
tetului orășenesc de partid Pitești. 
Ilustrînd creșterea numărului co
muniștilor care participă nemijlocit 
la activitatea organelor de partid, 
comisiile economice — alcătuite din 
specialiști cu bogată experiență și 
numai cîțiva activiști salariați — 
controlează și ajută la îndeplinirea 
hotărîrilor organelor de partid și 
de stat, întreprind studii asupra des
fășurării activității întreprinderilor, 
a mijloacelor menite să asigure mai 
buna 
cale.

Care 
mitetul 
nale de partid din regiunea Argeș 
pentru îndrumarea activității comi
siilor economice ? Instruirea periodi
că asupra sarcinilor actuale și de

regiunii prevăzută de planul de stat, 
s-a realizat în anii 1960—1962 un 
ritm mediu de 19,4 la sută. Totoda
tă, analiza a scos în evidență faptul 
că neîndeplinirea sarcinilor de plan 
în domeniul forajului cu turbina se 
datorește nu unor cauze „obiective“, 
cum susțineau unele cadre din 
conducerea întreprinderilor de foraj, 
ci unor deficiențe organizatorice. A- 
plicarea măsurilor stabilite de comi
tetul regional de partid în urma ana
lizei făcute de comisia economică a 
asigurat ca, în primele opt luni ale 
anului, prevederile de plan privitoa
re la forajul cu turbina să fie depă
șite cu peste 6 la sută.

Utilitatea practică a analizelor în
treprinse de comisia economică a 
comitetului regional a reieșit și cu 
prilejul studiului tehnico-economic, 
efectuat împreună cu Comitetul 
orășenesc de partid Pitești, privind 
îmbunătățirea activității fabricii de 
tananți „Argeșul“, cînd au fost re
levate principalele căi de valorificare 
a materiei prime și de mai bună fo
losire a capacităților de producție. 

Pe baza analizei 
efectuate de comi
sia economică a 
comitetului regio
nal de partid asu
pra felului cum 
sînt folosite utila
jele din întreprin- 
din regiune, s-au 

în valoare de

La Palatul Republicii Populare Romîne, după înmînarea de către tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a înaltei distincții acordate tovarășului Alexandru 
Drăghici.

DECRET

Poșta din ultimele 
adus la redacția un 
mare de scrisori In care co
lectiviști, ingineri agronomi, 
mecanizatori vorbesc despre 
mersul lucrărilor de recolta
re a culturilor tîrzii și al 
pregătirilor pentru însămîn
țări.

Colectiviștii noștri te 
străduiesc să fie primii pe 
raion și în această campanie 
— își începe scrisoarea co
lectivistul Florea Bucanu, 
din comuna Salcia, raionul 
Calafat. Culesul porumbului 
și eliberarea terenului se a-

scris și tovarășul Ilie Mo- 
raru, președintele Consiliu
lui agricol raional Mizil. 
Membrilor comitetului le-au 
fost repartizate, pentru în
drumare, cite 2—3 gospo
dării colective. Se acordă o 
mare atenție îndrumării și 
sprijinirii consiliilor de con
ducere care au mai puțină 
experiență în organizarea 
muncii pentru ca în fiecare 
gospodărie semănatul să se 
Iacă la timpul optim și în 
bune condiții agrotehnice.

„Condiții asemănătoare, 
rezultate diferite" — a-

DRĂGĂNEȘTI OLT (co
resp. „Scînteii“)— Colec
tiviștii și mecanizatorii din 
raionul Drăgănești Olt au 
folosit din plin timpul pri
elnic, întreaga capacitate 
a mașinilor și atelajelor la 
recoltarea și transportul 
porumbului, la pregătirea 
terenului pentru însămîn- 
țările de toamnă. Ca ur
mare. pînă în seara zilei 
de 25 septembrie, toate 
gospodăriile colective din 
raion au terminat culesul 
porumbului. Pînă Ia a- 
ceeași dată pe terenurile

eliberate de coceni, meca
nizatorii au efectuat ară
turi pentru însămînțările 
de toamnă pe o suprafață 
de peste 10 000 hectare și 
au pregătit patul germi
nativ pe o suprafață de 
13 500 hectare.

Fruntașe în acțiunea de 
pregătire a terenului pen
tru însămînțările de toam
nă sînt gospodăriile co
lective din comunele Crîm- 
poia, Mihăești, Călinești, 
Radomirești, Vîlcele, Dră- 
gănești și Stoicănești.

Răsfoind scrisorile sosite la redacție

derile industriale 
redistribuit utilaje 
peste 57 000 000 lei, s-au recondițio
nat și redat în producție utilaje în 
valoare de peste 7 000 000 lei, iar 
altele au fost casate. Rezultate bune 
au dat și măsurile luate în urma 
studiului întreprins de comisia eco
nomică a comitetului regional în 
problema lichidării imobilizării de 
fonduri.

Comitetul regional a 
mitetele raionale și 
partid în direcția unei 
folosiri a comisiilor 
creșterii eficienței activității acesto
ra. Progrese evidente se remarcă în
deosebi în activitatea comisiei eco
nomice a Comitetului orășenesc 
P.M.R. Pitești, precum și a comisiilor 
economice ale comitetelor raionale 

„_______ ______ Muscel și Curtea de Argeș. Cu aju-
perspectivă decurgînd din hotărîrile torul unor colective alcătuite din ac- 
partidului și guvernului, orientarea 
planurilor de muncă în această di
recție, expuneri pe teme de specia
litate, consfătuiri pentru analizarea 
stilului de muncă al comisiilor eco
nomice și răspîndirea experienței 
înaintate.

Analizele și studiile întreprinse la 
fața locului de comisia economică a 
comitetului regional și de comisiile 
economice ale comitetelor raionale, 
propunerile acestora au înlesnit or
ganelor de partid să intervină ope
rativ și competent în rezolvarea u- 
nor probleme de care depinde buna 
organizare a producției, au contri
buit la creșterea rolului organizații
lor de partid în conducerea econo
miei. Pentru ca problemele economi
ce să fie analizate temeinic, multi
lateral și să se evite abordarea lor 
tehnicistă, în colectivele care efec
tuează studii și analize pe teren, sînt 
incluși, alături de specialiști și cadre 
din economie, activiști ai secțiilor 
organizatorică, de propagandă și a- 
gitație ale comitetului regional, pre
cum și instructori teritoriali.

La indicația biroului comitetului 
regional de partid, comisia economi
că regională a analizat la începutul 
anului stadiul îndeplinirii de către 
întreprinderile din regiune a sarci
nilor decurgînd din Directivele Con
gresului al III-lea al P.M.R. Cu a- 
cest prilej, s-a constatat că în primii 
trei ani ai șesenalului, majoritatea 
sarcinilor trasate prin directive au 
fost îndeplinite și depășite ; față de 
o creștere de 18,1 la sută a volumu
lui producției globale industriale a

valorificare a resurselor lo-

sînt metodele folosite de co- 
regional, de comitetele raio-

îndrumat co- 
orășenesc de 
tot mai bune 
economice, a

tiviști de partid și cadre din econo
mie, ele au efectuat studii privind 
activitatea unor întreprinderi din in
dustria chimică, forestieră, din cons
trucții și industria locală, ceea ce a 
dat posibilitate organelor de partid 
să adopte măsuri a căror aplicare a 
contribuit la îmbunătățirea muncii 
de partid și economice.

în urma studiului efectuat de 
comisia economică în lună mai 
asupra cauzelor nerealizării sarcini
lor de plan de către întreprinderea 
de industrie locală „Progresul“, Co
mitetul orășenesc Pitești a stabi
lit o serie de măsuri a căror aplicare 
a asigurat depășirea pe primele opt 
luni ale anului a sarcinilor de plan 
la producția globală și producția 
marfă. Și-au dovedit de asemenea e- 
ficiența analizele efectuate la Auto
baza I.R.T.A. Pitești, întreprinderea 
de foraj Bascov, la cooperativele 
meșteșugărești, în comerț etc.

La începutul anului, Uzinele sodi
ce Govora nu-și îndeplineau în mod 
ritmic sarcinile de plan din lipsă de 
calcar. Comisia economică a Comi
tetului raional de partid Rm. Vîlcea 
a intervenit operativ arfalizînd la 
fața locului organizarea producției 
la cariera Pietreni — exploatarea 
Ocnele Mari. Spre a asigura livra
rea ritmică a calcarului contractat, 
biroul comitetului raional de partid

Ing. GH. MARINESCU 
secretar al Comitetului regional 

P.M.R. Argeș

(Continuare în pag. Ii-a)

Din viata
In 1810, la un capăt al posomoritului 

imperiu habsburgic, în Banat, la Lugoj s-a 
născut un cor I Din 1815 se păstrează pînă 
în zilele noastre un proces verbal al coru
lui în care este precizat și numărul ar
tiștilor — 28 de oameni. Corul a trecut prin 
timp, mărindu-se mereu, melodiile și rit
murile au străbătut generațiile, glasuri și 
existente s-au succedat. Cine erau acești 
coriști cu atîta dragoste pentru muzică, 
pentru viața culturală a Lugojului, a Ba
natului ? In majoritate mici meseriași și 
țărani de la marginea orașului, din comu
nele învecinate. Coriolan Brediceanu, 
Czegka, Ion Vidu... aceste nume sînt cu
noscute în Banat, și nu numai aici. In ora
șul de pe Timiș au răsunat, în cei mai bine 
dn 150 da ani de activitate neîntreruptă ade 150 de ani de activitate neîntreruptă 
corului, peste 1 000 de cîntece.

Continuarea tradiției
...Toate acestea, și încă multe altele, 

mi-au fost explicate de actualul dirijor al 
corului casei raionale de cultură „Ion 
Vidu“ din Lugoj, artistul emerit Dimitrie 
Stan. în timp ce vizitam muzeul corului 
amenajat într-una din sălile casei de cul
tură ! Documente, fotografii vechi, „sta
tute ale Reuniunii romîne de cîntări și mu
zică“, cum era numit pe atunci, toate sînt 
păstrate cu grijă. întîlnim aici distincții 
primite de acest cor în anii noștri: 1956 — 
Premiul I și titlul de laureat al celui de-al 
IV-lea concurs pe țară al formațiilor de 
amatori, la fel la concursul următor în 
1959. Pe o hartă sînt trasate drumurile 
străbătute de cor de-a lungul istoriei sale, 
în țară și peste hotare. Cu mîndrie prlveec

pentru conferirea titlului de „Erou al Muncii 
Socialiste din Republica Populară Romînă“ 

tovarășului Alexandru Drăghici
Pentru activitate îndelungată în mișcarea muncitorească și merite 

deosebite în făurirea și consolidarea statului democrat-popular, cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani de la naștere,

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne decretează:
Art. unic. — Se conferă titlul de „Erou al Muncii Socialiste din Re

publica Populară Romînă“ și medalia de aur „Secera și Ciocanul“ tova
rășului Alexandru Drăghici.

Președintele Consiliului de Stat, 
GHEORGHE GHEORGHIU DEJ
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propie de sfirșit. Avem de 
semănat cu grîu 1200 ha. 
Mecanizatorii din brigada 
permanentă repartizată de 
S.M.T. Obîrșia de Cîmp au 
și pregătit pentru semănat 
700 ha, pe care 
le-am fertilizat.

Și colectiviștii din comu
na Dunărea, raionul 
gidia, pun o bază trainică 
recoltei viitoare, ne scie 
Stan Zamfir, președintele 
comitetului executiv al sfa
tului popular comunal. Ingi
nerul gospodăriei, Gheorghe 
Cristian, a stabilii din vre
me terenurile care urmează 
să fie semănate cu grîu, so
iurile potrivite și controlea
ză permanent calitatea lu
crărilor executate de tracto
riști. Acum, colectiviștii gră
besc eliberarea terenului de 
coceni,-pentru ca și solele 
unde grîul se însămînțează 
după porumb să fie lucrate 
la un nivel agrotehnic co
respunzător.

Despre pregătirea campa
niei de însămînțări

înainte

Med-

cesta este titlul scrisorii pri
mite de la Constantin Ban- 
ciu din Fetești. Corespon
dentul face o comparație în
tre ritmul în care se desfă
șoară pregătirile pentru în
sămînțări în gospodăriile co
lective din comunele Fă- 
căeni și Pietroiu. La G.A.C. 
Făcăeni, președintele Toma 
Dimache și inginerul agro
nom Constantin Teodorescu 
sînt tot timpul pe cîmp, 
organizează eliberarea tere
nului de coceni, controlea
ză calitatea arăturilor. La 
gospodăria vecină, din co
muna Pietroiu, culesul po
rumbului și eliberarea tere
nului se desfășoară nesatis
făcător. Președintele gospo
dăriei, Ilie 'Nicolae, nu se 
ocupă cu simt de răspundere 
de organizarea muncii.

Timpul este destul de 
înaintat. Pentru ca însămîn- 
țările să fie făcute în pe
rioada optimă, trebuie orga
nizată mai bine munca la e- 
liberarea terenului și la exe
cutarea arăturilor.

D. C.

Intreprinderile industriale Fabricile de medicamente
din regiunea Ploiești

mit

La G.A.S. Șandra, din raionul Sînnicolau Mare, a început 
semănatul orzului de toamnă.

Joi la amiază, la Palatul R. P. Ro
mîne, a avut loc solemnitatea înmî- 
nării diplomei de „Erou al Muncii 
Socialiste din R. P. Romînă“ și a 
medaliei de aur „Secera și Cioca
nul“ tovarășului Alexandru Dră
ghici, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne, ministrul 
afacerilor interne, pentru activitate 
îndelungată în mișcarea muncito
rească și merite deosebite în făuri
rea și consolidarea statului demo
crat-popular, cu prilejul împlinirii a 
50 de ani de la naștere.

La solemnitate au luat parte to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, 
Voitec, 
Gaston Marin, membri ai C. C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

După citirea decretului de deco
rare, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ‘ a înmî- 
nat tovarășului Alexandru Drăghici 
diploma de „Erou al Muncii So- conducătorii 
cialiste din R. P. Romînă“ și me
dalia de aur „Secera și Ciocanul“.

•Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-

Leontin Sălăjan, Ștefan
Mihai Dalea, Gheorghe

Dej a felicitat pe tovarășul Alexan
dru Drăghici în numele Biroului Po
litic al Comitetului Central al parti
dului, în numele Consiliului de Stat 
și al guvernului Republicii Populare 
Romîne pentru înalta distincție 
acordată. Subliniind că aceasta este 
un semn al recunoașterii și apre
cierii de către partid a activității 
pe care a desfășurat-o, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a urat to
varășului Alexandru Drăghici mulți 
ani de sănătate și noi succese în 
înfăptuirea sarcinilor încredințate 
de partid și de stat.

în cuvîntul său de răspuns, tova
rășul Alexandru Drăghici a mulțu
mit în mod deosebit conducerii 
partidului, Consiliului de Stat și gu
vernului Republicii Populare Romî
ne pentru înalta distincție ce i-a 
fost acordată, pentru cuvintele calde 
spuse de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. „Ziua de azi — a 
spus vorbitorul — constituie pentru 
mine un stimulent ca pe viitor să 
muncesc mai bine, alături de cei
lalți tovarăși, pentru desăvîrșirea 
construirii socialismului în scumpa 
noastră patrie, pentru bunăstarea 
poporului nostru“.

tovarășul Alexandru Drăghici a 
fost apoi felicitat și îmbrățișat de 

de partid și de stat, 
precum și de ceilalți tovarăși pre- 
zenți.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Colectivele de muncă din întreprinde
rile industriale și unitățile economice 
din regiunea Ploiești și-au realizat sar
cinile de plan la producția globală, pe 
primele trei trimestre ale anului, cu 4 
zile înainte de termen. în 8 luni între
prinderile din regiune au livrat în plus 
cantități însemnate de benzină, mo
torină, uleiuri industriale, lignit, 
țesături din lînă și de bumbac și alte 
produse a căror valoare totală se ridică 
la aproape 185 000 000 lei ; productivi
tatea muncii a crescut cu 0,9 la sută 
față de plan și s-au realizat economii 
suplimentare la prețul de cost în va
loare de 130 000 000 lei.

Față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut, volumul producției globa
le industriale a crescut regiunea
Ploiești cu 11 la sută.

Colectivele fabricilor din industria de 
medicamente, aparținînd Ministerului 
Industriei Petrolului și Chimiei, au în
deplinit încă de la 16 septembrie pla
nul la producția globală pe primele trei 
trimestre ale acestui an. în opt luni din 
acest ăn în industria de medicamente 
s-au realizat economii suplimentare, prin 
reducerea prețului de cost, în valoare 
de 3 830 000 lei.
Trustul de explorări geologice

Petroliștii Trustului de explorări geo
logice din cadrul Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei au realizat, pînă 
la 22 septembrie, planul de foraj pe 
nouă luni din acest an.

în primele 8 luni, viteza de lucru a 
fost depășită, față de plan, cu 19,4 la 
sută și au fost realizate economii în 
plus, prin reducerea prețului de cost, 
în valoare de 3 212 000 lei. în aceeași 
perioadă, s-au săpat peste plan 26 de 
sonde.

Consfâtuirc pe tema calității 
otelurilor pentru rulmenți

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Joi 
dimineața și-a început lucrările la 
Uzinele „Industria sîrmei“ din Cîm- 
pia Turzii consfătuirea organizată 
de Ministerul Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini, în cadrul căreia 
se dezbat probleme legate de îmbu
nătățirea calității oțelului pentru 
rulmenți. Participă reprezentanți ai 
ministerului, ai uzinelor producătoa
re și consumatoare de oțeluri pentru 
rulmenți și ai Institutului de cerce
tări metalurgice.

în prima zi au fost prezentate re
feratele cu privire la actualele teh
nologii de elaborare, turnare și la
minare a oțelurilor pentru rulmenți 
din partea Combinatului siderurgic 
Hunedoara, Combinatului siderurgic 
Reșița și Uzinelor „Industria sîrmei" 
din Cîmpia Turzii. în cadrul consfă
tuirii, care va dura 3 zile, vor fi pur
tate discuții și se 
trații practice.

vor face demons-

ORADEA
Așezat într-unul 
din cele mai 
pitorești puncte 
institut se re-

(Agerpres)

culturală a
noile generații de coriști „Ordinul Muncii“ 
clasa întîia, cu care a fost decorat corul 
în 1960, cu ocazia a 150 de ani de activi
tate neîntreruptă.

Călătorul care vine astăzi în Lugoj cu
rios să cunoască viața culturală a a- 
cestui frumos oraș bănățean constată că 
aici activitățile artistice-culturale sînt în 
atenția tuturor.

La casa raională de cultură „Ion Vidu“ 
se organizează de cele mai multe ori ma
nifestări atractive, bine pregătite. In 
vara aceasta s-a desfășurat la Lugoj faza 
regională a Concursului al VII-lea (etapa 
întîia). Locuitorii orașului au urmărit între
cerile cu pasiune. Și au avut de ce să se 
bucure ! Formațiile din oraș și raion au 
obținut cele mai multe locuri fruntașe. Co
rul casei de cultură „Ion Vidu“ s-a clasat 
din nou întîiul în întrecerea cu alte renu
mite coruri bănățene (să nu uităm că mai 
există aici două coruri centenare, la Chi- 
zătău și Sînnicolau Mare, și altele de a- 
semenea vechi). Este pentru a 12-a oară 
cînd corul lugojean cucerește acest loc, 
începînd din 1951.

Spectatori, cititori, oaspeți
ai cluburilor

Dar nu numai creșterea măiestriei artis
tice a formațiilor este în atenția conducerii 
casei raionale de cultură ci și buna des
fășurare a activității cercurilor, dintre care 
unele (cercul plastic, filatelic) au conti
nuitate. Multă grifă se arată în pregătirea 
acțiunilor cu caracter educatlv-cultural. In

ziua de 30 august lugojenii s-au întîlnit cu 
un grup de scriitori bănățeni. Sala era 
arhiplină, ca la marile spectacole. Parti
cipare bogată se constată și la alte ac
țiuni : „călătorii pe hartă“, cum a fost cea 
de la sfîrșitul lui august: „Lugojul, în tre
cut și astăzi“ ori „joi ale tineretului“, con
ferințe, simpozioane ș.a.

în ziua de 7 septembrie a avut loc un 
spectacol de teatru de amatori. Nu era nou, 
dar spectatorii simțeau o plăcută emoție. 
Cu numai o lună înainte, în Lugoj se năs
cuse Teatrul popular 1 Interpreții păreau a 
avea trac, (mai mult decît de obicei 1), pe 
scena cu care altminteri erau obișnuiți, în 
sala din totdeauna, dar pe care acum tot 
Lugojul o numește, parcă de cînd lumea, 
„teatrul 1“

Acum, împreună cu actorul Ștefan Ior- 
dănescu, de la Timișoara, care îndrumă 
colectivul artistic, proaspătul teatru popu
lar pregătește o premieră și definitivează 
repertoriul. 35 din cei mai buni interpreți 
amatori au format colectivul actoricesc, 
talentul dînd mina cu entuziasmul în pre
gătirea spectacolelor.

Spectatorii au cuvinte de laudă și-și a- 
duc cu plăcere aminte de reprezentațiile 
date aici de Ansamblul C.C.S'. din Bucu
rești, Teatrul Maghiar din Timișoara, An
samblul de cîntece și focuri din Tg. Mureș, 
orchestra Doina Moldovei din Iași, Filar
monica din Arad, Teatrul regional Bucu
rești ș.a. De altele însă își amintesc cu 
nedumerire și nemulțumire. In primăvară

ILIE CONSTANTIN

(Continuare în pag. in-a)

Tinerețea Hu
nedoarei — ora
șul muncitoresc 
— O. M. cum îi 
spun localnicii. 
In fotografie : o 
parte din noile 
blocuri de locuin
țe ale Hunedoarei.

La 1 octombrie, o dată cu începerea 
anului universitar, își vor deschide 
porțile două noi instituții de învăță
mînt superior : institutele pedagogice 
de 3 ani din orașele Suceava și Ora
dea. Cu acestea, numărul centrelor 
în care-și desfășoară activitatea insti
tuții de învățămînt superior se ridică 
la 15 — față de 4 cite existau în anul 
universitar 1938—1939. Institutele au 
cite două facultăți — filologie și ma
tematică.

Noului institut 
i-a fost reparti
zat un local 

confortabil cu 24 săli de cursuri, la
boratoare, cămin și cantină pentru cei 
160 de studenți care vor intra în anul 
I. In prezent se fac ultimele pregătiri : 
se instalează mobilier nou, se mon
tează aparatajul în laboratoare, se 
amenajează clubul unde tinerii își vor 
petrece timpul liber.

SUCEAVA

ale Oradiei, noul 
marcă prin linia arhitectonică plă
cută a celor 3 clădiri ale sale, 
prin bogăția spațiilor verzi care-1 în
conjoară. Institutul are 3 săli mari de 
cursuri, numeroase săli de seminarii, 
laboratoare, o bibliotecă. Grupul so
cial studențesc cuprinde cămin cu 
săli de lectură și club, cantină, cabi
net medical etc. In apropiere se află 
și terenurile de sport. Înainte de în
ceperea cursurilor, membrii corpului 
didactic al institutului au avut un 
schimb de experiență cu profesori, 
conferențiari și lectori de la Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" și alte insti
tuții de învățămînt superior din Cluj, 
în scopul unei cit mai bune pregătiri 
a prelegerilor. Asemenea întîlniri se 
vor organiza și în cursul anului de 
învățămînt. „

împreună cu instituțiile de învăță
mînt superior cu vechi tradiții și în
delungată experiență, tinerele insti
tute din Suceava și Oradea își vor 
aduce contribuția Ia formarea de pro
fesori pentru școlile de opt ani.
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Ne aflăm într-o perioadă cînd în 
întreprinderile noastre se dezbat sar
cinile de plan pe 1964, cînd se revi
zuiesc și se completează planurile 
M T.O. în vederea asigurării îndepli
nirii în bune condiții a planului pe 
anul în curs la toți indicatorii. In 
cadrul acestor măsuri o greutate 
specifică mare trebuie să capete cele 
privitoare la perfecționarea muncii 
în verigile de bază ale producției, în 
secțiile și sectoarele hotărîtoare ale 
întreprinderilor

După cum este știut, turnătoriile 
— și în general sectoarele așa-zis 
calde, ocupă un loc deosebit de im
portant în procesul de producție, re
zervele și posibilitățile puse în va
loare în acest sector putînd influen
ța pozitiv întreaga activitate econo
mică a întreprinderii. In cele ce ur
mează voi încerca să mă refer la 
citeva din posibilitățile de ridicare 
a nivelului tehnic în turnătorii, po
sibilități pe care fiecare colectiv de 
întreprindere le poate identifica și 
pune în valoare în cadrul acțiunilor 
concrete ce se întreprind pentru în
deplinirea exemplară a planului pe 
anul în curs și buna pregătire a pro
ducției pe anul viitor.

După cum se știe, aplicarea teh
nicii și tehnologiei moderne în tur
nătorii determină o însemnată redu
cere a volumului de muncă în atelie
rele de uzinare. asigură economisi
rea unor mari cantități de metal, fa
ce posibilă prelucrarea pieselor tur
nate pe linii automate, iar calitatea 
și aspectul produselor sînt simțitor 
îmbunătățite.

Turnătoriile din țara noastră au 
căpătat in ultimii ani o dezvoltare 
considerabilă șl: obțin indici de pro
ductivitate neîratîlniți în trecut. La 
Uzinele de utilaj petrolier-Tîrgoviște, 
de pildă, s-a trecat la turnarea vane
lor de oțel în forme crude și execu
tarea formelor de' dimensiuni mari 
cu mașini de form|at prin aruncare. 
Prin dotarea turnătoriilor de la Uzi
nele nr. 2 și Uzinele de tractoare din 
Brașov cu utilaje deimare productivi-

Pe calea ridicării continue
a nivelului tehnic în

täte și prin mecanizarea operațiilor 
de transpert și a fazelor auxiliare și 
intermediare ale procesului de fa
bricație capacitatea lor de produc
ție a sporit de 4—5 ori.

Concomitent cu dezvoltarea și mo
dernizarea turnătoriilor s-au extins 
pe scară tot mai largă procedeele 
tehnologice avansate de turnare. S-au 
obținut pe această bază o creștere 
însemnată a productivității muncii, 
o calitate ridicată a pieselor turna
te, economii de metal, iar prin redu
cerea adaosurilor de prelucrare s-a 
micșorat volumul de prelucrare prin 
așchiere. Sînt edificatoare cîteva 
exemple. La Uzinele de tractoare din 
Brașov, prin aplicarea metodelor de 
turnare cu modele ușor fuzibile, la 
executarea culbutorului s-a realizat 
o reducere de manoperă echivalentă 
cu cea necesară executării a 22 de 
tractoare. Turnarea în 
permis aceleiași uzine 
sească într-un an 180 
laminat și să monteze 
de piese care n-au
prelucrări prin așchiere. Și în tur
nătoriile de la Uzinele constructoare 
de mașini din Reșița au fost intro
duse și extinse, în ultimul timp, o 
serie de procedee noi de turnare. în
tre altele, s-a trecut la turnarea pe 
scară industrială în cochile a unui 
număr însemnat de piese de la mo
toarele Diesel electrice și de la bo- 
ghiurile de locomotive electrice. Prin 
aceeași metodă de turnare, la fiecare 
capac de aspirație și refulare de la 
pompele hidraulice se obține o eco
nomie de circa 100 kg metal. Extin
derea acestui procedeu va permite 
să se obțină pînă la sfîrșitul anului 
o economie de 100 tone oțel și alte 
metale.

forme coji a 
să economi- 
tone de oțel 
sute de tone 

mai necesitat

în cele ce urmează vreau să relev 
că în turnătorii, cu toate succesele 
obținute, tehnica și tehnologia mo
dernă mai au destule domenii de 
aplicabilitate, mai ales dacă ne re
ferim la unele realizări pe plan 
mondial. în primul rînd, consider 
că prin dotarea tot mai susținută a 
turnătoriilor cu utilaje moderne și 
prin obligativitatea introducerii pe 
scară mai largă a tehnologiei îna
intate în turnătorii, în viitor poate 
scădea foarte mult numărul mașini- 
lor-unelte din dotarea sectoarelor 
prelucrătoare, ceea ce aduce după 
sine avantaje 
de mari. După părerea 
trebuie să ne îndreptăm atenția 
în principal asupra dotării în con
tinuare a turnătoriilor cu utilaje 
la nivelul tehnicii moderne, asigură
rii materiilor prime și auxiliare co
respunzătoare — premiza aplicării 
tehnologiei moderne în turnătorii. In 
felul acesta, încă de la turnare se va 
asigura un volum minim de prelu
crări, o creștere a productivității 
muncii, și în final, un preț de cost 
scăzut al produselor.

Noțiunea de tehnologie modernă 
se referă în prezent la obținerea de 
materii prime și auxiliare cu ca
racteristici fizico-mecanice su
perioare, îmbunătățirea elaboră
rii metalului lichid, calitatea exe
cutării miezurilor și a formelor, 
dotarea cu utilaje moderne și apli
carea unor metode și procedee de 
lucru de mare productivitate. Și 
unele caracteristici fizico-mecanice 
ale materiilor prime și auxiliare ne
cesare în turnătorii mai pot fi îm
bunătățite. De pildă, fonta de furnal 
prezintă încă un conținut variabil al 
componentelor chimice, un conținut 
ridicat de gaze, tendință destul

economice deosebit 
mea, azi

turnătorii

Mai trebuie 
și incon- 

chimice ale 
de

de echipă Ștefan 
(Foto : M. CIOC)

Aspect din turnătoria de precizie a Uzinelor de pompe și mașini agricole din Capitală. Șeful 
Grama discută cu muncitoarea Constanta Brusanovski despre finisarea unor modele ușor fuzibile.

Comisiile economice și viața regiunii
(Urmare din pag. I-a)

a indicat, pe baza propunerilor co
misiei economice, măsuri pentru sta
bilirea unor parametri de exploata
re a utilajelor la întreaga lor capa
citate, întărirea asistenței tehnice în 
toate schimburile, repartizarea la 
locurile de muncă-cheie a unor 
membri și candidați de partid cu 
înaltă calificare profesională etc. în 
scurt timp, exploatarea Ocnele Mari 
a reușit să îndeplinească și chiar să 
depășească planul zilnic la extracția 
de calcar, dînd posibilitate Uzinelor 
sodice Govora să-și realizeze sarci
nile de plan în mod ritmic.

Răspîndirea sistematică a experi
enței înaintate, promovarea a tot ce 
este nou și valoros în producție, in
troducerea pe scară largă a progre
sului tehnic în întreprinderi — re
prezintă un larg domeniu de activi
tate al comisiilor economice. La in
dicația biroului comitetului regional 
de partid, comisia economică regio
nală a ajutat comitetele raionale de 
partid să studieze unele probleme le
gate de aplicarea și răspîndirea me
todelor avansate de lucru, extinde
rea mecanizării și automatizării pro
cesului de producție, folosirea largă 
a micii mecanizări în scopul reduce
rii muncilor auxiliare etc., îndrep- 
tîndu-și atenția îndeosebi spre locu
rile de muncă unde se poate obține 
o eficiență economică maximă. Apli
cînd măsurile stabilite de biroul co
mitetului regional de partid, ca ur
mare a propunerilor făcute de co
misia economică, metalurgiștii mus- 
celeni au extins forjarea pieselor în 
matrițe cu figuri multiple, construc
torii de poduri metalice au folosit 
mai larg sudura automată, minerii 
din bazinul carbonifer Schitu-Golești 
au introdus armarea metalică și cu 
stîlpi hidraulici ; a crescut numărul 
brigăzilor forestiere complexe care 
lucrează cu acord global.

Construcțiile — ritmul de execu
ție, respectarea termenelor de dare 
în funcțiune a obiectivelor planifi
cate, calitatea lucrărilor, costul lor 
— constituie o preocupare perma
nentă a comisiilor economice. Re
zultate bune a dat metoda intro
dusă anul acesta de a urmări reali
zarea investițiilor pe baza unor gra
fice anuale, defalcate pe luni, pri
vind executarea fiecărei etape a 
construcțiilor. La începutul anului, 
la indicația biroului comitetului re
gional de partid, comisia economică 
regională a analizat felul cum sînt 
realizate sarcinile de plan la hidro
centrala de pe Argeș și a făcut pro
puneri pentru îmbunătățirea mun
cii politice și tehnico-administra
tive pe șantier. Aplicarea măsurilor 
Stabilite de comitetul regional de

partid a contribuit ca, în primele opt 
luni ale anului, planul de produc
ție să fie îndeplinit pe șantierele hi
drocentralei în proporție de 105 la 
sută și să se obțină în șapte luni 
circa 3 milioane 
plan.

Noi îndrumăm 
mice să se ocupe 
blemele curente ale producției, ci și 
de problemele de perspectivă. Co
misia economică regională a făcut 
un studiu privind nevoile de cadre 
în anii următori, ținînd seama de 
ritmul rapid de dezvoltare a indus
triei regiunii ; aceasta a permis sta
bilirea din timp a măsurilor nece
sare pentru calificarea viitorilor 
muncitori, ingineri, tehnicieni și 
maiștri. Dintre studiile de perspec
tivă întocmite de comisia economică 
regională mai amintim cele referi
toare la rezervele de hidrocarburi 
ale regiunii, îmbunătățirea planifi
cării operative în unele întreprin
deri ale industriei constructoare de 
mașini, precum și la perfecționarea 
organizării tehnico-administrative a 
unor întreprinderi petroliere etc.

Experiența ultimilor ani a confir
mat utilitatea și eficiența activită
ții comisiilor economice, folul lor 
important în asigurarea unei con
duceri competente a activității eco
nomice de către organele de partid, 
în munca’ comitetelor raionale de 
partid Curtea de Argeș, Rm. Vîlcea 
etc., s-a încetățenit practica de a fo
losi comisia economică ca un ajutor 
permanent în asigurarea controlului 
îndeplinirii hotărîrilor, în îndruma
rea activității întreprinderilor ; la 
alte comitete raionale de partid, 
printre care Slatina, Drăgănești-Olt, 
Costești. se manifestă însă tendința 
de a folosi comisia economică spo
radic, doar cînd apar neajunsuri 
care trebuie imediat înlăturate. 
Spre deosebire de Comitetul raional 
Rm. Vîlcea sau Comitetul orășenesc 
Pitești care orientează activitatea 
comisiilor economice spre îmbinarea 
acțiunilor operative cu studiile de 
perspectivă privind dezvoltarea unor 
ramuri ale economiei, Comitetul ra
ional Muscel a limitat într-un timp 
activitatea comisiei economice doar 
la rezolvarea unor probleme cu
rente. Comitetul raional Vedea a 
neglijat îndrumarea activității comi
siei economice, ceea ce a făcut ca 
anumite atribuțiuni ale comitetului 
raional 
comisia 
o parte 
sarcini 
nu stabilire de directive.

Cu toate progresele realizate, nu 
am reușit să înlăturăm pe deplin 
manifestările de formalism și super
ficialitate în munca unor comisii e- 
conomice. Astfel comisia economică a

lei economii peste

comisiile econo- 
nu numai de pro-

să fie de fapt exercitate de 
economică, care reprezintă 
a aparatului raional, avînd 
de control și îndrumare, și

Comitetului raional de partid Găești 
nu a exercitat un control exigent a- 
supra modului cum sînt îndeplinite 
sarcinile de plan în industrie, nu a 
urmărit la timp și cu simț de răs
pundere cum controlează și îndrumă 
organizațiile de partid munca con
ducerilor tehnico-administrative ale 
întreprinderilor.

Recenta ședință de analiză a mun
cii comisiilor economice, inițiată de 
comitetul 
lejuit un 
riență în 
rea unor 
activitatea acestora de viitor. în mod 
deosebit s-a subliniat necesitatea ca, 
în întreaga lor activitate, comisiile 
economice să nu se limiteze la un 
control strict de specialitate, să lu
creze prin organizațiile de partid, 
să-și completeze colectivele cu mun
citori fruntași, ingineri și tehnicieni 
din întreprinderea a cărei activitate 
o analizează, să se sfătuiască cu co
muniștii și ceilalți oameni ai mun
cii asupra celor mai eficace măsuri 
de îmbunătățire a muncii. Este ne
cesar ca ele să ajute în mai mare 
măsură organele de partid în ce pri
vește urmărirea realizării indicatori
lor de plan în întreprinderi, contro
lul aplicării hotărîrilor adoptate și 
sesizarea operativă a problemelor 
noi ce-și așteaptă soluționarea. 
Toate acestea au determinat Comi
tetul regional să elaboreze un an
samblu de măsuri menite să contri
buie la ridicarea nivelului de pre
gătire al membrilor comisiilor eco
nomice, să îmbunătățească îndru
marea organelor locale de partid în 
privința folosirii comisiilor econo
mice.

în lumina indicațiilor date de 
conducătorii de partid și de stat 
cu prilejul recentei vizite în re
giunea Argeș, vom orienta comisiile 
economice să-și concentreze efortu
rile spre principalele probleme de 
care depinde realizarea integrală, la 
toți indicatorii, a sarcinilor de plan 
pe anul 1963 și pregătirea realizării 
în bune condiții a planului în 1964. 
în centrul dezbaterii cifrelor de plan 
pe anul viitor, punem sarcinile le
gate de creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost, 
îmbunătățirea calității produselor, 
promovarea progresului tehnic, cali
ficarea muncitorilor la nivelul teh
nicii moderne, buna întreținere și 
folosire a utilajelor, întărirea conti
nuă a disciplinei în muncă, respecta
rea obligațiilor contractuale.

Perfecționîndu-și continuu stilul 
de muncă și metodele de conducere 
a economiei, organele și organiza
țiile de partid din regiunea Argeș 
se vor dovedi la înălțimea sarcinilor 
ce le revin în lupta pentru înfăptui
rea politicii partidului.

regional de partid, a pri- 
rodnic schimb de expe- 
acest domeniu, desprinde- 
conciuzii prețioase pentru

accentuată de a forma retasuri. 
Componența levigabilă și granulația 
nisipurilor pentru amestecurile de 
formare și miezuri lasă uneori foar
te mult de dorit. Nici pînă în pre
zent turnătoriilor nu li se asigură 
întregul necesar de nisipuri și mai 
ales calitatea acestora, 
luată în considerare 
stanța componentelor
lianților pentru amestecurile 
formare și pentru miezuri. Același 
lucru despre bentonite. Ar fi util 
să se cerceteze utilizarea gelurilor 
bentonitice în amestecurile de for
mare preparate în stații centrale, 
căci rezolvarea acestor probleme ar 
asigura însemnate avantaje tehnice 
și mai ales economice.

în domeniul elaborării metalelor, 
aplicarea tehnologiei moderne se 
poate face în două direcții : elabo
rarea în agregate moderne de topi
re și utilizarea metodei de microalie- 
re. Aceasta, deoarece în unele tur
nătorii parcul existent de agregate 
de topire fiind demodat are indici 
de productivitate scăzuți iar calita
tea metalului elaborat este incon
stantă. Pentru îmbunătățirea carac
teristicilor fizico-mecanice ale meta
lelor turnate (fonte sau oțeluri) este 
recomandabilă utilizarea microalierii 
în fază lichidă cu diferite elemente 
în proporție de 0,01—0,05 la sută. In 
felul acesta, cu minimum de chel
tuieli se vor obține piese cu calități 
superioare, care să înlocuiască oțe
lurile costisitoare, să fie prelucrate 
ușor și avantajos din punct de ve
dere economic.

Cu privire la amestecurile de for
mare, în afara îmbunătățirii calita
tive a materiilor prime care intră în 
componența lor, este necesară utili
zarea unor tipuri noi de amestecă- 
toare, și anume planetare, prevăzute 
cu role centrale și sateliți, care dau 
posibilitatea unei amestecări intime 
a elementelor componente.

Mari avantaje tehnice și economi
ce ar atrage după sinè perfecționa
rea confecționării miezurilor. Ma
rea majoritate a procedeelor de 
execuție a miezurilor se bazează, 
indiferent de procedeul de îndesare, 
pe principiul dezbaterii lor în stare

crudă. în această stare, rezistența 
miezurilor fiind redusă, oricît de ra
ționale ar fi mijloacele de dezbate
re, se vor produce în mod inevitabil 
deformări. Efectele directe sînt aba
terile de la axialitate a găurilor pie
selor turnate, motiv pentru care în 
general se tinde la o mărire consi
derabilă a adaosurilor de prelucra
re, spre a evita rebutul. Eliminarea 
unora dintre aceste deficiențe este 
posibilă prin formarea miezurilor cu 
silicat de sodiu și întărirea lor cu 
bioxid de carbon, din amestecuri de 
nisip cu 
aplicînd 
modele 
cedee se 
largă în 
extinderea lor este frînată de unele 
inconveniente importante. în acea
stă situație, după părerea mea, în 
prezent se impune executarea mie
zurilor în cutii calde din amestecuri 
cu lianți speciali. Acest procedeu 
permite să se obțină miezuri pline, 
suficient de rezistente pentru orice 
situație, fără utilizare de armături, 
independent de dimensiunile piese
lor turnate.

Prelucrarea pieselor turnate poate 
fi mult ușurată prin reducerea con
tinuă a adaosurilor de prelucrare și 
a jocurilor de toleranțe ale cotelor 
de gabarit — premize ale prelucrării 
pe linii automate. Pentru aceasta, 
cred că formele de turnare trebuie 
executate cu mare precizie și uni
formitate, trebuie larg extinsă utili
zarea formelor permanente, a coji
lor termoreactive și ceramice, a for
melor întărite cu bioxid de carbon 
și, în special, a formelor crude exe
cutate pe mașini de format. Din pă
cate, turnarea în forme crude se a- 
plică necorespunzător în multe tur
nătorii, deoarece nu se ține seama 
că această metodă dă cele mai bune 
rezultate numai dacă se utilizează 
mașini de format cu presiuni înalte.

în turnătorii mai sînt, firește, și 
alte probleme de mare actualitate. 
Rezolvarea lor, pe măsura posibili
tăților, va asigura nu numai ridica
rea continuă a nivelului tehnic al 
producției, ci și realizarea unor în
semnate eco.nomii în aceste sectoare 
importante ale uzinelor construc
toare de mâșini.

rășini sintetice (coajă) sau 
procedeul de turnare cu 
ușor fuzibile. Aceste pro- 
aplică în măsură destul de 
turnătoriile noastre, însă

Ing. RADU CLOPOTARU 
Institutul de proiectări 

în construcția de mașini- 
București

Doi prieteni, 
prim topitorul 
Gh. Vasiloae și 
topitorul Axin- 
te Tănăsoni, de 
la Uzinele „Oțe
lul Roșu", în bi
blioteca
de cultură. Iată-i 
consultînd o lu
crare de specia
litate.

Casei

(Foto ;
GH. VINȚILA)

Îmbrăcăminte pentru sezonul rece
• Confecții din lină ți reion • Blănuri artificiale

Industria textilă a pregătit anul 
acesta 
de modele de stofe și confecții. 
Dintre acestea se remarcă ragla
nele și bluzele de vînt impermea
bile, confecționate din țesături de 
lînă și reion, pardesiele și paltoa
nele, dintre care unele cu garni
turi din lînă tricotată. S-a dublat, 
față de anul trecut, producția 
impermeabilelor cu mesadă tri
cotată — articole atît de solici
tate.

S-a lărgit gama produselor de 
îmbrăcăminte călduroasă pentru 
femei. Ele vor găsi în magazi
nele de specialitate, în afară de 
haine din urson obișnuit, haine 
de urson spicat, din urson care 
imită blana de leopard, și 
dintr-un produs denumit „Rex- 
tex“. Rextexul este o blană arti
ficială, deosebită de celelalte a- 
mintite prin modul de fabricație : 
acest produs nu se țese, ci se 
tricotează.

Dintre confecțiile pentru băr
bați se remarcai sacourile din 
țesături — tip lînă — în 10—12 
modele noi — majoritatea avînd 
o croială cu șlițuri laterale sau 
la spate. Din același tip de țesă
turi, uni și fantezi, s-au pus în 
vînzare noi modele de paltoane 
și pardesie. La aceste produse 
producția a crescut, față de 1962, 
cu aproape 100 000 de bucăți.

Toate produsele amintite, ca și 
celelalte obiecte de îmbrăcăminte 
de sezon, urmează linia nouă a 
modei atît în ce privește croiala, 
cît și desenul.

pentru cumpărători sute 
>de'

în noul magazin de confecții pentru femei de pe b-dul Ma- 
gheru din Capitală a sosit un bogat sortiment de îmbrăcăminte 
pentru sezonul rece. (Foto : A. CARTOJAN)

In Capitală stau la dispoziția 
cetățenilor 25 de unități ale 
Cooperativei blănurilor, speciali
zate în confecționarea îmbrăcă- 
minții din blănuri naturale. Aici 
se execută, cu materialul unității 
sau al clientului, haine pentru 
femei, jachete, gulere, mesade, 
etc. Se pot face și reparații de 
tot felul. De asemenea, clientul

poate aduce blănuri crude ; a- 
telierele unităților le argăsesc, le 
vopsesc, le tund și le calcă.

Cooperativa a organizat și o 
secție de cojocărie. In atelierele 
acesteia se confecționează cojo- 
cele, pieptărașe, căciuli. La o 
altă secție — aceea de haine de 
piele — se pot comanda scurte 
și haine îmblănite.

* Cinematografe)
TEATRE : Teatrul Național „I. L. Caragiale“ (Sala Come

dia) : Nevestele vesele din Windsor — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : Nora — (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) ; Antonlu șl Cleopatra — (orele 19,30). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Cezar șl Cleopatra — (orele 19,30). (Sala Studio) : Comedia 
erorilor — (orele 19,30). Teatrul pentru tineret șl copii (Sala 
C. Miile) : Acuzarea apără — (orele 20). Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase" (Sala Savoy) : Ca la revistă — (orele 20). 
(Sala din calea Victoriei 174) Palatul melodiilor — (orele 20). 
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) ; Cartea cu Apolodor — 
(orele 16). Circul de stat : Spectacolul circului Bielorus — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Coflin : Sala Palatului 
(orele 16 seria de bilete 879, și orele 19,30 — 
877). Patria — bd. Magheru 12-14 (10; 12,15; 
21,15), București — bd. 6 Martie 6 (9; 11 ; 13; 
Excelsior — bd. 1 Mai 322 (10; 12; 14,15; 16,30; 
dina cinematografului Doina — str. Doamnei 9 (19.45). 
Icarie X Bt — cinemascop : Carpați — bd. Magheru 29 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Tineretului — Calea Victoriei 48 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Grădina Progresul — str. Ion 
Vidu nr. 5 (20), înfrățirea între popoare — bd. Bucureștii- 
Noi (14; 16; 18,15; 20,30). E permis să calci pe iarbă : Melodia
— șos. Ștefan cel Mare — colț cu str. Lizeanu (10; 12; 15; 17;
19; 21), Victoria — bd. 6 Martie 7 (10; 14; 16,15; 18,30; 20.45),
Grivița — Calea Griviței lîngă podul Basarab (10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30), Arta — Calea Călărași 153 (15; 17-, 19; 21). Babette 
pleacă la război —- cinemascop : Festival — bd. 6 Martie 14 
(10; 12; 15; 17; 19; 21 — grădină 19.30), Libertății - str. 11 
Iunie 75 (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Grădina cinematografului 
Luceafărul — Calea Rahovei (19), Giulești — Calea Ciulești 
56 (10.30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Marele drum î Central
— bd. 6 Martie 2 (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Caidul :
Floreasca — str. I. S. Bach 2 (16; 18,15; 20,30). Căpitanul
Fracasse — cinemascop : Lumina — bd. 6 Martie 12 (9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). Culisele varieteului : Union — str. 
13 Decembrie 5-7 (11; 16; 18,15; 20,30). Program special pentru 
copii : Doina — str. Doamnei 9 (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 în continuare de la 
orele 9 pînă la orele 21). Misterele Parisului — cinemascop : 
Buzești — str. Buzești 9-11 (11; 15; 17» 19; 21 — grădină 19.30). 
Tutunul : Feroviar — Calea Griviței 80 (9; 12; 15; 18: 21). 
Cain al XVlII-lea : Modern — piața Gh. Coșbuc 1 (9; 11.15; 
13,30; 16; 18,45; 20,30). Mongolii — cinemascop : Crîngași — 
str. Crîngași 42 (15; 17; 19; 21). Lupii la stînă : Bucegi — bd. 
1 Mal 57 (10; 12; 16; 18,15; 20,30 — grădină 19). Adorabile șl 
mincinoase : Unirea —• bd. 1 Mai -
19,30). Escondida : Dacia — Calea 
16; 18,15; 20,30), Flacăra — Calea 
Cotroceni — șos. Cotrocenl 9 (15; 
Vitan — calea Dudești 97 (16; 18: 
rund — cinemascop • Miorița — 
14,30; 16,45; 19; 21,15). Cel mai mare spectacol : Munca — șos. 
Mihal Bravu 221 (9; 12; 15; 18; 21). Doi din alte lumi : Popu
lar — str. Mătăsari 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). Tomis — Calea Văcărești 21 (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30 grădină 19), Grădina cinematografului 
Vitan — Calea Dudești 97 (19,45). Pompierul atomic : Cosmos
— bd. 30 Decembrie 89 (16; 18; 20). Generalul : Viitorul — str.
M. Eminescu 127 (16; 18,15; 20,30). Umbre albe — cinemascop : 
Colentina — șos. Colentina (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 — 
în vizită la Muzeul literaturii romîne (I). 19,35 — Din viața 
animalelor. 20,00 — Săptămînă. 21,00 — Selecțiuni din operete, 
în încheiere: Buletin de știri,

CUM VA Fl

R. P. Romîne 
seria de bilete 
14,30; 16,45; 19;
15; 17; 19; 21), 
18,45; 21), Gră-

143 (11: 16; 18,15 — grădină 
Griviței 137 (9.30; 11.45: 14; 
Dudești 22 (16; 18.15; 20.30), 
17; 19; 21). Dintele de aur : 
20). Dracul șl cele zece po- 
Calea Moșilor 127 (9.30; 12;

buletin meteorologic.

VREMEA
și 30 sept. Vreme schimbâ-Timpul probabil pentru 28, 29 __ ______ ______ __

toare, cerul va fl variabil. Local vor cădea ploi sub formă 
de averse mai ales în jumătatea de sud a țării. Vînt slab 
pînă ia potrivit. Temperatura în scădere la început, apoi 
staționară. Minimele vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, iar 
maximele între 11 și 21 grade. Brumă locală în jumătatea 
de nord a țării.

In București î vreme schimbătoare. Cerul va fi variabil, 
vînt slab pînă la potrivit. Temperatura în scădere la început 
apoi staționară.

ÎN VIILE t>f LA OSTROV

Colectivista Ionica Vlad, din G.A.C. Ostrov- 
Dobrogea, se numără printre fruntașii la culesul stru
gurilor.

Ca să ajungi cît mai repede la Ostrov, loca
litate din sudul Dohrogei, trebuie să faci o că
lătorie de la Călărași cu vaporul pe Dunăre. 
Îndată ce vaporașul părăsește Borcea și intră în 
albia Dunării, în față se deschide un peisaj în- 
cîntător. Viile îmbracă tot dealul, începînd de 
lîngă apa Dunării și pînă sus pe coamă, pe o 
distanță de cîțiva kilometri.

La gospodăria colectivă din Ostrov totul îfl 
vorbește despre vie și struguri. Din stradă și 
pînă la intrarea în sediu, o boltă lungă de viță 
de vie. Pe acest culoar de verdeață am pășit 
într-una din diminețile trecute în urma pre
ședintelui gospodăriei, tov. Sima Panait. In bi
roul lui — mulaje de struguri, cîteva vo
lume din „Ampelografia", cartea în care sînt 
descrise soiurile de viță de vie. De altfel și dis
cuția, deși era în zorii zilei, se învîrtea în jurul 
aceleiași probleme : culesul strugurilor. Brigadie
rii îi spuneau președintelui că s-au strîns cam 
multe lădițe cu struguri și trebuie grăbit trans
portul. S-a hotărît pe loc ca toate cele trei ca
mioane să transporte strugurii la locul de expe
diere și, după ce vor termina, să continue lucrul 
la porumb și floarea-soarelui, Curînd, camioa
nele se îndreptau cu toată viteza spre vii.

Însoțiți de tov. Andrei Aurel, inginerul agro
nom al gospodăriei, ajungem în curînd în inima 
plantațiilor. Butucii de viță de vie sînt incărcați 
de ciorchini grei, cu boabe mari și pîrguite, de 
culoarea chihlimbarului. Este renumitul soi de 
masă Afuz-Ali, cu boabele atît de mari incit 
seamănă mai degrabă cu prunele și te saturi 
din 10—15 bucăți.

Colectivistele desprind ciorchinii mari și-i 
așează cu grijă în lădițe. De la doi butuci s-a 
și umplut o lădiță. E o recoltă bună, o recojtă 
de calitate. Am putea spune că în afară de 
Greaca, în nici o parte a țării strugurii din soiul 
Afuz-Ali nu sînt atît de frumoși și de delicioși. 
Secretul ? 11 aflăm de la tov. inginer Andrei 
Aurel. Se știe că vița de vie reușește bine pe 
dealurile cu pantele spre miazăzi, căci îi place

să aibă cit mai mult soare. Podgoria Ostrovului 
este însă cu fața la miazănoapte. Totuși soa
rele își face efectul din plin. La poalele dea
lului se întinde pînza de apă a Dunării care, 
întocmai ca o oglindă, reflectă razele soarelui 
spre viile de pe deal. Mai trebuie adăugat un 
lucru. Aci nu cad brume tîrzii primăvara și lo
cul e ferit de curenții reci de aer. Intr-o ase
menea ambianță, strugurii cresc cum nu se poate 
de frumoși. Cît privește recolta, o spune briga
dierul viticol tov. Constantin Conțu : „Culegem 
și nu mai terminăm". Intr-adevăr, se obțin cite 
10 000 kg struguri la hectar.

Fiecare brigadă viticolă are un loc anume 
amenajat pentru sortatul și ambalatul struguri
lor. Cu multă grijă, colectivistele înlătură boa- 
bele cu defecte ori pe cele stricate și așează 
apoi strugurii în lădițe. De aci, după o călăto
rie cu bacul pe Dunăre, la Călărași, lădițele cu 
struguri ajung în tren și apoi spre magazinele 
de desfacere și la export. In această toamnă, 
gospodăria livrează 130 vagoane de struguri de 
masă și pentru vin care-i vor aduce un venit 
de peste 4 milioane de lei

Nu poți părăsi viile fără să vizitezi plantația 
tînără, care va intra pe rod în anii următori. 
Dealurile de la „Valea Caldă" situate de-a lun
gul Dunării au fost amenajate în terase. Sînt ca 
niște scări uriașe care pornesc de jos de lingă 
apele Dunării. In fiecare an se plantează aci 
50 ha cu vie. O suprafață asemănătoare a fi 
fost terasată și desfundată, iar în toamnă va fi 
plantată în întregime cu viță produsă în pepi
niera gospodăriei. In total, viile gospodăriei co
lective vor ocupa o suprafață de 675 ha, plan
tată aproape în întregime cu viță din soiul 
Afuz-Ali.

Este frumos și astăzi la Ostrov. Dar cînd viile 
vor împînzi toate dealurile situate de-a lungul 
Dunării, va fi un peisaj de nedescris. Și atunci 
de aci se vor expedia spre orașe cantități și 
mai mari de struguri cu boabele aurii.

I. HERȚEG
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Sosirea unei delegații guvernamentale

Au mai rămas doar cîteva zile pînă cînd claxoanele nu se vor mai auzi 
în Capitală. Organele de miliție au luat din timp o serie de măsuri pentru 
popularizarea regulilor de circulație. In acest scop este folosită și o mașină 
pe care sînt instalate aparate de proiecție, precum și o stație de amplificare 
și difuzoare cu ajutorul cărora se fac cunoscute pe străzi regulile de circu
lație în condițiile interzicerii claxonatului.

„In locul vechii Romînii, afi creat 
o tară nouă care se dezvoltă rapid“
Declarațiile lui Jiya Lai Jain, secretar general al Organizației 

unificate a școlilor din India

Timp de două săptămîni, Jiya Lai 
Jain, secretar general al Organiza
ției unificate a școlilor din India, a 
fost oaspetele țării noastre la invita
ția Ministerului învățămîntului. El 
a vizitat cămine, cantine, case de 
copii și grădinițe, școli, instituții so- 
cial-culturale. și. științifice, precum și 
diferite localități turistice.

înainte de plecare. Jiya Lai Jain 
a făcut o scurtă declarație Radiodi
fuziunii, în care a spus printre al
tele :

Scopul vizitei mele în Romînia a 
fost acela de a cunoaște organizarea 
învățămîntului și de a lua contact 
cu diferite aspecte ale mișcării cul- 
tural-științifice din țara dv. Cu a- 
cest prilej, am remarcat atenția care 
se acordă aici învățămîntului. Am în
cercat o mare satisfacție cînd am a- 
flat că învățămîntul de toate grade
le este în Romînia absolut gratuit. 
Sînt impresionat de marele număr

Vizitele delegației orașului finlandez Turku
în încheierea vizitei întreprinse în 

țara noastră, joi, membrii delegației 
orașului finlandez Turku au fost 
oaspeții Bucureștiului.

Delegația finlandeză condusă de 
Olavi Santalahti, membru al Consi
liului de direcție al orașului Turku, 
a făcut o vizită la Sfatul Popular al

Ieri au fost stabilite

Seriile preliminarii 
europene

Ieri la amiază, la sediul Consiliului 
general al U.C.F.S., a avut Ioc defini- 
t-, area componentei seriilor prelimina- 
ii ale campionatelor europene de volei 

care, după cum am mai anunțat, se 
dispută în tara noastră între 22 octom
brie si 2 noiembrie a c.

La turneul masculin participă 17 e- 
chipe reprezentative, repartizate, prin 
trageie la sorti, astfel : seria l. la Bra
șov Cehoslovacia. Ungaria, Italia, Bel
gia ; seria a ll-a, la București. Romî
nia, Polonia, Olanda, Finlanda ; sena 
a IIl-a, la Cluj Uniunea Sovietică, Iu
goslavia, R. D. Germană. Austria ; se
ria a IV-a, la Tg. Mureș Bulgaria, 
Franța. Turcia, R. F, Germană. Dane- 
rr arca Primele două clasate în fiecare 
s rie se califică în turneul final pentru

R.P. Romînă (tineret) - R.P. Polonă 
(tineret) 0-3 la fotbal

ARAD (coresp. „Scînteii") — Ieri 
după-amlază pe stadionul „30 De
cembrie" din Arad a avut loc me
ciul amical de fotbal dintre echipele 
de tineret ale R. P. Romîne și R. P. 
Polone.

în prima parte a meciului, cei 
care construiesc atacuri mai clare 
sini lucătorii polonezi. Ei se apără 
organizat și atacă periculos. în mi
nutul 37 oaspeții înscriu primul gol 
prin Kielec. Două minute mai tîrziu. 
la o greșeală a portarului Suciu. sco
rul devine 2—0 pentru polonezi. 
Stachula înscriind plasat.

După pauză se credea că echipa 
noastră își va reveni, dar nu trec 
decît 5 minute și la un atac prin 
surprindere al oaspeților, scorul de
vine 3—0. A înscris Hausner. Cu 
toate că. în ultimele minute, echipa 
noastră presează rezultatul rămîne 
3—0 pentru oaspeți. 

de copii și tineri cuprinși în prezent 
în învățămîntul de cultură generală, 
precum și de vasta rețea a sălilor 
de clasă recent construite.

Din vizitele pe care le-am făcut în 
cîteva școli am remarcat frumusețea 
clădirilor, curățenia, buna dotare cu 
cele necesare desfășurării procesului 
instructiv-educativ și mai ales fap
tul că elevii se bucură de iubire pă
rintească din partea cadrelor didac
tice, în majoritate femei. Școlarii 
sînt disciplinați, îmbrăcați în unifor
me frumoase.

în locul vechii Romînii — a spus 
în încheiere oaspetele — dv. ați 
creat o țară nouă,„așa cum esțe Re
publica Populară Romînă. Ea s-a 
dezvoltat rapid, mai rapid decît mul
te alte țări, iar poporul romîn mun
cește cu multă rîvnă El este sincer, 
iubitor de pace și prietenos.

(Agerpres)

Capitalei unde a fost primită de Ion 
Cozma, președintele Comitetului 
executiv, și de alți membri ai comi
tetului.

Membrii delegației au vizitat, de 
asemenea, noile cartiere bucurește- 
ne, precum și instituții culturale.

(Agerpres)

ale campionatelor 
de volei
locurile 1—8, ce se va tine la Bucu
rești, iar celelalte echipe participă la 
turneul pentru locurile 9—47, progra
mat la Cluj și Cîmpia Turzii.

Campionatul feminin și-l vor disputa 
13 echipe reprezentative. Acestea au 
fost repartizate astfel : seria I, Bucu
rești : Uniunea Sovietică, Bulgaria, 
Turcia ; seria a ll-a, Craiova : Ceho
slovacia, Ungaria. Olanda, Danemarca ; 
seria a 111-a : Polonia, Iugoslavia, R. F. 
Germană : seria a IV-a : Romînia, R. D. 
Germană, Austria. (Meciurile ultimelor 
două serii se dispută la Constanta).

Turneul pentru locurile 1—8, la care 
iau parte primele două clasate în fie
care serie, va avea loc la Constanța. 
Turneul pentru locurile 9—13. la Bra
șov.

Campionatul mondial 
feminin de șah

Campionatul mondial feminin de 
șah pe echipe a continuat la Split 
cu desfășurarea întîlnirilor din cel 
de-al IV-lea tur. Selecționata R. P. 
Romîne a făcut meci egal (1—1) cu 
reprezentativa Iugoslaviei. Din p- 
chipa noastră s-a remarcat din nou 
Alexandra Nicolau, care a învins-o 
în 46 de mutări. într-o variantă a 
apărării siciliene, pe maestra iugo
slavă Milunka Lazarevici. Perevoz- 
nic a pierdut la Nedelkovici.

Alte rezultate : U R S S.—R. F. 
j Germană 2—0 ; R. P. Mongolă— 

S.U.A. 2—0 ; R. D. Germană—R. P. 
: Bulgaria 2—0 ; Olanda—Monaco
12—0; R. P. Polonă—Austria 2—0; 
I Scoția—Belgia 2—0.

economice a
în Capitală a sosit joi dimineața 

o delegație guvernamentală econo
mică a R. P. Ungare, condusă de to
varășul Aprö Antal, vicepreședinte 
al Guvernului Revoluționar Munci,to- 
resc-Țărănesc Ungar. Din delegație 
fac parte tovarășii Horgos Gyula, 
ministrul industriei siderurgice și 
constructoare de mașini, Valyi Peter, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Karâdi 
Gyula, prim-locțiitor al ministrului 
comerțului exterior, și alte persoane 
oficiale.

Delegația va participa la lucrările 
celei de-a V-a sesiuni a Comisiei

Vizitele parlamentarilor indonezieni
Delegația unită a Adunării con

sultative populare provizorii și a 
Parlamentului Republicii Indonezia 
în frunte cu general Wilujo Puspo
judo, vicepreședinte al Adunării 
consultative populare provizorii, mi
nistru de stat, însoțită de acad. St. 
S. Nicolau, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Ludovic Takacs,

nări Naționale și de reprezentanți 
ai organelor locale de stat.

Oaspeții au vizitat stațiunile de pe 
litoral și instituții cultural-științifi- 
ce din Constanța. Ei au făcut, de 
asemenea, o vizită la Sfatul popular 
al orașului Constanța.

Președintele Sfatului popular al 
orașului Constanța a oferit un dejun 

membru al Consiliului de Stat, și de în^cinsteajnembrilor delegației.^ 
deputatul Marin Rădoi, a vizitat joi 
orașul Constanța. La sosire pe aero
port oaspeții au fost întîmpinați de 
președintele Sfatului popular al o- 
rașului Constanța, Petre Nicolae, 
deputați din localitate ai Marii Adu-

Recepție oferită la Palatul Marii Adunări Naționale
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Ștefan Voitec, a oferit joi 
seara o recepție la Palatul Marii 
Adunări Naționale cu prilejul vizitei 
în țara noastră a delegației indone
ziene.

Au participat membri ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, depu- 
tați în Marea Adunare Naționalăi 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, oameni 
de știință și cultură, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

Au luat parte Sukrisno, ambăsa-

Sosirea unei delegații culturale franceze
Joi a sosit în Capitală o delegație 

culturală franceză pentru tratative 
în vederea elaborării noului Proto
col de schimburi culturale, științi
fice și tehnice între R. P. Romînă 
și Franța.

Delegația este condusă de Jean 
Basdevant. directorul general al re
lațiilor culturale și tehnice din Mi
nisterul Afacerilor Externe al Re
publicii Franceze.

INFORMAT«
Joi dimineața s-a- reîntors în Capitală 

delegația Grupului național romîn al Uniu
nii intex parlamentare care a participat la 
lucrările celei de-a 52-a conferințe inter
parlamentare de la Belgrad. Din delegație 
au făcut parte : Mihail Ralea, președintele 
Comitetului de conducere al grupului, 
Barbu Solomon, Stanciu Stoian, Zoe Rigani 
și C. Parascbivescu-Bălăceanu. La sosire, 
în Gara de Nord, delegația a fost salutată 
de un grup de deputați și funcționari su
periori ai M.A.N.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I-a)

a soeit, în cadrul unui turneu orga
nizat de O.S.T.A., un grup de artiști . 
de estradă. Biletele s-au vînduț în 
scurtă vreme. Iată-i pe lugojeni în 
sală așteptind începerea spectaco
lului. Și el începe : trei artiști și... un 
magnetofon 1

Cam rare sînt deplasările la Lu
goj ale teatrelor din Timișoara, deși 
distanța nu depășește ruta București 
— Ploiești 1 De asemenea turneele 
teatrelor din București ating cu zgîr- 
cenie Lugojul.

Am vizitat și clubul întreprinde
rii textile Lugoj. în incinta clubului 
se află un teatru de vară cu 1200 
locuri.. Acum se construiesc o po- 
picărie și o sală de repetiții. 
In biblioteca de aici se află 9 000 
volume, iar în secțiile întreprinderii 
funcționează opt. biblioteci mobile. 
Pe lingă club activează mai multe 
formații artistice. Cu puțină vreme 
în urmă a avut loc aici o „Zi de o- 
dihnă pentru evidential în întrece
rea socialistă". S-au bucurat de 
succes în ultimul timp montajul 
literar-muzical „Te slăvim, Republi
că“ expunerea „Gospodărirea și în
treținerea bunului obștesc“, confe
rința „Prin reducerea cupoanelor, un 
preț de cost mal scăzut“. Tn ziua de 
10 septembrie la sediul clubului s-a 
desfășurat un interesant „Jurnal de 
noutăți tehnice în Industria textilă“, 
iar în sala unității A (800 de locuril) 
o conferință pe altă temă de interes 
nemijlocit : „Căile de îmbunătățire a 
calității produselor noastre și de re
ducere a procentajului de deșeuri“.

Tineretul din întreprindere aș
teaptă cu interes „Joile tineretului“. 
La începutul lunii septembrie o a- 
semenea „Joi" a fost deschisă cu o 
animată discuție asupra 
„Comportarea tineretului în 
täte“.

O ultimă vizită am făcut-o 
blioteca raională. In rafturile ei se 
află circa 30 000 volume pînă la 
1 septembrie fiind înscriși în fișele 
bibliotecii 4 000 cititori. Biblioteca a 
orqanlzat unele manifestări intere
sante în ultimele două luni: 
dalton 
tret .F 
ztcal 
ceastă 
dalion 
laborare cu corul casei de cultură.

Cu toate proqresele realizate în 
activitatea Ca6el raionale de cultu
ră „Ion Vidu“ unele cercuri ale a- 
cesteia activează slab ! Mai cu sea
mă cercul

în timpul

temei 
socie-

la bi

un me- 
literar Al Vlahuță“ un por- 

J Curie" un simpozion mu- 
Georqe Enescu“ Tot în a- 
vară a qvut loc un alt me- 
muzical — „Brahms“. în co-

literar.
verii organele și orga-

R. P. Ungare
mixte guvernamentale de colaborare 
economică romîno-ungară.

Oaspeții au fost salutați la sosire, 
în Gara de Nord, de tovarășii Ale
xandru Bîrlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Constan
tin Tuzu, ministrul metalurgiei și 
construcțiilor de mașini, de membri 
ai conducerii altor ministere econo
mice și funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au fost de față Jenö Kuti, am
basadorul R. P. Ungare la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

După-amiază oaspeții s-au îna
poiat în Capitală.

în timpul vizitelor, membrii dele
gației indoneziene aü fost însoțiți 
de Sukrisno, ambasadorul Republi
cii Indonezia în R. P. Romînă, și de 
membri ai ambasadei.

dorul Republicii Indonezia în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei, 
șefii unor misiuni diplomatice acre
ditați în R.P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

în timpul recepției președintele 
Marii Adiinări Naționale, Ștefan 
Voitec, și conducătorul delegației 
indoneziene, Wilujo Puspojudo, au 
rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

(Agerpres)

La aeroport, delegația a fost în- 
tîmpinată de Nicolae Ghenea, direc
torul relațiilor culturale din Minis
terul Afacerilor Externe, de func
ționari superiori din minister, repre
zentanți ai Comitetului de Stat pen
tru cultură și artă și altor instituții 
culturale.

Au fost de față Pierre Paul Bouf- 
fanais, ministrul Franței la Bucu
rești, și membri ai legației Franței.

(Agerpres)

Filmul „Primăvară obișnuită* 
Ia al doilea premiu 

international
în cadrul Festivalului filmului, or

ganizat cu prilejul Tîrgului interna
țional de la Salonic, filmul romînesc 
„Primăvară obișnuită“, producție a 
studioului „Al. Sahia“, în regia ing. 
Sergiu Nicolaescu, a fost distins cu 
premiul III. Anul trecut, cu ocazia 
Concursului internațional de tehnică 
cinematografică de la Moscova, fil
mul „Primăvară obișnuită“, realizat 
în culori prin microfilmări pe flori 
și plante, a fost distins cu „Premiul 
de excelență“ al U.N.I.A.T.E.C.

nizațijle care se ocupă de munca 
culturală au colaborat în general 
bine, pe linia organizării cit mai 
plăcute a timpului liber al oameni
lor muncii (mari serbări cîmpenești 
în lunca Timișului, la grădina de 
vară I.T.L., la parcul din Coștei, 
excursii, spectacole etc.). Totuși 
planul elaborat în comun n-a fost 
îndeplinit în întregime. Din 18 bri
găzi. științifice cîte erau planifica
te, doar 5 au mers în comunele din 
raion. Unele acțiuni ale casei ra
ionale de cultură nu obțin rezultate 
pe măsura așteptărilor pentru că nu 
li se asigură o popularizare cores
punzătoare.

în Lugoj tradiția culturală e pu
ternică. Aceasta face să crească 
exigențele. Casa de cultură, clubu
rile, biblioteca sînt chemate să dea 
un și mai puternic avînt bogatei 
activități culturale din orașul în care 
un cor veșnic tînăr cîntă de 150 de 
ani.

TURBOPROPULSORUL „AN-24”

Transporturile aeriene sovietice au 
fost înzestrate cu un nou avion 
turbopropulsor de pasageri—„AN-24". 
Noua aeronavă, care urmează să în
locuiască avioanele „IL—2“, „IL—12", 
„IL—14“, are o capacitate de 44 de 
locuri, dezvoltă o viteză de 475 km 
pe oră și poate acoperi fără escală o 
distanță de 800—900 km. Ea nu are 
nevoie de aeroporturi cu piste de de
colare și aterizare special amenajate, 
ci poate decola și ateriza pe terenuri 
obișnuite

Zilele acestea, avioanele „AN—24“ 
au început să deservească liniile ae
riene Moscova — Voronej 
iov — Moscova.

Sara-

„DECIMALIZAREA" 

LIREI STERLINE

Comitetul special pentru „decima- 
lizarea" lirei engleze, care și-a în
ceput activitatea încă din ianuarie 
1962, a publicat recent rezultatele 
cercetărilor sale Avînd sarcina de a 
stabili care este cel mai practic tip 
de sistem monetar, costul si durata 
perioadei de tranziție, comitetul a re
comandat ca noul sistem să fie intro
dus cu începere din februarie 1967, 
iar costul operației a fost evaluat la 
aproximativ 100 milioane de lire ster
line. în cazul cînd vor fi adoptate ac-

Imagini din țările socialiste

circa 21 mi-

T

40, înfățișată în fotografia de mai sus.

pentru gea- 
alăturată : un

Printre construcțiile social-culturale date în folosință 
în ultima vreme în capitala R.P. Bulgaria se află și clă
direa școlii nr.

La Instihitnl pentru cultivarea se
mințelor din cadrul Comitetului pen
tru științele agricole din R.P.D. Co
reeană se examinează noî varietăți 
de orez crescute în seră»

La Uzinele me
talurgice din regiu
nea Kemerovo (Si
beria apuseană) se 
construiește un fur
nal de mare capaci
tate. Acum se mon
tează construcțiile 
de metal care au o 
înălțime de 70 m. 
în fotografie: vede
re a șantierului de 
construcții.

t ->

Comisiei permanente a C. A. E. R. 
pentru industria chimică

(Agerpres). — între

Ședința

BERLIN 26
17 și 24 septembrie, la Berlin a avut 
loc cea de-a 17-a 
siei permanente a
Ajutor Economic 
industria chimică, 
misiei permanente 
prezentanții R. P.
Cehoslovace, R. D. Germane, R. P. 
Polone, R. P. Romîne, R. P. Ungare 
și Uniunii Sovietice.

Participanții la ședință au ascul
tat raportul președintelui comisiei 
cu privire la rezultatele celei de-a 
XVIII-a sesiuni a C.A.E.R., precum 
și ale celei de-a 8-a ședințe a Co- 

ședință a Comi- 
Consiliului de 

Reciproc pentru 
La ședința Co- 

au participat re- 
Bulgaria, R. S.

tualele propuneri, lira sterlină — care 
se prevede că-si va păstra actuala va
loare internațională — va fi divizată 
în 100 de cenți, în locul celor 240 de 
penny sau 20 de șilingi cum este în 
prezent.
RUINELE UNUI STRĂVECHI ORAȘ

După cum relatează agenția France 
Presse în apele lacului Iznik (Turcia), 
situat la aproximativ 100 de kilome
tri sud-est de Istambul, au fost des
coperite ruinele unui oraș străvechi 
inundat pe vremuri.

Primele cercetări întreprinse de 
scafandri au permis scoaterea la su
prafață a unor statui și a diferite o- 
biecte. S-a hotărît constituirea unei 
misiuni arheologice care să cerceteze 
aceste ruine acoperite de ape.

EXPERIMENTAL

Revista medicală engleză „Lancet" 
anunță experimentarea unui preparat, 
„Prolathan", care împiedică reapariția 
cancerului în alte părți ale corpului, 
după ce acesta a fost extirpat în

miletului executiv al C.A.E.R. și au 
elaborat o serie de măsuri concrete 
în vederea înfăptuirii acestor ho- 
tărîri.

Comisia a discutat, de asemenea, 
propunerile grupelor de lucru în 
domeniul cercetărilor științifice, in
dustriei hîrtiei și celulozei, industriei 
cauciucului și reactivilor chimici și 
a elaborat propuneri privind asigu
rarea necesităților țărilor membre 
ale C.A.E.R. în unele tipuri de pro
duse chimice.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, frățească.

urma unei intervenții chirurgicale. 
Preparatul se bazează pe proteine ex
trase din heringi și somoni masculi. 
Medicamentul a fost experimentat 
pînă acum cu succes în mai multe 
cazuri, după operații de cancer ma- 
melar. „Prolathan‘‘-ul nu se găsește în 
comerț, fiind încă în faza de experi
mentare.

POMPEIUL AMENINȚAT 

PENTRU A DOUA OARĂ

ts
Acum 1 900 de ani, orașul Pompei 
fost complet distrus în urma erup

ției vulcanului Vezuviu. Astăzi, acest 
centru turistic aducător de mari ve
nituri este amenințat să piară a doua 
oară.

In ultimul an, Pompeiul a fost vi
zitat de 625 000 de turiști din întrea
ga lume, fiecare din ei plătind o taxă 
de intrare de 300 de lire. încasările 
s-au ridicat la suma de 187,5 mili
oane lire. Din această sumă, pentru 
întreținerea monumentului Pompei au

In localitatea Sandomiera (R, P. 
Polonă) se construiește o modernă 
fabrică de sticlă. Potrivit prevede
rilor, această întreprindere va pu
tea produce anual 
lioane mp de sticlă 
muri. în fotografia 
sector al fabricii.

încheierea celei de-a ll-a 
conferințe Pugwash

BELGRAD 26 (Agerpres). — A- 
genția Taniug anunță că miercuri 
seara a luat sfîrșit în localitatea 
Dubrovnik din Iugoslavia cea de-a 
ll-a conferință Pugwash. La lucră
rile conferinței au luat parte 80 de 
oameni de știință din 22 de țări, 
printre care 12 laureați ai Premiu
lui Nobel. Conferința, care și-a în
ceput lucrările la 20 septembrie, a 
dezbătut posibilitățile și metodele 
de înfăptuire a dezarmării generale 
și totale.

Au fost prezentate peste 40 de 
rapoarte în problemele dezarmării.

fost alocate doar 21 de milioane. Ba
nii nu ajung pentru restaurarea mo
numentelor care se deteriorează.

INCHIZITORI Al SECOLULUI XX

Doi deținuți din Burgos sînt ame
nințați de administrația franchistă i 
închisorii să fie executați pe motiv 
că nu vor să ia parte la... rugăciuni.

Ziarul italian „Avanti“ relatează că 
Nicolas Morena și Vicente Gonzalez 
care au refuzat să participe la rugă
ciuni (obligatorii în închisorile fran 
chiste), au fost închiși în așa-numite- 
le „fîntîni ale morții". Acestea, după 
cum le caracterizează ziarul, „sînt 
lule de pedeapsă de unde foarte 
mai iese cineva în viață".

Tovarășii de închisoare ai celor 
deținuți au inițiat o acțiune de soli
daritate la care participă și deținuți 
catolici.

ce- 
rai

doi

URMĂRILE URAGANULUI EDITf

După cum anunță agenția Associa 
ted Press, de la 25 septembrie în 
Marea Caraibilor bînhiie uragann' 
Edith. El se deplasează cu o vitezi 
de 180 mile pe oră Potrivit știrilor 
uraganul Edith s-a abătut și asupra 
insulelor Santa Lucia si Martinica 
unde a pricinuit mari pagube. Un 
mare număr de case au fost dărîma 
te, iar o parte din plantații distruse i
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Lucrările Adunării Generale Cereri pentru schimbarea politicii

guvernului

atomului pentru pace
Pe clădirea masivă a palatului 

Hofburg din Viena flutură drape
lele a S3 de națiuni. Aci s-au întil- 
nit. numeroși savanți din toate păr
țile lumii pentru a dezbate o pro
blemă dintre cele mai importante 
pentru epoca noastră : folosirea ato
mului spre binele omenirii. Pe or
dinea de zi a conferinței generale a 
Agenției Internaționale pentru Ener
gia Atomică se află puncte privi

Corespondență din Viena

toare la utilizarea energiei atomice 
în scopuri pașnice.

Atmosfera de colaborare care se 
manifestă la conferință este o ima
gine a începutului de destindere care 
se face simțit în relațiile internațio
nale. Totodată, ea reflectă hotarîrea 
nestrămutq.ță a popoarelor de a lup
ta pentru apărarea păcii și progres 
social. Nici unui participant la 
lucrările actualei sesiuni de la 
Viena nu i-a putut scăpa neobservat 
faptul că, în timp ce delegatul Por
tugaliei se pregătea să ia cuvîntul, 
un . șir de delegați au părăsit sala. 
Era o manifestare a dezacordului 
cu politica unui stat care duce un 
război de exterminare împotriva 
popoarelor iubitoare de libertate din 
coloniile sale africane. In același 
spirit, delegatul Ghanei, prof. Robert 
Patrick Baffour, declarînd că politi
ca de discriminare rasială a guver
nului Verwoerd împiedică desfășu
rarea activității savanților de culoa
re pe teritoriul Republicii Sud-Afri- 
cane, a cerut astăzi excluderea re
prezentanților acesteia din Consiliul 
guvernatorilor și din comisiile 
A.I.E.A.

Delegația țării noastre, condusă 
de acad, prof. Horia Hulubei, își adu
ce contribuția .la lucrările conferin
ței. Azi au luat cuvîntul acad. prof. 
Horia Hulubei și Valentin Ionescu.

ST. DEJU

1 > iW>' F 1IS A
La New York a fost organizat un miting de protest împotriva recentului atentat cu bombe săvîrșit de rasiștii 

din Alabama. în timpul mitingului lideri ai mișcării antisegregaționisfe din S.U.A. au intonat un imn.

început de sesiune la O. N. U.
Se încheie a doua săptămînă de 

la deschiderea celei de-a 18-a se
siuni a Adunării Generale. Ca în 
fiecare an, sesiunea debutează cu 
discuția politică generală în ca
drul căreia reprezentanții statelor- 
membre exprimă punctul de vedere 
al guvernelor lor în principalele 
probleme ale vieții internaționale. 
Pînă acum s-au perindat la tribună 
zeci de vorbitori.

O caracteristică a acestei faze a 
sesiunii este aceea că aproape toate 
cuvîntările au subliniat însemnăta
tea Tratatului de la Moscova, ca un 
act care, deși nu se referă la expe
riențele nucleare în toate mediile și 
nu rezolvă problemele majore ale 
preîntîmpinării primejdiei de război, 
constituie un pas înainte în direcția 
destinderii internaționale, o dovadă 
a faptului că problemele internațio
nale pot fi rezolvate pe calea tra
tativelor. Aproape în unanimitate 
cei care au luat cuvîntul au apreciat 
că semnarea Tratatului constituie o 
premiză favorabilă pentru lucrările 
sesiunii O.N.U. și, în genere, pentru 
abordarea în spiritul coexistenței 
pașnice a altor probleme internațio
nale, a căror rezolvare este cerută 
cu fermitate de forțele păcii. „Inte
reselor popoarelor — a spus în cu
vîntarea sa șeful delegației sovietice, 
A. A. Gromîko — le corespunde nu
mai linia spre destinderea încordării 
internaționale, spre consolidarea pă
cii, dacă prin cuvîntul pace înțele
gem nu o frază răsunătoare, ci ac
țiuni și acorduri concrete, îndreptate 
spre îmbunătățirea relațiilor dintre 
state“. în cuvîntarea președintelui 
S.U.A., Kennedy, s-a exprimat de a- 
semenea punctul de vedere că mo
mentul favorabil și impulsul generat 
de semnarea Tratatului trebuie 
folosite la maximum, că în măsura 
în care a intervenit o pauză în răz
boiul rece, ea trebuie transformată 
într-o perioadă de colaborare rod
nică și concretă pentru pace. E ade
vărat că în această cuvîntare au 
existat și afirmații contrare spiritu
lui coexistenței pașnice. Opinia pu
blică a apreciat însă că ceea ce a 
prevalat au fost ideile realiste și ea 
așteaptă ca declarațiile pozitive să 
fie întărite de fapte, teren pentru 
aceasta oferind însăși sesiunea

de 26
NEW YORK 26 (Agerpres). — în 

ședința din dimineața zilei 
septembrie a Adunării Generale 
O.N.U., primul a luat cuvîntul re
prezentantul Republicii Arabe Ye
men, Muhsin Agmad al Aini. El a 
criticat „intervenția străină cu arme 
și bani“ în afacerile interne ale țării 
sale, care are drept scop să ajute la 
reinstaurarea „regimului înapoiat, 
despotic și autocrat“ alungat de la 
putere de poporul yemenit. Delegatul 
Yemenului a criticat, de asemenea, 
guvernul englez, pentru că încearcă 
să creeze „un stat artificial în Ye
menul de sud (Aden — n.r.), cu 
scopul de a menține dominația co
lonială în această regiune a lumii“.

La tribună a urcat apoi ministrul 
afacerilor externe al Liberiei, Ru
dolph Grimes. El a propus ca Adu
narea Generală a O.N.U. să adopte 
o rezoluție care să invite toate ță
rile lumii semnatare ale Tratatului 
cu privire la interzicerea experien
țelor nucleare în trei medii să ceară 
puterilor nucleare continuarea tra-

Prioritate acordata unui punct 
de pe ordinea de zi propus de R. P. Romînă

NEW YORK 26 (Agerpres). — în 
prima ședință a Comitetului nr. 3 
al Adunării Generale O.N.U. din 
după-amiaza zilei de 25 septembrie, 
discutîndu-se ordinea de prioritate 
a problemelor ce vor fi dezbătute, a 
luat cuvîntul reprezentanta R.P. Ro
mîne, Maria Groza, care a cerut să 
se acorde prioritate discutării punc
tului „Măsuri pentru promovarea în 
rîndurile tineretului a idealurilor 
păcii, respectului reciproc și înțele
gerii între popoare".

Sprijinind discutarea cu prioritate 
a acestui punct, delegații Uniunii 
Sovietice, Ghanei, Arabiei Saudite 
și ai altor state au subliniat impor
tanța inițiativei R.P. Romîne.

în urma discuțiilor ce au avut loc, 
s-a hotărît ca acestei probleme, care 
se numără printre cele 12 puncte de 
pe ordinea de zi a Comitetului nr. 
3, să i se acorde prioritate și să fie 
discutată la punctul 4 al ordinei 
de zi.

O.N.U. și discuțiile care urmează să 
aibă loc cu prilejul ei.

Și în cuvîntările a numeroși alți 
delegați a răzbătut cu putere dorin
ța popoarelor spre curmarda defini
tivă a „războiului rece“ și înaintarea 
pas cu pas în direcția adoptării mă
surilor îndreptate spre asigurarea 
păcii, dezvoltarea legăturilor și co
laborării internaționale.

Cuvîntarea rostită în ședința ple
nară de miercuri de ministrul afa
cerilor externe al R. P. Romîne. 
Corneliu Mănescu, exprimă cu putere

COMENTARIUL ZILEI

poziția guvernului țării noastre, care 
promovează, în mod consecvent o po
litică de pace și dezvoltate a rela
țiilor de colaborare internațională. 
Guvernul romîn dă o înaltă apreci
ere rolului O.N.U., conșiderînd — așa 
cum a declarat la sesiunea a XV-a 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
— că „promovarea principiilor co
existenței pașnice și a dezvoltării 
relațiilor de colaborare multilate
rală între state, în vederea menți
nerii păcii reprezintă însăși rațiu
nea de a fi a Organizației Națiunilor 
Unite“. Subliniind , că 
romîn se situează cu 
pe poziția că eforturile 
trebuie îndreptate, cu perseverență 
și răbdare și cu simțul realității, în 
direcția apropierii punctelor de ve
dere, a găsirii soluțiilor reciproc a- 
vantajoase, — cuvîntarea șefului 
delegației R. P. Romîne este pă
trunsă de năzuința de a contribui, 
printr-ùn spirit constructiv și prin 
propuneri concrete, la succesul lu
crărilor sesiunii.

în fața acestei sesiuni se află 
probleme de importanță vitală, a 
căror soluționare este așteptată de 
toate popoarele ; între acestea la 
loc de frunte aflîndu-se problema 
dezarmării. în multe din cuvîntă
rile rostite s-a relevat necesitatea 
înfăptuirii dezarmării generale și 
totale, ca o cale sigură pentru pre- 
întîmpinarea războiului, subliniin- 
du-se totodată însemnătatea unor 
măsuri parțiale sau regionale, desti-, tualei sesiuni a punctului : „Acțiuni 
nate să favorizeze destinderea in- pe plan regional în vederea îmbu-

guvernul 
fermitate 
tuturora
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a O. N. U.
tativelor pentru a se ajunge la in
terzicerea experiențelor nucleare 
subterane.

Ministrul afacerilor externe al 
Uruguay-ului, Alejandro Zorrilla de 
San Martin, a atras atenția, la fel 
ca și alți vorbitori din țările latino- 
americane, asupra necesității stabi
lizării prețurilor la materiile prime 
exportate de țările în curs de dez
voltare.

Ultimul a luat cuvîntul în ședința 
de dimineață ministrul afacerilor 
externe al Austriei, Bruno Kreisky. 
El a salutat încheierea Tratatului de 
la Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare în trei medii 
și și-a exprimat speranța că va fi 
posibilă încheierea unui acord între 
S.U.A. și U.R.S.S. pentru a se îm
piedica cursa înarmărilor în spațiul 
cosmic. în legătură cu problema Ti- 
rolului de sud, care formează obiec
tul unui litigiu între guvernele Aus
triei și 
nunțat 
directe 
țări.

t

Italiei, B. Krëisky s-a pro- 
în favoarea unor tratative 
între guvernele celor două

NEW YORK 26 (Agerpres). — în 
cadrul ședinței Comitetului nr. 5 al 
Adunării Generale a O.N.U. pentru 
problemele economice și financière 
s-a hotărît la 25 septembrie dis
cutarea cu prioritate a problemei 
menținerii trupelor O.N.U. în Congo, 

înrăutățirea relațiilor americano-diemiste
SAIGON 26 (Agerpres).— începe- țire a fost_prilejuită de o declarație 

rea turneului de informare între
prins în Vietnamul de sud, la cere- cumnata lui Ngo Dinh^Diem 
rea președintelui Kennedy, de către 
ministrul de război al S.U.A., Mc
Namara, și președintele Comitetului 
mixt al șefilor de stat major, gene
ralul Taylor, a coincis cu o înrăută
țire a relațiilor dintre oficialitățile 
diemiste și reprezentanții locali ai 
guvernului S.U.A. Această înrăută-

ternațională și să netezească dru
mul spre dezarmarea generală.

în această privință a fost primită 
cu viu interes propunerea guvernu
lui sovietic de a se .convoca, la în
ceputul anului viitor o conferință 
la cel mai înalt nivel a statelor 
membre ale Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare. Ca 
stat-membru al acestui comitet,
R. P. Romînă consideră că o a- 
semenea conferință ar fi o măsură 
menită să asigure cadrul corespun
zător pentru discutarea cea mai efi
cientă atît a problemelor dezarmării 
generale, cît și a unor măsuri sepa
rate îndreptate spre destinderea in
ternațională.

Delegația sovietică a făcut de ase
menea propunerea de a se încheia 
un acord privind interzicerea plasă
rii pe orbită a armelor atomice — 
ceea ce ar contribui în mod evident 
la micșorarea pericolului de război; 
precum și propunerea cu privire la 
menținerea pe teritoriul U.R.S.S. și
S. U.A. a unui contingent limitat de 
rachete pînă la sfîrșitul procesului 
de dezarmare generală — propu
nere, care, venind în întîmpinarea 
celeilalte părți, este menită să fa
ciliteze apropierea pozițiilor în 
tratativele de dezarmare.

Ideea înțelegerilor regionale și a 
creării de zone denuclearizate, ca 
un mijloc important de îmbunătățire 
a relațiilor dintre state și de nete
zire a drumului spre dezarmarea 
generală, a revenit în cuvîntările 
mai multor delegați. Ei i-a acordat 
o atenție deosebită delegația noas
tră, care a reamintit că guvernul ro- 
mîn a prezentat încă în 1957 și 1959 
propuneri de încheiere a unui tratat 
pentru transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii, fără arme nucleare 
șl- rachete, și că la sesiunea a XV-a a 
prezentat propunerea privitoare la 
acorduri regionale în Europa. De a- 
tunci au fost formulate mai multe 
propuneri de denuclearizare privind 
Europa, Africa, zona Pacificului, 
America Latină. Avînd în vede
re larga recunoaștere internațio
nală a ideii înțelegerilor regio
nale și a zonelor denucleariza
te, guvernul romîn a cerut reîn- 
scrierea pe ordinea de zi a ac-

comerciale a S. U. A
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

După cum a declarat la 25 septem
brie A. Eilender, președintele Comi
siei senatoriale pentru problemele 
agriculturii și silviculturii a S.U.A., 
această comisie, precum și Comisia 
senatorială pentru problemele aface
rilor externe, intenționează să orga
nizeze -o consfătuire comună neofi
cială în vederea examinării proble
mei privind posibilitatea anulării

CONGO Interzicerea activității 
principalelor partide de opoziție

LEOPOLDVILLE 26 (Agerpres).— 
Guvernul congolez a anunțat inter
zicerea activității principalelor două 
partide politice de opoziție — Miș
carea Națională Congoleză, înte
meiată de Patrice Lumumba, și Par
tidul Solidarității Africane condus de 
Gizenga. Această măsură a fost lua
tă în urma marilor demonstrații 
care s-au desfășurat miercuri la 
Lecpoldville pentru eliberarea lui 
Antoine Gizenga. Ministerul de In
terne congolez pretinde că activita
tea acestor partide ar contraveni, 
chipurile, „intereselor securității sta
tului".

Agenția UiP.I. relevă că la Leo
poldville se menține o situație In

făcută la Roma de doamna Nhu —L — ;n 
care aceasta, enervată de criticile la 
adresa ei formulate de unii membri 
ai misiunii militare a S.U.A., i-a ca
lificat drept „ofițerași ce se compor
tă ca niște militari de duzină... ei 
nu au habar de ceea ce se petrece" 
(în Vietnamul de sud — n.r.).

într-o replică tăioasă, ambasado
rul S.U.A. la Saigon, Cabot Lodge, a 
calificat aceste afirmații drept „șo
cante". „Este de neconceput ca ci
neva să vorbească în acest mod“, a 
declarat el într-o declarație specială 
dată publicității.

ATENA 26 (Agerpres). După 
cum informează agențiile occiden
tale de presă, criza politică din Gre
cia, declanșată ca urmare a demisiei 
primului ministru Pipinelis, a âvut 
o evoluție rapidă și neașteptată. 
După ce în seara zilei de 25 septem
brie la Atena s-a anunțat demisia 
lui Pipinelis, la 26 septembrie regele 
Paul al Greciei a semnat un decret 
prin care este dizolvat parlamentul 
grec. în același timp, regele Paul a 
refuzat să accepte demisia lui Pi
pinelis.

Menținerea lui Pipinelis la condu
cerea guvernului va întreține, după 
părerea unor observatori, divergen- 

nătățirii relațiilor de bună vecină
tate între state europene aparținînd 
unor sisteme social-politice dife
rite“. Discutarea acestei probleme 
va contribui, desigur, la progresul 
inițiativelor îndreptate spre îmbu
nătățirea relațiilor de pe continen
tul nostru.

Totodată,' interesele asigurării pă
cii și securității în Europa cer lichi
darea rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial, prin încheierea Tra
tatului de pace german, pornind,u-se! 
de la recunoașterea existenței. celor 
două state germane. împreună cu 
alte țări socialiste, țara noastră s-a 
pronunțat pentru încheierea — ca 
măsură tranzitorie spre lichidarea 
blocurilor militare — a unui pact de 
neagresiune între țările. membre ale
N. A.T.O. și statele participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Covîrșitoarea majoritate a dele- 
gaților, care au luat cuvîntul, și-au 
manifestat simpatia față de popoa
rele care mai duc încă lupta pentru 
obținerea independenței lor, au con
damnat metodele néocolonialiste ale 
fostelor metropole și au chemat
O. N.U. să vegheze la îndeplinirea 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale. Nu poate fi ignorat, desi
gur, faptul că au răsunat și vocile 
anacronice ale unor delegații, ca cea 
a, Spaniei, care a încercat să justi
fice privilegiile coloniale, sau cea a 
guvernului rasist din Republica 
Sud-Africană, care a încercat să 
motiveze apartheidul.

Discuția generală, desfășurată 
pînă acum în cadrul Adunării Ge
nerale, a relevat însemnătatea deo
sebită pe care majoritatea delega
țiilor o acordă problemelor colabo
rării economice internaționale și 
dezvoltării economice a țărilor slab 
dezvoltate. Delegații Tunisiei, Pe
rului, Argentinei, Paraguayului și 
mulți alții au subliniat în cuvîntări
le lor necesitatea dezvoltării relații
lor comerciale pe bază de egalitate 
și avantaje reciproce și au relevat 
însemnătatea în această privință a 
convocării în 1964 a conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare.

In cuvîntarea rostită de șeful 
delegației romîne este exprimat 
punctul de vedere al țării noastre, 
care consideră că prin așezarea 
schimburilor comerciale internațio
nale pe baze reciproc avantajoase, 
prin desființarea măsurilor discri
minatorii și a tarifelor vamale ob
strucționiste, comerțul i .ondial ya 

față de țările socialiste
restricțiilor din comerțul cu mărfu
rile agricole și alte mărfuri nestra- 
tegice cu țările socialiste.

După cum a subliniat A. Eilender, 
schimbarea politicii comerciale a 
Statelor Unite față de țările socia
liste ar fi o urmare firească a ra
tificării de către Senat a Tratatului 
de la Moscova cu privire la interzi
cerea experiențelor cu arme nucle
are în cele trei medii.

cordată. Printre cele 139 de per
soane arestate în cursul demonstra
țiilor de miercuri după-amiază se 
aflau șase membri ai parlamen
tului.

Pentru 
ministrul 
clarat că 
l-a examinat pe Gizenga ar fi con
statat că starea sa este „satisfăcă
toare".

a liniști opinia publică 
de interne, Maboti, a de- 
o comisie medicală care

Vizita în R. P. Polonă a delegației 
Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne

KATOWICE 26. — De la trimisul 
special al Agerpres, C. Benga ; 
Continuîndu-și vizita în R. P. Po
lonă, delegația Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne, condusă de 
Anton Moisescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, a sosit 
ieri în orașul Katowice, centrul ce
lui mai mare bazin carbonifer al 
Poloniei, inima industrială a țării. 
Membrii delegației au fost însoțiți 
de Ian Karl Wende, vicemareșal al 
Seimului R. P. Polone, precum și de 
ambasadorul R. P. Romîne la Var
șovia, Gh. Diaconescu.

Membrii delegației au vizitat o 
sc»rie de localități miniere și indus
triale din voievodatul Katowice o- 
prindu-se îndeosebi la una din cele 
mai mari mine de cărbuni „Szczy-

care divizează lumea politică 
Grecia.

în legătură cu aceasta, agenția 
Associated Press transmite că parti
dele de opoziție își mențin refuzul 
lor de a colabora cu actualul guvern 
condus de Pipinelis, „continuînd să 
amenințe cu boicotarea alegerilor de 
la 3 noiembrie dacă acesta se va afla 
mai departe în fruntea guvernului“. 
„Opoziția, transmite agenția mențio
nată, dorește ca în perioada pregă
tirii alegerilor guvernul să fie con
dus de o persoană fără nici o legă
tură cu partidul Uniunea radicală 
națională (E.R.E.), partidul fostului 
premier Constantin Karamanlis“.

putea îndeplini adevăratul rol care 
îi revine în accelerarea dezvoltării 
economice și în crearea unui climat 
de încredere și cooperare interna
țională. în cuvîntare au fost for
mulate propuneri pentru ordinea de 
zi a conferinței pentru comerț și 
dezvoltare ; se preconizează totodată 
accelerarea elaborării în cadrul 
Consiliului Economic și Social a de
clarației privind unele principii ale 
colaborării economice internaționale, 
în rîndul acelor delegații, care au a- 
bordat probleme privind industriali
zarea, căile dezvoltării planificate a 
economiei, exemplul realizărilor ță
rii noastre, evocate în cuvîntarea 
ministrului de externe al R. P. Ro
mîne, au trezit, după informațiile pe 
care, le deținem, un interes viu.

Cuvîntările rostite în cadrul dis
cuției generale de unii delegați au 
acordat atenție problemelor îmbu
nătățirii continue a activității O.N.U. 
Reprezentanții țărilor socialiste și ai 
altor state iubitoare de pace au 
subliniat din nou prejudiciile care 
decurg pentru O.N.U. din cauză că 
principiul universalității continuă 
să fie nesocotit. „Delegația romînă 
— a spus șeful delegației noastre — 
se pronunță cu hotărîre, ca și în tre
cut, pentru restabilirea dreptului le
gitim al R. P. Chineze, stat fondator 
al O.N.U. și membru permanent al 
Consiliului de Securitate, și pentru 
îndepărtarea neîntîrziată a uzurpa
torilor ciankaișiști“.

La aplicarea în viață a principii
lor Cartei O.N.U. ar contribui exami
narea în Adunarea Generală a pro
iectului de declarație propus de țara 
noastră și cuprinzînd principii privi
toare la promovarea în rîndurile ti
neretului a idealurilor păcii, respec
tului reciproc și înțelegerii între 
popoare; după cum se știe, această 
propunere a avut un puternic ecou 
atît la O.N.U. cît și în cadrul altor 
organizații internaționale.

în prezent, discuția generală la 
O.N.U. continuă, și se poate consi
dera că ea confirmă ceea ce a spus 
unul din vorbitori și anume că se
siunea a ridicat ancora, fie chiar pe 
un vînt slab, însă totuși prielnic. 
Este important ca spiritul în care ea 
a fost inaugurată să domine și de 
aci înainte astfel ca întreaga sesi
une să contribuie la promovarea 
unui climat prielnic pentru apropie
rea pozițiilor, la găsirea de soluții 
reciproc acceptabile, în interesul 
micșorării încordării internaționale.

I. FÎNTÎNARU

După aproape șapte luni de guver
nare, președintele Republicii Domini
cane, Juan Bosch, a fost răsturnat 
miercuri, în zorii zilei, printr-o lovitură 
de stat militară- încercuirea de către 
armată a punctelor strategice, ocuparea 
palatului prezidențial din Santo Domin, 
go și a postului de radio, arestarea 
membrilor guvernului etc. — toate a- 
cestea arată că puciul s-a desfășurat 
după tipicul obișnuit în asemenea îm
prejurări în țările Americii de Sud.

Orientarea noilor guvernanți domini
cani a fost expusă prompt în „progra
mul“ radiodifuzat al autorilor loviturii : 
punerea în afara legii a partidelor de 
stînga, abolirea constituției, dizolvarea 
Congresului.

De altfel, nici lovitura în sine n-a 
constituit o surpriză. De cîteva săptă- 
mîni circulau zvonuri persistente 
(dezmințite de guvern) în privința pre
gătirii ei. Recent autoritățile descoperi
seră un complot antiguvernamental în 
rmdul forțelor aeriene de la baza San 
Isidoro. O serie de alte fapte indicau 
și ele o asemenea direcție a evenimen
telor.

în esență scurta guvernare a lui 
Bosch nu s-a deosebit cu mult de cea 
a fostului dictator răsturnat, Rafael Tru
jillo. Pe plan intern, el a promovat a- 
ceeași politică de protejare a interese
lor latifundiarilor și a companiilor 
străine. Lui Bosch îi plăcea să se lau
de că regimul său constituie „o lecție 
de democrație“ pentru poporul domini
can. în practică, acestei autointitulări so
nore i-a corespuns însă ö continuă li
mitare a drepturilor democratice, pri- 

glowice", din bazinul silezian, unde 
s-au interesat îndeaproape de pro
cesul de extracție a cărbunelui și de 
funcționarea utilajului- modern cu 
care este dotată mina.

în după-amiaza aceleiași zile de
legația Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne a făcut o vizită la Co
mitetul voievodal de partid Kato
wice, unde a avut o întrevedere cu 
Edward Gierek, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., și Rys- 
zard Nieszporek, președintele Pre
zidiului sfatului popular 
Katowice.

Seara, delegația M.A.N. 
orașul Katowice, plecînd 
spre vechiul port polonez

voievodal

a părăsit 
cu trenul 
Szczeczin.

Festivitățile din Yemen

SANAA. Cu prilejul primei aniver
sări a revoluției yêmenite, la Sanaa 
a avut loc joi o paradă militară. La 
paradă au asistat conducători ai Re
publicii Arabe Yemen, în frunte cu 
președintele As Sallal, vicepreședin
tele Republicii Arabe Unite, mareșa
lul Abdel Hakim Amer, și delegații 
din numeroase țări ale lumii. Mii de 
cetățeni din toate colțurile Yemenu
lui au urmărit parada. înainte de 
paradă președintele As Sallal a rostit 
o cuvîntare.

RIO DE JANEIRO. Postul de ra
dio din Rio de Janeiro a transmis un 
program de 35 de minute, cuprin- 
zînd melodii populare romînești in
terpretate de orchestra „Barbu Lău- 
taru“.

SANTIAGO DE CHILE. La 26 
septembrie s-a încheiat vizita de 
trei zile a președintelui R.S.F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tito, în Chile, 
în urma întrevederilor care au avut 
loc între președintele chilian, Ales- 
sandri, și președintele Tito a fost 
dat publicității un comunicat.

Conierința primilor miniștri
ai țărilor nordice

COPENHAGA. La 25 septembrie 
la Copenhaga a început conferința 
primilor miniștri ai țărilor nordice.

BOGOTA. Agenția United Press 
International relatează că la 25 sep
tembrie președintele Columbiei, Va
lencia, a convocat o „conferință ex
traordinară“ a conducătorilor mili
tari pentru a lua în discuție noi 
măsuri în vederea „stăvilirii acțiuni
lor fără precedent" ale patrioților. 

MANILÄ. Primul
Japoniei, Hayato Ikeda, și-a înche
iat vizita în Filipino și a plecat în 
Indonezia, unde va întreprinde o 
vizită de trei zile.

NEW YORK. La 26 septembrie 
a avut loc la New York o întâlnire 
între secretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, și ministrul de externe

Aspect de la o demonstrație care a avut loc la Milano (Italia) împotriva 
scumpirii chiriilor.

goana împotriva adversarilor politici etc. 
Bosch s-a mai făcut cunoscut ca parti
zan fervent al programului american 
denumit „Alianța pentru progres", prin 
adeziunea sa la combinațiile anticubane 
iar, în primăvara acestui an, prin ațîța- 
rea pînă în pragul unei ciocniri mili
tare a unui conflict cu dictatorul „de 
modă veche" Duvalier din republica 
vecină Haiti.

Din „lecția de democrație“ pe care 
i-a oferit-o guvernarea lui Bosch, po
porul dominican nu a învățat desigur 
decît că între vorbele și faptele sale dis
tanța s-a mărit în permanență. Dar ac
tualii săi succesori, departe de a oferi 
o alternativă mai bună, mizează pe in
staurarea unui regim de mină șj mai 
„forte", socotindu-și predecesorul „prea 
slab" în această privință.

Primele măsuri după preluarea pu
terii de către căpeteniile militare sînt 
edificatoare. Forțele polițienești au ocu
pat sediile partidelor de stînga, organi- 
zînd o adevărată vînățoare pentru des
coperirea conducătorilor acestor partide. 
E limpede că cercurile militare , de 
dreapta acționează și în acest caz — ca 
și în cele asemănătoare și precedente 
din Peru, Ecuador și alte țări latino- 
americane — ca o forță de șoc, care 
intervine ori de cîte ori, dintr-un motiv 
sau altul, slăbesc frînele unui regim cu 
firmă de „democrație reprezentativă" 
și se conturează perspectiva ca nemul
țumirea poporului, lupta sa pentru de
mocrație și progres să nu mai poată fi 
stăvilite prin metode mai mult sau mai 
puțin parlamentare.

Din primele ore după lovitura de stat, 
populația din capitala tării și din alte 
orașe și-a manifestat împotrivirea față 
de acțiunile noului regim. Agenția 
France Presse menționează desfășurarea 
la Santo Domingo a unor demonstrații 
de protest, în cursul cărora participanții 
au aruncat cu pietre în detașamentele 
de polițiști trimise să-i reprime.

După ultimele știri, răsturnarea gu
vernului dominican Bosch a provocat o 
anumită fierbere pe continent. Mai 
multe state americane, între care S.U.A., 
au întrerupt relațiile diplomatice cu Re
publica Dominicană. Se așteaptă o apro
piată întrunire a miniștrilor de externe 
ai O.S.A. pentru a discuta situația 
creată. Asemenea „furtuni" s-au produs 
însă și în cazurile similare mai sus a- 
mintite. Apoi totul s-a potolit ca prin 
farmec : noile regimuri au fost recunos
cute, relațiile diplomatice s-au normali
zat iar privilegiile profitorilor locali și 
ale monopolurilor străine, împreună 
suferințele popoarelor 
continuat.

Există temeiuri de a 
așa sau cam așa se vor 
și de astă dată.

cu 
aurespective

căse presupune 
petrece lucrurile

V. OROS

al Marii Britanii, lordul Home. In 
cadrul convorbirii cei doi oameni 
de stat au examinat numeroase 
probleme, în special problema for
țelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O., care formează obiectul 
unor serioase divergențe între cele 
două țări, precum și probleme le
gate de relațiile dintre Est și Vest.

Ciocniri între minerii
greviști și poliția franchistă

MADRID. In bazinul carbonifer 
Naion din Asturia au avut loc cioc
niri între minerii greviști și poliție. 
Ziarul ,,1’Humanité“ relatează că nu
meroși mineri au fost arestați și mo
lestați de poliție.

ISTANBUL. O furtună magnetică 
a întrerupt la 26 septembrie, timp de 
două ore, toate comunicațiile radio
fonice dintre Turcia si restul lumii. 
La observatorul astronomic Kandilli 
s-a anunfat că această furtună se da
torează unor pete mari semnalate în 
soare.

ATENA. în dimineața zilei de 26 
septembrie au declarat o grevă de 
24 de ore aproximativ 100 000 de 
oameni ai muncii din Eleutherupo- 
lis, Atena și Pireu. La Atena a 
avut loc un mare miting în sprijinul 
revendicărilor formulate de greviști, 
privind majorarea salariilor.

WASHINGTON. Camera Repre
zentanților a S.U.A. a votat la 
25 septembrie (cu 271 voturi pen
tru și 155 contra) în favoarea pro
iectului de lege prezentat Con- 

președintele 
acestui an și 
a impozitelor

<

greșului de către 
Kennedy la începutul 
prevăzînd o reducere 
în S.U.A.

ministru al


