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avem pregătite

Pe cîmpiile Banatului

deservită 
cele mai 
la aceas- 
slabă ca-

Cu ajutorul mecanizatorilor 
de la S.M.T., colectiviștii din 
Girov, raionul Piatra Neamț, 
an «emanat suprafețe întinse 
cu cereale de toamnă.consiliul agricol 

mecanizatorii și 
lucrări de bună
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Astăzi, în toate centrele univer
sitare ale țării, tineretul studios și 
membri ai corpului didactic parti
cipă la tradiționala sărbătoare a 
deschiderii cursurilor noului an de 
învățămînt. Studenților din anii mai 
mari’, ce-și revăd cu bucurie profe
sorii și colegii, li se alătură o nouă 
promoție de tineri, aproape 22 000, 
care acum pentru prima oară fac 
.cunoștință cu viața universitară. 
Instituții de cultură cu veche tradi
ție — Universitățile din Iași și 
București — institutele de învăță-
mînt superior tehnic, agronomic, 
economic, medical, artistic din 
București, Iași, Cluj, Timișoara, Tg. 
Mureș, Brașov îi 
întîmpină astăzi 
pe studenți reîn
noite și îmbogă
țite cu noi secții 
și grupe de spe
cializare, cu noi 
laboratoare mo
dern utilate. O 
dată cu acestea 
își deschid larg 
porțile și noile in
stitute pedagogi
ce din Oradea și 
Suceava, care se 
adaugă celor 12 
existente.

în patria noas
tră, unde pregă
tirea de cadre su
perioare pentru 
economia și cul
tura socialistă re
prezintă o impor
tantă problemă 
de stat, celor pes
te 110 000 de stu
denți — 
cursurile 
serale. și 
frecvență 
la an la . 
bune de învățătură, de perfec
ționare în profesiunea aleasă, de 
viață. învățămîntul nostru superior, 
aflat permanent în atenția partidu
lui și guvernului, asigură viitorilor 
ingineri, medici, profesori, fizicieni, 
geologi, artiști sau economiști o pre
gătire solidă, multilaterală, un bo
gat orizont de cultură generală și 
ce specialitate, posibilitatea de a-și 
aplica cunoștințele în viață, în acti
vitatea utilă societății. Intelectualii 
djn generațiile mai vîrstnice își a- 
nLntesc de întregul cortegiu de griji 
și chinuitoare lipsuri materiale pe 
care le aducea deschiderea anului 
universitar marii majorități a tine
retului studios în timpul regimului 
burghezo-moșieresc. Astăzi, în țara 
noastră învățămîntul de toate gra
dele este gratuit. Pentru dezvol
tarea învățămîntului, în anul 1963 
s-au alocat din bugetul de stat 5,650 
miliarde lei, cu 532 milioane lei mai 
mult decit în anul 1962, pe lingă 
alte zeci de milioane de lei investiți 
pentru lărgirea spațiului de învăță- 
mînt, dotarea laboratoarelor cu apa
ratură modernă, îmbogățirea fon
dului de cărți al bibliotecilor. Stu
denții cu rezultate bune primesc 
burse, un mare număr de studenți 
locuiesc în cămine, iau masa la 
cantine, avînd condiții de viață și 
de învățătură de neconceput în tre
cut.

Deschiderea noului an universitar 
a fost precedată de intense pregă
tiri. Pe baza unei largi consultări 
a numeroși oameni de știință, spe
cialiști din industrie și agricultură, 
au fost rezolvate o serie de proble
me legate de mai buna organizare 
a studiului în instituțiile de învă
țămînt superior. Astfel, au fost îm
bunătățite planurile de învățămînt 
ale unor institute cu profil tehnic,
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Locuințe în construcție Ia Oradea

Izotopi radioactivi folosiți
la controlai structuriinumărul
conductelor suDtcranc

300 de 
cu peste

• în anul de învățămînt 
1963—1969, în cele 15 cen
tre universitare din țară își 
vor desfășura activitatea 
171 de facultăți.

® Au fost, amenajate circa 
90 de laboratoare noi la in
stituțiile de învățămînt su
perior din București, Timi
șoara, Galați, Craiova, Tg. 
Mureș, Baia Mare etc.

• Pentru studenți se tipă
resc, în acest an universitar, 
257 de noi cursuri și ma
nuale, într-un tira; de peste 
300 000 de exemplare.

o Numai în acest an de 
învățămînt s-au construit și 
sînt în curs de construcție 
cămine pentru 2 
studenți și cantine 
1 500 de focuri.

© 62 la sută din 
total ai studenților vor locui 
în cămine și vor lua masa la 
cantine.

potrivit cerințelor actuale și de 
perspectivă ale economiei naționa
le, realizîndu-se un raport mai ju
dicios între pregătirea teoretică și 
cea practică, un contact mai viu cu 
producția, cu progresul științific și 
tehnic. Planuri noi au fost elaborate 
și pentru învățămîntul medical, 
îmbunătățind legătura dintre pre
gătirea teoretică și practică, ex- 
tinzînd stagiul de lucru în clinici. 
De asemenea, au fost adoptate mă
suri pentru perfecționarea predării 
limbii și literaturii romîne, a limbi
lor și literaturilor străine, pentru 
mai buna desfășurare a studiului 
marxism-leninismului de către vii

torii specialiști în 
diferite domenii 
de activitate pre
cum și pentru mai 
temeinica pregă
tire a profesorilor 
care vor preda în 
școala de cultură 
generală.

Munca pentru 
desăvîrșirea con
strucției socialiste 
în țara noa
stră, dezvoltarea 
în ritm accelerat 
a economiei na
ționale, mersul 
înainte cu succes
al revoluției cul
turale fac necesa
ră formarea unui 
număr sporit de 
specialiști cu pre
gătire superioară. 
Partidul și statul 
democrat-popular 
pun în fața con
ducerilor facultă
ților, a membri
lor corpului di- 
a asigura un stu- 
înaltă ținută ideo-sînt create, de 

condiții tot mai
dactic cerința de 
diu științific cu o 
logică, strins legat de viață, imbo- 
gățit continuu cu datele cele mai 
noi-a științei și tehnicii din țara 
noastră > ” ’ întreagă. Ex
tinderea experienței p'özitive a unor 
catedre și facultăți în ce privește 
îmbinarea armonioasă a lecțiilor 
teoretice și lucrărilor dc laborator 
cu aspecte concrete ale activității 
din unitățile industriale și agricole, 
din școli și instituții sanitare va 
asigura viitorilor specialiști temei
nice cunoștințe teoretice și practice, 
contribuind la mai buna pregătire 
a studenților.

Formarea unui intelectual de tip 
nou, a unui bun inginer, profesor, 
medic, geolog, arhitect, matemati
cian, pasionat de profesiunea alea
să, profund cunoscător al proble
melor domeniului său, nu poate fi 
despărțită de activitatea nobilă de 
educare patriotică și cetățenească a 
tineretului universitar. Conducerile 
facultăților, membrii corpului di
dactic, organizațiile de partid și 
U.T.M. au menirea să conlucreze 
rodnic la procesul de educare a ti
nerei generații de intelectuali îna
intați, cetățeni activi, atașați cauzei 
socialismului, progresului științific 
și cultural.

Succesele învățămîntului nostru 
superior pe drumul său ascendent 
sînt indisolubil legate de activitatea 
rodnică, neobosită a numeroși oa
meni de știință și cultură, academi
cieni, profesori tineri și vîrstnici, 
care se ocupă de pregătirea studen
ților. Detașament valoros al intelec
tualității noastre, prețuit și stimat

De cîtva timp, un grup de specia
liști din cadrul întreprinderii de con
strucții hidrotehnice și foraje — Bucu
rești, cu sprijinul Institutului de fizică 
atomică, au început să aplice cu bune 
rezultate izotopii radioactivi la contro
lul structurii conductelor subterane 
pentru aducțiuni de apă si aburi su
praîncălziți. Pînă nu de mult, aceasta 
era o operațiune destul de dificilă. 
Pentru depistarea fisurilor, constructorii 
trebuiau să .eșecul®.. săpături pe întin
deri mari. Noul procedeu indică eu pre
cizie locurile unde au 
pot fi înlăturate astfel 
timp.

Folosirea izotopilor 
ceste lucrări duce la 
mari economii de muncă și bănești.

(Agerpres)

apărut fisuri; ele 
în cel mai scurt

radioactivi la a- 
obținerea unor

In această toamnă, în raionul Iași 
va fi însămînțată cu grîu și secară o 
suprafață de 21 000 de hectare. Pen
tru ca semănatul să se facă în bune 
condiții și la un înalt nivel agroteh
nic, consiliul agricol raional, îndru
mat și sprijinit de biroul comitetu
lui raional de partid și de comitetul 
executiv al sfatului- popular raional, 
a luat, încă din vară, o seamă de mă
suri menite să asigure o temelie trai
nică recoltei viitoare. Aceste măsuri 
se referă la amplasarea culturilor, la 
pregătirea terenului după cerințele 
agrotehnicii avansate, la asigurarea 
seminței etc.

Toate gospodăriile colective au în
tocmit schițe pentru stabilirea tar
lalelor cu grîu și secară, fertilizarea 
solului. Pentru terenurile ocupate 
porumb s-a transportat gunoiul 
capătul tarlalei, iar acum, după 
s-a eliberat terenul, se împrăștie 
cîmp. Cele mai bune rezultate în
ceastă acțiune le-au obținut colecti
viștii din Bivolari, Țigănași, Movi- 
leni, Dumești și alții.

Ținînd seama de faptul că una din 
condițiile principale pentru asigura
rea recoltei viitoare este buna pregă
tire a terenului, 
raional a îndrumat 
colectiviștii să facă 
calitate.

Pînă în prezent 
peste 8 000 de hectare. Pentru asigu
rarea unui bun pat germinativ, noi 
am indicat să se aplice întîi o discuire 
energică cu discul — reglat cu în
clinația maximă a bateriilor — care 
mărunțește bine resturile vegetale, 
fărîmă scoarța de pămînt uscată și 
croiește crăpături- in bolovani. De 
îndată după această lucrare se efec
tuează arătura, care iese astfel cu 
brazde mai uniforme și fără bolo
vani.-Unde mai sînt 
se dă imediat cu 
cest an inginerii
riile colective nu
să se pună sămînța în teren bolovă
nos, pentru că s-a constatat că acea
sta a făcut să scadă mult producția 
la hectar.

Consiliul agricol a recomandat să 
se facă și tăvălugitul mecanic. Ur
mărim ca toate aceste lucrări să se 
facă pe terenurile de coastă și în 
special în gospodăriile situate pe șe
sul Prutului — Cîrpiți, Golăești, Bo- 
sia, Țuțora. Prisăcani și altele. Pe 
toate cele 2 000 ha semănate s-a a- 
plicat această lucrare.

Pregătirea terenului pentru însă
mînțări se face cu intensitate, conco
mitent cu celelalte lucrări. Din zi în 

. zi,. tractoriștilor lLri. cree.aza_tot_mai, 
mult cîmp liber de lucru. Colecti
viștii recoltează în prezent ultimele 
suprafețe din cele 23 600 ha cu po
rumb existente în raion1. Pentru a se 
elibera mai repede terenul, porum
bul se taie cu coceni cu tot. '

Transportul porumbului, ca și lu-

crările de pregă
tire a terenului 
trebuie intensifi
cate — îndeosebi 
în gospodăriile 
colective din 
Grajduri, Dobro- 
văț. Schitu Duca, 
Pocreaca și al
tele.

Ne străduim 
totodată să ex
tindem experien
ța bună a u- 
nor brigăzi de 
mecanizatori ale 
S.M.T. Vlădeni, 
care deservesc 
gospodăriile co
lective din Țigă- 
nași, Bivolari și 
Movileni. In bri
gada de tractoare 
de la gospodă
ria colectivă Țigănași, munca este 
bine organizată, se lucrează 
4 tractoare la discuit, 
arat, unul la 
două la semănat șl unul la tăvălu- 
git. In felul acesta toate lucrările se 
fac la timp și de bună calitate. Trac
toriștii din brigăzile conduse de 
Rășchip Constantin, Iablonschi Ște
fan de la G.A.C. Bivolari, Cojocaru

DIN ACTIVITATEA CONSILIULUI 
AGRICOL RAIONAL IAȘI 

ÎN CAMPANIA DE TOAMNĂ

luat măsura de a se trimite tracto
riștilor mîncarea la cîmp.

In activitatea S.M.T.-urilor se ma
nifestă însă și unele lipsuri. S.M.T. 
Holboca, de exemplu, care lucrează 
pe raza raionului nostru mari supra
fețe de teren, nu a trimis brigăzilor 
toate tractoarele. Și din cele existen
te, unele se defectează destul de des. 
La brigada din Voinești, din 8 trac
toare lucrează numai 6, iar la Po- 
prioani din 8 tractoare lucrează nu
mai 5 și uneori chiar patru. La 
Grajduri, singura comună 
de S.M.T. Negrești, avem 
mari greutăți. Sînt trimiși 
tă- brigadă tractoriști cu o
lificare, tractoare și mașini prost re
parate.

Pentru ca măsurile preconizate în 
planul de desfășurare a campaniei de 
însămînțări să fie cît mai eficace, 
vom căuta să fim în permanență pe 
teren, între colectiviști și mecaniza
tori, să le dăm sprijinul necesar și 
astfel să executăm semănatul în 
cele mai bune condiții agrotehnice.

(Continuare în pag. Il-a)

totuși bolovani, 
discut în a- 
din gospodă- 
vor permite

Emil de la Movilenl șl alții lucrează 
cu mult simț de răspundere. El știu 
în orice moment ce au de făcut, de
oarece șefii de brigăzi iau parte în 
fiecare seară la ședințele operative 
ale consiliilor de conducere din gos
podăriile colective și primesc spri
jin prețios din partea inginerilor a- 
gronomi din aceste gospodării. Pen
tru a nu se pierde timpul nici mă
car cu deplasările la masă, condu
cerile acestor gospodării colective au

Ing. V. BOUROȘ 
președintele Consiliului agricol 

raional Iași

Gospodării vecine,
CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Gos

podăriile colective din Gilău și Că- 
-pv.ș,-raionul Huedin, sînt-.vecine. La 
Gilău, lucrările din campania de 
toamnă sînt avansate. în 4-5 zile, 
colectiviștii au recoltat porumbul de 
pe întreaga suprafață destinată în- 
sămînțărilor și au fo'ît semănate 
circa 100 de hectare cu grîu.

rezultate diferite
La gospodăria colectivă din Că

puș, lucrurile Stau cu totul altfel. 
Nu s-a arat decît circa 30 la sută i 
din suprafața planificată.'Din cele 5 
tractoare, numai 3 au lucrat cum se 
cuvine, iar celelalte două mai mult 
au stat. Din cauză că tractoarele 
n-au fost dotate cu grape stelate, 
calitatea lucrărilor este nesatisfăcă
toare.

Gospodăriile agricole de stat și 
gospodăriile colective din raioane
le Deta, Sînnicolau-Mare, Arad, 
Timișoara și Lugoj care dețin cele 
mai mari suprafețe destinate cultu
rilor de toamnă au semănat în 
numai cîteva zile cu orz, secară 
grîu o suprafață de peste 30 r 
ha. Paralel cu începerea se'- 
tului în regiunea Banat au 
luate noi măsuri de intensific 
lucrărilor de recoltare a. culturilor 
tîrzii și curățarea terenurilor, pre
cum și pregătirea lor pentru însă
mînțări. Echipe speciale de lucră
tori din gospodăriile de stat și co
lective, cu mijloacele de transport 
necesare, lucrează de zor în schim
buri prelungite la recoltarea po
rumbului și curățarea terenurilor 
de coceni, tulpini etc. Pînă la 
30 septembrie mecanizatorii din 
S.M.T., precum și cei care lucrea
ză pe ogoarele gospodăriilor agri
cole de stat au pregătit pentru în- 
sămînțările de toamnă peste 
175 000 hectare.

(Agerpres)

Prezentarea scrisorilor de acreditare de către
noul ambasador al Indiei in R, P. Romînă

La 30 septembrie 1963, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a primit 
pe ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii India în

R. P. Romînă, K. R. F. Khilnani, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare.

(în pag. Ill-a — cuvîntările rostite)

Pentru minerii din Lupeni
în cartierul Braia din Lupeni au fost 

date în folosință recent patru blocuri 
cu 220 de apartamente, iar la alte două 
blocuri se execută lucrările de finisa
re. Tot în acest cartier a fost dat 
în folosință un local de școală cu 16 
săli de clasă. Pînă la sfîrșitul anului va 
fi terminată și construcția unui cinema
tograf (de la C. Barbu, muncitor).

Tovarășului MAO ȚZE-DUN 
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

T
c

L

T

T

Ö

A
indici înalț! ds ntilizarè

CALAN (coresp. „Scînteii“). — în cursul acestui 
an furnaliștii de la uzina Victoria“ din Călan și-au 
propus ca obiectiv principal al întrecerii socialiste 
sporirea indicilor 
acest scop ei au executat 
ții capitale și 
2, au îmbunătățit tehnologia de 
a fontei și calitatea reparațiilor 
vențiilor în vederea asigurării unui mers continuu 
și intensiv al furnalelor. Datorită acestor măsuri, 
indicii de utilizare au crescut , față de anul trecut 
cu peste 60 kg fontă pe fiecare metru cub de vo
lum util de furnal. Aceasta a permis furnaliștilor 
din Călan să îndeplinească planul pe primele 9 
luni ale acestui an cu aproape 10 zile înainte de 
termen și să livreze în această perioadă uzinelor 
constructoare de mașini din țară cu 5 000 tone de 
fontă mai mult decît prevederile planului de pro
ducție.

de utilizare a furnalelor. în 
lucrări de repara- 

au modernizat furnalul nr. 
elaborare 
și inter-

Promoția 19639
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). — 

In aula Institutului de medicină și 
farmacie-Tg. Mureș a avut loc o fes
tivitate, în cadrul căreia celor 88 de 
absolvenți ai institutului li s-au în- 
mînat diplomele. Mai mulți profesori, 
precum și reprezentantul comitetu
lui regional al U.T.M., i-au felicitat 
pe absolvenți pentru rezultatele bune 
obținute în anii de studiu, urîndu-le 
succese în munca lor viitoare.

Luîndu-și rămas bun de la profe
sori și de la colegii lor de institut, 
absolvenții și-au luat angajamentul 
să-și îndeplinească cu cinste misiunea 
lor de mare răspundere la locurile 
unde urmează să fie repartizați.

început de stagiune 
ta, Filarmonica de stat 

„Oltenia“
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 

Filarmonica de stat „Oltenia" din 
Craiova și-a deschis duminică 
noua stagiune cu un concert simfo
nic. în program au figurat lucrări 
de Haendel, Kabalevski și Alfred 
Alessandrescu. Concertul a avut ca 
soliști pe Radu Aldulescu și Vla
dimir Orlov și a fost dirijat de V. 
Golescu.

VEȘTI DESPDE SEZONUL BALNEAR

Ș! TURISTIC DE IARNĂ

O. N. T. comunică...
Numeroase localități bal- 

neo-climaterice își continuă 
activitatea și în lunile de 
toamnă-iarnă. Pentru odihnă 
se pot obține locuri în toate 
stațiunile de pe Valea Pra
hovei, la Borsec, Sonata, 
Tușnad și Păltiniș.

Cei care doresc să urmeze, 
în perioada care vine, 
diferite tratamente, pot obți
ne locuri, în serii de 
18—20 de zile, în stațiunile 
Bazna, Govora, Herculane, 
Ocna Sibiului, Sovata, Căli-

mănești, Olănești, Slănicul 
Moldovei, Singeorz, Borsec, 
Buziaș, Tușnad, Pucioasa, 
Vatra Dornei, băile „1 Mai“ 
și „9 Mai”-Victoria.

în tot timpul iernii este 
deschis sanatoriul antireu- 
matic ele la Eforie nord, unde 
seriile sînt, de asemenea, de 
cite 18 zile.

Toate agențiile O.N.T. 
„Carpați“ dau celor intere
sați amănunte despre sezo
nul balnear și turistic de 
iarnă.

Tratamente în sanatorii

Dări de seamă 
ale depu tați

lor
toate raioa-

Capitalei au

Conserve pentru iarnă Construcții zootehnice
Fabricile de conserve 

din regiunea Galati produc 
în acest sezon noi sorti
mente. La Tecuci, de pildă, 
au intrat în fabricație : 
nectarul de caise, dulcea
ța de gogonele verzi, com
potul și dulceața de stru
guri, Iar la Zagna Vădenl, 
salata de toamnă, sorti
ment la care pianul a fost 
depășit cu 15 la sută. în
zestrată în acest an cu u- 
tilaie noi de mare capaci
tate. printre care două linii 
tehnologice complete Pen
tru conservarea fasolei și

a mazărel, 5 autoclave 
pentru sterilizare și alte 
instalații, fabrica a dat 
însemnate cantități de con
serve peste plan. Astfel, la 
gem de caise, planul anual 
a fost depășit cu 40 de 
tone, la dulceața de cireși 
cu 2 tone, la dulceața de 
caise
compot de cireși cu 100 de 
tone.

La fabrica de conserve 
din Tecuci, planul produc- 
ției-marfă a fost depășit 
pînă acum cu 113 la sută.

cu 2,8 tone, iar la

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
— Mai mult de 65 la sută din numă
rul construcțiilor zootehnice prevăzu
te a se construi în acest an în G.A.C. 
din regiunea Dobrogea sînt termina
te sau se află într-un stadiu avansat 
de construire. La realizarea acestor 
construcții, colectiviștii folosesc în 
mare parte materiale ce se găsesc pe 
plan local, cum ar fi piatra, nisipui, 
ceamurul și altele. In multe gospodă
rii colective au fost amenajate cuptoa
re pentru fabricarea varului și arde
rea cărămizilor confecționate de co
lectiviști.

în toamna fi iarna a- 
ceasta, Ministerul Sănătății 
și Prevederilor Sociale a or
ganizat îngrijirea celor sufe
rinzi de diferite boli în mai 
multe sanatorii de la munte 
fi de pe litoral. Sanatoriul 
de adulți de la Mangalia va 
putea primi aproape 6 000 
de pacienți pentru tratarea 
reumatismului. Aceștia gă
sesc aici bazin cu apă de 
mare încălzită, instalații mo
derne de electro și fiziotera
pie, pot face împachetări cu 
nămol.

Un sanatoriu climateric cu 
200 de paturi va funcționa 
în iarna aceasta și la Bușteni.

La băile „1 Mai“-Victoria, 
Gura Ocniței și la Techir- 
gliiol vor fi tratați, vreme de

3 luni, copii cu deficiențe 
motorii. în acest timp, elevii 
vor urma și cursurile școlare, 
organizate in mod special în 
cadrul căminelor-școală din 
sanatorii. La Călimănești, 
Covasna și Olănești funcțio
nează alte sanatorii pentru 
tratarea celor cu sechele de 
hepatită. Două noi sanatorii 
pentru tratarea reumatismu
lui la copii s-au des
chis pentru iarnă, unul la 
Govora și celălalt la Eforie 
sud ; aici se fac împachetări 
cu nămol, băi calde, electro 
și fizioterapie. în această 
iarnă, peste 6 000 de copii 
vor fi primiți în sanatoriile 
permanente, unde li se vor 
aplica tratamentele cele mai 
moderne.

închir iatCentre de 
echipament turistic

Pentru amatorii de excursii 
— care se organizează la ca
banele din munți în tot cursul 
sezonului rece — cooperativa 
„Marochinerul" din Capitală 
a deschis un centru special 
în piața Gării de Nord — 
blocul C. De aici se pot în
chiria articole pentru turism 
și sporturile de iarnă' corturi, 
rucsacuri, truse pentru ali
mente, bocanci de munte

pentru schi, patine, aparate 
foto și radio portative etc. 
Asemenea centre de închi
riere s-au mai organizat și în 
multe alte orașe din țară.

La cerere, cooperativa 
„Tehnometalica" din Bucu
rești execută pentru popu
lație, la prețuri convenabile, 
diferite articole de turism. 
Amănunte pot fi cerute la 
telefonul nr. 14.32.23.

în 
nele 
loc adunări cetă
țenești de dări de 
seamă ale deputa- 
ților în fața ale
gătorilor. Cu a- 
cest prilej, de
putății supun dis
cuției publice ac
tivitatea lor, trec 
în revistă realiză
rile gospodărești 
și iau notă de 
propunerile ce
tățenilor în ve
derea prezentă
rii acestora comi
tetelor executive a- 
le sfaturilor popu
lare raionale.

De la 1 septem
brie și pînă acum 
s-au ținut peste 
500 de întîlniri 
ale deputaților cu 
alegătorii din Ca
pitală. (De la 
MARIN TABACU 
coresp. voluntar).

Tovarășului LIU ȘAO’ȚI
Președintele Republicii Populare Chineze 

Tovarășului CIU DE 
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Reprezentanților Populari din întreaga Chină

Tovarășului CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

al

Pekin
In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, al poporului romîn și al nostru personal, vă transmitem dum
neavoastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, guvernului Republicii Populare Chineze și întregului 
popor chinez felicitări cordiale cu prilejul celei de-a 14-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare Chineze.

Poporul romîn se bucură din toată inima de realizările importante 
obținute prin munca sa creatoare de poporul chinez, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez și a guvernului Republicii Populare Chi
neze, în opera de construire a socialismului, de ridicare a nivelului său 
material și cultural.

Dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare, statornicite între 
Republica Populară Romînă și Republica Populară Chineză, este în in
teresul ambelor popoare, al întăririi unității și coeziunii marii comuni
tăți a țărilor socialiste și al păcii în lumea întreagă.

In ziua acestei mari sărbători urăm poporului frate chinez noi 
succese în opera de făurire a vieții noi, socialiste.

Trăiască prietenia și colaborarea 
chinez !

GHEORGHE GHEORGIIIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

dintre poporul romîn șl poporul

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Luminile Reșițel

\
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La G.A.S. Isaccea, regiunea Dobrogea, »-a obținut o recoltă bună do 
struguri de masă. Culesul esto in toi.

în mod hotărîtor la studie- 
energiei atomice, pe care o 

slujba viitorului

90lectia:. Construcția de
(Editura

alte ramuri ale eco-

I

(Urmare din pag. I-a)

partid și popor, corpul didactic 
îrsitar împărtășește cu genero- 

tineretului din bogatele sale 
;nțe și din experiența de 

ajută să-și formeze o con- 
iiințifică despre natură și 

.e, le transmite pasiunea 
ontru studiu și cercetarea științi- 
ică, pentru progres și cultură, 
ixemplttl personal al omului de 

știință, al profesorului, conferenția
rului, lectorului și asistentului, exi
gența cu care-și pregătesc și susțin 
cursurile și apreciază nivelul de cu
noștințe științifice al studenților, 
interesul cu care cercetează ce e nou 
în știință contribuie în mare măsu
ră la formarea unei atitudini res
ponsabile a tineretului studios pen
tru îndeplinirea obligațiilor profe
sionale și obștești, îi stimulează do
rința de a învăța conștiincios, te
meinic, de a fi la curent cu pro
blemele practicii construcției socia- 
iste. Asemenea ' oameni sînt un 

emplu demn de urmat și pen- 
u acei dintre tinerii absolvenți 

,i învățămîntului superior care 
sporesc în acest an numărul 
membrilor corpului didactic uni
versitar și care trebuie ajutați să 
facă față cu succes sarcinilor în
credințate.

Desfășurîndu-și activitatea într-un 
domeniu important al vieții sociale 
din țara noastră, organizațiile de 
partid din instituțiile de învățămînt 
superior au o sferă largă de preo
cupări. Ele sînt chemate să acorde 
o atenție deosebită problemelor de 
conținut ale vieții universitare, per
fecționării continue a procesului de 
învățămînt, cît și întregii munci 
de educare a studenților. Buna des
fășurare a studiului marxism-leni- 
nismului, organizarea unor dezba
teri teoretice asupra problemelor fi
lozofice ale domeniului respectiv de 
specialitate, cultivarea unei opinii 
combative față de concepțiile antiști- 
ințifice, de ideologia burgheză, in
formarea periodică a cadrelor di-

dactice asupra problemelor politice 
actuale din activitatea partidului și 
statului democrat-popular vor de; 
termina intensificarea activității 
ideologice în facultăți.

O sarcină fundamentală a orga
nizațiilor de partid este de a se 
ocupa sistematic de educarea stu
denților ca cetățeni înaintați, par- 
ticipanți activi la lupta pentru 
construirea socialismului ; ele sînt 
chemate să-i ajute să cunoască 
politica partidului și statului nos
tra, să se pregătească temeinic, la 
înălțimea cerințelor societății so
cialiste, spre a-și putea aduce din 
plin contribuția la munca entu
ziastă a întregului popor pentru 
înflorirea patriei.

îndrumate îndeaproape de orga
nizațiile de partid, asociațiile stu
denților, organizațiile U.T.M., pre
cum și catedrele de științe sociale 
sînt chemate să participe cu iniția
tivă și perseverență la îmbogățirea 
activității educative în rîndul stu
denților, la perfecționarea profesio
nală și lărgirea orizontului politic 
și cultural al viitorilor specialiști. 
Orînduirea socialistă a asigurat ti
neretului studios cele mai largi po
sibilități pentru a-și dezvolta apti
tudinile, eliberîndu-1 de grijile ma
teriale împovărătoare din trecut. 
Poporal muncitor privește cu încre-- 
dere tînăra generație, schimbul său 
de mîine, așteaptă de la studenți să 
dea dovadă de rîvnă și seriozitate 
la învățătură, să-și însușească te
meinic 
noștințe 
un titlu 
student 
răspundere a îndatoririlor profesio
nale, studiul individual perseverent, 
continuu, disciplina la cursuri și lu
crări practice, participarea la 
tivitatea cultural-educativă din 
cultate.

Astăzi, la deschiderea noului 
universitar, urăm corpului didactic 
succes deplin în activitatea nobilă 
de pregătire și educare a tinerei ge
nerații de specialiști, iar studenți
lor — mult spor și rezultate cît mai 
bune la învățătură.

„Istoria 
cutului 
condițiilor 
viață ale socie
tăților, studia
tă împreună 
din punct de 
vedere științi
fic și uman m-a 
condus în mod 
natural la co
munism... Par
tidul comunist 
stimulează pu
ternic inițiati
va fiecăruia, în vederea utili
zării din plin a rezultatelor 
muncii, pentru bunăstarea ma
terială și morală a oamenilor. 
El răspunde în felul acesta unei 
duble îndatoriri : a personalității 
și a solidarității“. Aceste cuvinte, 
cuprinse în declarația „De ce sînt 
comunist“, reprezintă profesiunea 
de credință a omului de știință și 
luptătorului pe tărîm social care a 
fost Frédéric Joliot-Curie.

Savant și inginer, luptător în 
mișcarea de rezistență, militant 
comunist, inițiator și neobosit sus
ținător al mișcării partizanilor 
păcii, iată aspectele care, în uni
tatea lor intimă, definesc 
acestui mare umanist.

Deschizător de drum în 
niul fizicii nucleare, el a

figura

dome- 
contri-

buit 
rea 
dorea pusă în 
luminos al omului eliberat de ex
ploatare și prejudecăți. El a înțe
les marea răspundere socială ce 
apasă pe umerii oamenilor de 
știință în fața presiunilor cercuri
lor războinice și a militat cu o
uimitoare energie pentru folosirea 
descoperirilor științei în scopuri 
pașnice.

Cu diferitele laturi ale operei 
complexe a lui Frédéric Joliot- 
Curie, cititorii noștri pot face cu
noștință din culegerea de texte ale
se, tradusă din limba franceză, 
apărută recent în Editura științi
fică. Se găsesc aici unele din co
municările asupra descoperirilor 
sale în domeniul radioactivității, 
producerii artificiale a elementelor 
radioactive, al posibilității produ
cerii reacțiilor nucleare în lanț ș.a. 
Textele științifice, cuprinse în cu
legere, pun în lumină geneza ma
rilor descoperiri ale lui Fr. Joliot- 
Curie și ale Irènei Joliot-Curie, so
ția și colaboratorul său apropiat.

Prodigioasa sa activitate desfă
șurată pe tărîm social, ca membru 
al C.C. al Partidului Comunist 
Francez, președinte al Consiliului

Mondial al Păcii ș.a., este reflec
tată în strînsă legătură cu opera 
științifică. Sînt prezente aici mesa
jul său la cel de-al XIV-lea Con
gres al P.C.F., cuvântarea la primul 
Congres Mondial al Păcii din 1949. 

în prefața la volum, cunoscutul 
luptător pentru pace, prof. J. D. 
Bernal, caracterizează pe Frédéric 
Joliot-Curie cu aceste emoționan
te cuvinte : „Joliot și-a lăsat ur
ma și ea va dura mai mult decît 
lemnul și decît piatra“.

GH. ZAMFIR

MUNCA POLITICĂ 
ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

important mijloc de dezvoltare 
afirmare a activității creatoare 

întrecerea
și de 
a maselor îl constituie 
socialistă. Pentru buna organizare și 
desfășurare a acesteia, munca poli
tică educativă în rîndul participanți- 
lor la întrecere joacă un rol hotărî
tor. în broșura cu titlul de mai sus, 
de S. Orban, sînt prezentate o serie 
de metode eficiente folosite de unele 
organizații de partid și sindicale din 
întreprinderile industriale în vederea 
antrenării oamenilor muncii la în
trecerea socialistă. Sînt înfățișate în 
lucrare și cîteva din formele de 
propagandă pentru răspîndirea nou
lui ca : ziua experienței înaintate, 
serile tematice consacrate inovatori
lor, întîlnirile între muncitorii tineri 
și evidențiații în întrecere ș.a. care, 
îmbogățite și perfecționate, pot fi 
preluate și de organizațiile de partid

politică)
și sindicale din 
nomiei.

ACTIVUL FĂRĂ DE PARTID 
DE LA SATE

In aceeași colecție, broșura scrisă 
de S. Dobrovici și T. Marian împăr
tășește cititorilor unele aspecte din 
experiența organizațiilot de bază de 
la gospodăriile agricole colective 
„Drumul iui Lenin“, din comuna 
lanca și „Congresul al ll-lea al 
partidului" din comuna Jirlău, raio
nul Făurei, regiunea Galați, in mun
ca de formare, educare și fa'jsire a 
activului fără de partid.

Atragerea în activul fără de partid 
a celor mai buni colectiviști, edu
carea politică atentă și foloșirea a- 
cestora în toate acțiunile inițiate de 
organizațiile de partid sînt cîteva 
dintre metodele — relielate în a- 
ceaslă lucrare — de transformare a 
activului fără de partid 
vor principal de creștere 
lor organizațiilor de bază

intr-un iz- 
a rinduri- 
de la sale.

profesiunea aleasă și cu
rie cultură generală. Este 
de cinste pentru fiecare 
îndeplinirea cu spirit de

întorci pagina în 
toate felurile și-ți vine 
greu să înțelegi : oare 
pe albul hîrtiei s-a 
vărsat poznaș o căli
mară ? Școlarii se je
nează cînd li se întîm- 
plă așa ceva și rup 
foaia cu pricina din 
caiet. Aici însă acci
dentul e semnat — N. 
Șerban — și se răsfa
ță într-un tiraj de mii 
de exemplare : o pa
gină de frumoase ver
suri, din ultimul nu
măr al revistei „Lu
ceafărul", poartă am
prenta acestui trist a- 
daos grafic. Pe fron
tispiciul unor poezii 
ce evocă vibrant lim
piditatea Vieții noastre 
noi și „setea noastră 
de desăvârșire", s-a 
nimerit un ' chip făcut 
din pete absurde !

Dar o pagină mai 
departe, cititorul are 
o altă surpriză neplă
cută : un rebus pueril, 
vădind aceeași lipsă 
de respect față de ci
titori. Un soi de găină

respect față
ondulată mănîncă — 
s-ar zice — din lună ; 
se mai văd în imagine 
un snop de ramuri 
lungi și niște îndră
gostiți pitici. Ce idei 
pot exprima asemenea 
înjghebări fără noimă,

de cititori

NOTE
cum pot pleda desene 
ca acesta — de Eugen 
Mihăeșcu—pentru ade
vărurile scumpe lite
raturii noastre ? Obiș- 
nuiți să judece matur 
viața, cititorii resping 
pe drept cuvînt biza
reria simplistă care se 
dă drept poezie, infan
tilismul care vrea să 
treacă drept suavitate. 
Impresia de arbitrar, 
de improvizație dile
tantă, pe care o dega
jează asemenea dese
ne — trebuie citate în 
acest sens și ilustra
țiile lui N. Zamfir din 
același număr al „Lu-

ceafărului“ — nu aju
tă nicicum la îndepli
nirea cu.succes a sar
cinilor revistei.

In loc să publice 
astfel de ilustrații, 
redacția „Luceafănv 
lui“ ar trebui să facă 
apel, mai des, la ar
tiștii cei mai compe- 
tenți, la graficieni ca
pabili să înțeleagă cu 
autentică seriozitate 
sensurile textelor li
terare. Conducerea re
vistei „Luceafărul" 

. ît-a dovedit destul dis
cernământ și spirit de 
răspundere, în ce pri
vește calitatea ilustra
țiilor pe care le-a pu
blicat. De asemenea, 
conducerea Uniunii 
scriitorilor se cuvine 
să urmărească mai a- 
tent problema ilustra
țiilor din reviste, aju-- 
tind redacțiile să ma
nifeste o exigență mai 
vie, să obțină — și în 
acest domeniu — suc
cese tot mai însem
nate.

In anii din urmă asis
tăm la o deosebită creș
tere a interesului pentru 
embriologie. Cercetările 
în acest domeniu, tot mai 
numeroase și mai apro
fundate, scot în eviden
ță importanța perioadei 
prenatale pentru întrea
ga viață postnatală a or
ganismului, precizează 
condițiile necesare pen
tru desfășurarea normală 
a procesului de dezvol-

tare, stabilind factorii 
patologici care determină 
abateri de la mersul nor
mal al dezvoltării pre
natale. A și apărut un 
nou capitol al patologiei, 
patologia dezvoltării pre
natale, ce cuprinde gene
za malformațiilor morfo
logice, funcționale și me
tabolice. In același timp, 
embriologia a dat roade 
și în alte domenii de 
mare importanță teoreti
că și practică ca : rege
nerarea și transplantarea 
țesuturilor, imunitatea, 
biologia tumorilor malig
ne, biologia radiațiilor.

Embriologia, atît de 
importantă din punctul 
de vedere al ocrotirii să
nătății publice, cere o te
meinică pregătire de spe
cialitate. Cu această oca
zie trebuie însă observat 
că planurile învățămîn
tului medical nu rezervă 
încă suficient spațiu stu
diului embriologiei, care 
deocamdată rămîne doar 
o anexă a catedrelor de

anatomie sau de histolo
gie.

In aceste condiții, tre
buie salutată apariția în 
Editura medicală a tra
tatului „Elemente de em
briologie“ de dr. Virgil 
Anghelescu, destinat atît 
studenților cît și medici
lor. Lucrarea demon
strează că autorul îmbină 
cu succes experiența lui 
pedagogică în domeniul 
morfologiei cu cea a me
dicului pediatru. Sînt re
date foarte sugestiv, în 
imagini succesive, com
plicatele mișcări ale for
mațiilor embrionab 
transformare, 
și dezvoltare, 
ușurează astfel 
gerea acestor 
complicate. Aci stă, după 
părerea noastră, princi
palul merit al noului 
tratat. Este relatată, deși 
uneori incomplet, și con
tribuția cercetătorilor ro
mâni la dezvoltarea em
briologiei.

■e în 
creștere 
Autorul 

înțele- 
procese

In dubla sa calitate, de 
morjolog și de pediatru, 
autorul a introdus în lu
crare un capitol deosebit 
de important : Anomalii
le de dezvoltare. Acest 
capitol, care redă și ex
periența proprie a auto
rului în acest domeniu, 
este cu atît mai folositor, 
cu cît patologia dezvoltă
rii prenatale cere măsuri 
profilactice pe planul să
nătății publice și îmbogă
țirea cunoștințelor de 
embriologie la medicii din 
rețeaua sanitară. El este 
util și pentru dezvoltarea 
cercetărilor de embriolo
gie experimentală.

Prin conținutul 
lucrarea „Elemente 
embriologie“ aduce 
valoroasă contribuție 
îmbogățirea 
noastre medicale.

ei, 
de
o 

la 
literaturii.

Dr. B. MENKES 
prof, univ., membru 

corespondent 
al Academiei R.P. Romîne

P E S CURT
ac- 
fa-

an

Terminîndu-se lucrările de reparații ca
pitale pe strada Th. Sperantia, începînd din 
ziua de 1 octombrie a.c. autobuzele liniei 
34 își reiau traseul normal, circulînd de la 
strada Traian pe calea Dudești, strada Th. 
Speranția pînă la Piața Muncii. Tot din 
ziua de 1 octombrie autobuzele liniei 38 
își reiau traseul obișnuit po porțiunea unde 
s-au executat lucrările de reparație capitală 
a străzii Ghenadie Petrescu, rămînînd de-

viate în dreptul străzilor Delea Nouă și 
Dristor, unde lucrările nu s-au terminat.

★

La tragerea de amortizare a asigurărilor 
mixte de persoane A.D.A.S., din 30 sep
tembrie 1963, au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

1. U.S.Z. ; 2. S.D.K. ; 3. D.I.O. ; 4.
J.N.O. ; 5. S.E.P. ; 6. K.U.T. ; 7. V.K.C. ; 
8. A.V.P.

Spectacole ale artiștilor 
amatori

Cu ocazia încheierii primei etape a 
celui de-al Vll-lea concurs pe țară al 
artiștilor amatori de la orașe și sate, cele 
mai hune formații artistice au prezentat, 
duminică, spectacole în cîteva centre 
din țară. După ce au străbătut străzile 
Clujului, în pitorești costume populare, 
circa 900 de artiști amatori din regiu
ne au evoluat, în fața a peste 5 000 de 
spectatori, pe scena de pe stadionul o- 
ra.ytduf. La Oradea, sala Teatrului de 
stat a- găzduit festivalul portului popu
lar din regiunea Crișana și spectacolul 
dat de formațiile fruntașe în etapa l-a 
a celui de-al Vll-lea concurs. Pe scenă 
au apărut coruri, brigăzi artistice de a- 
gitație, echipe de dansuri, orchestre, so
liști vocali și instrumentali. etc. De a- 
semenea, peste 600 de artiști amatori 
din regiunea Hunedoara și-au dat întîl- 
nire în cetatea metalului — Hunedoara. 
In marea sală a clubului „Siderurgistul“, 
în fața a 2 000 de spectatori, ei au sus
ținut un frumos spectacol de cîntece și 
dansuri. In cadrul acestor manifestări, 
formațiilor artis
tice fruntașe în 
prima etapă a ce
lui de-al Vll-lea 
concurs, precum 
și unor instituții 
culturale de masă 
le-au fost înmâna
te premii.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne ; Lucia di Lämmer- 
moor — (orele 19,30). Teatrul de stat de 
operetă : Mam-zelle Nitouclie — (orele 
19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara“ (Sala Ma
gheru): Frații Karamazov — (orele 19.30). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. 
Schitu Măgureanu 1) : O singură viața 
— (orele 20.15). (Sala Studio) : Comedia 
erorilor — (orele 19,30). Teatrul Evreiesc 
de stat : Firul de aur — premieră lo
vele 20). Teatrul satirie-muzical „C. Tă- 
nașe“ (Sala din calea Victoriei 174) : 
Palatin melodiilor — (orele 20). Teatrul 
Țăndărică (Sala Academiei) : Cartea cu 
Apolodor — (orele 16). (Casa de cultură 
a raionului 16 Februarie) ; Alfabet îm
părat — (orele 15).

CINEMATOGRAFE : Vară și fum — 
cinemascop : Patria — bd. Magheru 
12—14 (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,20). Voi 
fi mamă : Republica — 
(10; 12; 14; 17; 19’ ”
6 Martie 16 (9,30;
20,45), Excelsior — 
12,30; 15,15; 18; 20,45). 
Carpați — bd. Magheru 
16,30; 18,45; 21). Festival 
14 (10; 12: 15; 17; 19; 21), Feroviar — cal. 
Grivițel 80 (10- 12; 14,15; 16.30; 18.45; 21),

bd.
19; 21,20).
bd. Magheru 2 

, Capitol : bd. 
16,15; 18.30;

322 (9,45; 
șansă : 

12; 14,15; 
6 Martie

; 14;
1 Mal
Ultima
29 (10;
- bd.

Modern — piața G. Coșbuc 1 (10; 12; 15, 
17; 19; 21). Codin : București — 
6 Martie 6 (9; 11; 13; 15; 17; 19: 21). 
vița — cal. Grivițel lingă podul 
sarab (10; 12, 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
lodia

bd. 
Grt- 
Ba- 

Me- 
cu 

Ba-

LA UZINELE „VULCAN

L-am însoțit într-o zi de muncă 
pe tovarășul Iordan Marghioala, se
cretarul comitetului de partid de la 
uzinele „Vulcan" din Capitală. Cu 
ajutorul aparatului de fotografiat 
am fixat pe peliculă cîteva ima
gini din activitatea sa.

...Ziua de muncă a secretarului 
începe, în mod firesc, cu stabilirea 
problemelor de care urmează să se 
ocupe în cursul zilei. Comitetul de 
partid exercită un control de par
tid sistematic asupra întregii acti
vități, asupra conducerii tehnico- 
administrative, în vederea îndepli
nirii exemplare a tuturor indicato
rilor 
tarul

de ■plan. In 
comitetului

această zi secre- 
de partid a făcut

cal. Grivițel
14,15; ...

șos. Ștefan cel Mare, colț 
str. Lizeanu (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
bette pleacă la război — cinemascop : 
Tineretului — calea Victoriei 48 (9; 11.15; 
13 30; 15.45; 18; 20,30), Bucegi — bd.
1 Mai 57 (10; 12; 15. 17; 19; 21). Miorița
— calea Moșilor 127 (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21). Moartea în insula de zahăr — 
cinemascop ; Victoria — bd. 6 Martie 
5—7 (10; 12,15; 14,30; 16.30; 18.30; 20,30). 
Lupii la stînă : Central — bd. 6 Martie
2 (10.30; 12,30; 14.30; 16,30; 18.30; 20,30). 
Balada steagului roșu : Lumina — bd. 
6 Martie 12 (rulează în continuare de la 
orele 9,30 pînă la orele 13.45. după- 
amiază 16; 18,15; 20.30). Luna de miere 
fără bărbat : Union — str. 13 Decem
brie 5—7 (14.30,; 16.30: 18.30; 20.30), Co- 
lentlna — șos. Colentina 84 (15; 17: 19i 
21). Program special pentru copii la o- 
rele 10 Ia cinematograful Doina — str. 
Doamnei 9. Intre două iubiri ; Doina
— str. Doamnei 9 (11,30: 14.30; 16.30;
18,30; 20.30). Festival Chaplin — In lu
mea temperaturilor înaite : rulează în 
continuare de la orele 9 pînă la orele 
21 la cinematograful Timpuri Noi — 
bd. 6 Martie 18. E permis să calci pe 
iarbă : Giulești — calea Ciulești 56 (10: 
12,15; 16; ‘------ _
Văcărești 
înfrățirea 
reștii-Noi
— calea 13 Septembrie 106 (15,30: 18;
20,30). Moby Dick : Cultural — piața 
Iile Pintilie 2 (11; 15,45; 18,15; 20,30), Es
condida : Dacia — calea Griviței 137 (9; 
11; 13; 15; 17 15; 19,15; 21.15) Arta — cal. 
Călărași 153 (15: 17; 19: 21). Tu ești mi- 
-------*x . Buzești — str. Buzeșți 9—11

19: 21). Marele drum : Crîngașl

calea
16; 18,15; 20,30), 

Bucu-
Lira

18.15; 20,30), Tomis
21 (10; 12; 14; 

între popoare — bd.
(13,45: 16; 18.15; 20,30),

nunată :
(15; 17;
— șos. Crîngașl 42 (16: 18,15; 20,30), Fe
rentari
20.30) . Doi din alte lumi : Unirea
1 Mai 143 (16; 18; 20). Cain al XVIII-lea: 
Flacăra — calea Dudești 22 (16; 18,15;
20.30) , Aurora — bd. Dimitrov 118 (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30). Tutunul : Vitan — 
calea Dudești 97 (16,15; 19,30). Dintele do 
aur : Munca — șos. Mihai Bravu 221 (15; 
17; 19; 21). Numai statuile tac ; Moșilor
— calea Moșilor' 221 
Generalul : ~ 
brie 89 (16i 
Viitorul — 
18.15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii, 19,10 — Pentru copil : 
Cine a cîștigat cupa. 19,50 — Nou) a- 
de învățămînt universitar. 20,15 -
Transmisiune de la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ ; O singură viață"., 
de Ionel Hristea. în încheiere ; Buletin 
de știri, buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 

șl 4 octombrie. In țară : Vremea conti
nuă să se încălzească. Cerul va fi va
riabil. mai mult noros în jumătatea de 
nord a țării. Ploi locale, mai frecvente 
în Transilvania și nordul Moldovei. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere. Minimele vor fi cuprinse 
între 2 și 12 grade, iar maximele între 
14 șl 24 de grade. In București: Vremea 
continuă să se încălzească. Cer varia
bil, mai mult noros după-amiaza. Tem
peratura în creștere ușoară.

Florea Bădică și alții, aflați la 
Galați pe șantierul combinatului 
siderurgic și în alte colțuri ale 
țării, unde montează diferite cen
trale termice construite la „Vul
can“.

Tovarăși din comitetul de partid, 
comitetul sindicatului și din con
ducerea uzinei (fotografia nr. 3) 
au făcut o vizită la umil din 
blocurile de pe Drumul Serii, în 
care se vor muta alte 26 de fami
lii ale unor 
can", spre a 
bine pus la

Cum este 
unui comitet

4) măsurile luate 
pentru desfășura
rea cursurilor în 
condiții bune. Din 
informarea pre
zentată de tov. 
Vasile Niculescu 
a reieșit că 225 
de maiștri, ingi
neri, economiști 
împărțiți pe 9 
seminarii vor frec- 
venta cursurile a- 
cestei școli de 
partid. Propagan
diștii au fost 
selecționați din 
rîndul inginerilor 
și economiștilor cu 
temeinică pregă
tire.

Cînd am pornit 
spre ieșire, în cî
teva locuri am în- 
tîlnit, în incinta 
atelierelor, grupuri de muncitori 
care citeau gazeta uzinei, „Metalur
gistul“, în paginile căreia se 
afla și articolul „Experiența anului 
1963, la baza pregătirii planului

calea Ferentari 86 (16; 18.15; 
bd.

(16; 13,15; 20,30). 
Cosmos — bd. 30 Decem- 
18; 20). Povestea unei veri: 

str. M. Eminescu 127 (16;
primul popas în atelierul de me
canică reductoare. împreună cu 
maistrul Gh. Ion, secretarul orga
nizației de bază pe atelier, a ur
mărit atent, amănunțit, procesul 
de producție. Acum, secretarul, 
maistrul și muncitorul Nicolae 
Constantin (fotografia nr. 1) cerce
tează schița după care au fost exe
cutate două roți dințate. O primă 
concluzie a fost trasă pe loc : cali
tatea pieselor poate fi îmbunătă
țită prin folosirea cu mai multă 
pricepere a cuțitelor speciale.

Ceva mai tîrziu, l-am urmărit pe 
secretarul comitetului de partid 
cățărîndu-se pe construcția unei 
gigantice macarale portal. Cu oa

menii de aici se
cretarul a 
tat pe 
Le-a explicat 
producția 
nei fiind în 
tinuă 
este 
nou 
produse finite care 
să fie deservit de 
această ingenioasă 
macara concepută 
și realizată de co
lectivul uzinei. 
Grăbirea intrării 
ei în funcțiune 
constituie o pro
blemă care merită 
toată atenția.

Secretarul se în
grijește în același 
timp de desfășu
rarea în condiții 
bune a muncii po
litice de masă,

discu- 
îndelete. 

că 
uzi- 
con- 

creștere, 
necesar un 
depozit de

însemnată la 
sarcinilor de pro- 

Prin 
prin pa-

astfel îneît ea să aducă o con
tribuție tot mai 
îndeplinirea 
ducție la toți indicatorii,
convorbirile agitatorilor.
nouri și lozinci, articole la gazetele 
de perete, organizațiile de bază 
pun un accent deosebit pe îmbu
nătățirea activității colectivului, în

salariați de la „Vul- 
vedea dacă totul este 
punct.
și firesc, secretarul 
de partid se gîndește 

nu numai la ziua 
de azi, ci și 
la ziua de mîine. 
lată-l pe secretarul 
comitetului de 
partid de la „Vul
can" în mijlo
cul elevilor Șco
lii profesionale a 
'uzinei. Se intere
sează îndeaproape 
cum învață și cum 
efectuează practi
ca în producție cei 
peste 1 000 de șco
lari. De pe băncile 
școlii au ieșit nu- 

ultimii 3 
mult de 

muncitori 
strungari, frezori, 
cazangii, lăcătuși. 

...Era după orele 
de muncă ale 

schimbului de dimineață, membrii 
comitetului de partid au mai zăbo
vit încă în uzină. Intrucît urma ca 
peste puțin timp să-și înceapă ac
tivitatea Școala economică serală 
de partid, ei au analizat în ca
drul unei ședințe (fotografia nr.

de producție pe 1964“, semnat de 
secretarul comitetului de partid 
de la uzinele „Vulcan“.

ceea ce privește calitatea, reduce
rea prețului de cost etc. Pe adresa 
colectivului de redacție al gazetei 
de perete a sectorului „montaj- 
exterior“ (fotografia nr. 2) au sosit 
vești de la ingineri, tehnicieni și 
muncitori ai uzinei ca Gh. Chișe,

(Text : ION SPĂLĂȚELU 
Foto : R. COSTIN)
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Prezentarea scrisorilor de acreditare de către 
noul ambasador al indiei in R. P. Romină 

Cuvintările rostite
în cuvîntul său, ambasadorul K.R.F. 

Khilnani a declarat : „Cu această fe
ricită ocazie, am onoai'ea de a vă 
aduce. Excelență, salutul președinte
lui nostru și al primului ministru.

Noi în India avem dragoste și ad
mirație pentru guvernul și poporul 
romîn și pentru felul în care au 
abordat marile lor probleme. Sin
tern, de asemenea, fericiți că relații
le dintre cele două țări ale noastre 
stau pe baza solidă și trainică a 
prieteniei și înțelegerii. Colaborarea 
noastră pe tărîm economic se află pe 
o bază echilibrată și reciproc a- 
vantajoasă. Sîntem fericiți că acum 
am încheiat între noi un acord cul
tural și un plan de colaborare cul
turală. în alte domenii, înțelegerea 
dintre noi este, de asemenea, depli
nă".

în încheiere, ambasadorul K. R. F. 
Khilnani și-a exprimat convingerea 
că legăturile de prietenie atît de 
puternice, existente între cele două 
țări, se vor întări și mai mult.

în răspunsul său, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a spus : 
„Exprim sincere mulțumiri pentru 
salutul adus din partea Excelenței 
sale președintele Republicii India și 
a primului ministru. Vă rog să 
transmiteți, din partea poporului ro
mîn și a mea personal, cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
președintelui dv. și primului minis
tru, precum și de prosperitate ma
relui popor indian.

Este un prilej de satisfacție să re
levăm că legăturile dintre Republi
ca Populară Romînă și India se dez

Semnarea Programului de schimburi culturale,
științifice și tehnice intre Republica Populară Romînă 

și Republica Franceză
între 27 și 30 septembrie au avut 

loc la București lucrările Comisiei 
mixte romîno-franceze pentru ela
borarea Programului de schimburi 
culturale, științifice și tehnice pe 
perioada 26 octombrie 1963 — 31 
decembrie 1965, între Republica 
Populară Romînă și Republica 
Franceză.

în cadrul lucrărilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
Comisia mixtă a constatat cu mul
tă satisfacție că schimburile și ac
țiunile realizate în perioada 1962— 
1963, pe baza Protocolului, au con
tribuit la dezvoltarea pozitivă a re
lațiilor culturale romîno-franceze și 
an '■yeat noi posibilități pentru con- 

! lor lărgire.
ugramul elaborat pentru urmă

rii doi ani prevede, printre altele, 
creșterea schimburilor de cadre di
dactice și a numărului de lectori de 
limba romînă. respectiv franceză, a 
schimburilor de oameni de știință, 
specialiști și cercetători științifici, 
acordarea reciprocă de burse de 
studii și specializare, participarea 
reciprocă la manifestări științifice 
și cultural-artistice.

Programul prevede, de asemenea, 
vizite reciproce ale oamenilor de 
cultură și artă din cele două țări, 
organizarea „Zilelor culturii ro
mîne“ în Franța și a „Zilelor cultu
rii franceze“ în R. P. Romînă, 
schimb de formații artistice și so

it

Cu ocazia semnării noului Pro
gram de schimburi culturale, științi
fice și tehnice între R. P. Romînă și 
Republica Franceză, Pierre Paul 
Bouffanais. ministrul Franței la 
București, a oferit în saloanele lega
ției un cocteil îp cinstea delegației 
culturale franceze conduse de Jean 
Basdevant, ministru plenipotențiar, 
director general al afacerilor cultu
rale și tehnice din Ministerul Afa
cerilor Externe al Republicii Fran
ceze.

La cocteil, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, au partici
pat Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Jean

t i r i sportive
FOTBAL. — Astăzi, cu începere de la 

era 16, pe terenul Timpuri Noi se va dis
puta meciul internațional de fotbal dintre 
echipa Electronica, din campionatul orășe
nesc, și formația Spartak Sofia, care acti
vează îd cat. B a campionatului bulgar.

Miercuri la Ploiești, lotul selecționa
tei olimpice de fotbal a B. P. R. 
susține un meci amical în compania echipei 
olandeze Fortuna Gele. Jocul începe la o- 
rele 16. Din lotul olimpic fac parte Datcu, 
Suciu, Popa, Nunweiller III, Petescu, Ivan, 
Greavu, Petru Emil, Nunweiller IV, Kotz- 
ka, Pîrcălab, Constantin, Florea Voinea, 
Dridea, Țîrcovnicu, Creiniceanu și alții. 
Antrenorii echipei sînt S. Ploeșteanu și 
Gh. Ola.

*

TENIS DE MASA. — întîlnirea inter
națională de tenis de masă dintre echipele 
C.S.M Cluf și A.S. Fontenay din cadrul 
„Cupei campionilor europeni“ va avea loc 
miercuri 2 octombrie la Paris. După acest 
foc, echipa clujeană va susține un meci 
'mical la Paris în compania selecționatei 
orașului Echipa C.S.M. Cluj va pleca as
tăzi la Paris, avînd în componență pe 
Negulescu, Cobîrzan și Giurgiucă.

*

ȘAH. — în turul 7 a! campionatului 
mondial feminin de șah pe echipe s-au în
registrat următoarele rezultate : R.P. Bul- 
garla-R.P.Romînă 2—0 (Asenova-Teodores- 
cu 1—0 ; Ivanova-Perevoznic 1—0) ; 
U R.S S.-R P. Mongolă 2—0 ; R.D. Germa- 
nă-Monaco 1,5—0,5 ; Iugoslavia-R.P. Polo
nă 2—0 : Olanda-Belgia 1—1 ; Austria-Sco- 
ția I —0 (1) ; R.P. Ungară-R.F. Germană 
0—0 (2).

Clasament : 1. U.R.S.S. 13 puncte ; 2.
Iugoslavia 12 puncte : 3 Olanda 8,5 punc
te : 4. S U.A. 8 puncte (un meci mai puțin 
jucat) ; 5. B. P Polonă 8 puncte ; 6. R. D. 
Germană 7.5 puncte (un meci mai puțin 
jucat) ; 7. R. P. Romînă 7,5 puncte.

*

La Neapole a luat sfîrșit cea dc-a pa
tra ediție a jocurilor sportive mediterane

voltă și se adîncesc cu fiecare an, 
spre folosul ambelor noastre popoa
re. Relațiile comerciale și de co
laborare economică dintre țările 
noastre, bazate pe principiul egali
tății și avantajului reciproc, se do
vedesc rodnice și se află în continuă 
dezvoltare. împărtășim aprecierea 
dv. că numirea unui ambasador al 
Republicii India cu reședința per
manentă la București constituie un 
element deosebit în relațiile romîno- 
indiene. Dezvoltarea multilaterală a 
economiilor țărilor noastre creează 
posibilități tot mai largi pentru ex
tinderea relațiilor în domeniul eco
nomic. tehnico-științific și cultural“.

Președintele Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a urat 
noului ambasador indian succes de
plin în activitatea sa consacrată a- 
dîncirii prieteniei și dezvoltării re
lațiilor multilaterale dintre cele 
două țări și l-a asigurat că se va 
bucura de sprijin deplin din partea 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
a guvernului romîn și a sa personal.

între președintele Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și 
ambasadorul K. R. F. Khilnani a a- 
vut loc apoi o convorbire cordială.

La ceremonia prezentării scrisori
lor de acreditare și la convorbire au 
participat Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, și George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Ambasadorul Republicii India a 
fost însoțit de R. D. Chakravarty, 
secretar al ambasadei.

(Agerpres)

liști, organizarea de expoziții și 
gale de filme etc. Se prevede, de 
asemenea, trimiterea în Franța a 
unei formații romîne de balet și 
primirea în Romînia a teatrului 
„Comedia franceză“.

Programul a fost semnat din 
partea guvernului Republicii Popu
lare Romîne de Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, iar din partea guvernului 
Republicii Franceze de Jean Basde
vant, ministru plenipotențiar, direc
tor general al afacerilor culturale și 
tehnice din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

La semnare au asistat Jean Li- 
vescu, adjunct al ministrului învă- 
țămîntului, Virgil Florea, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă. acad. Dumitru 
Dumitrescu, secretar prim al Aca
demiei R. P. Romîne, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al Institutului 
romîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, acad. Gheorghe Mihoc, 
rectorul Universității București, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și din alte insti
tuții, precum și membrii celor două 
delegații.

Au fost de față Pierre Paul 
Bouffanais, ministrul Franței la 
București, și membri ai legației.

După semnare, Pompiliu Macovei 
și Jean Basdevant au rostit cuvîn- 
tări.

(Agerpres)
9?

Livescu, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului, Virgil Florea, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, acad. Iorgu Ior
dan, vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne, Octav Livezeanu, vi
cepreședinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, academicieni și alți oameni de 
cultură și artă, ziariști.

Au participat, de asemenea, mem
brii celor două delegații.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic. (Agerpres)

ene. în finala turneului de fotbal s-au în- 
tîlnit echipele Italiei și Turciei. Au învins 
fotbaliștii italieni cu 3—0 (3—0). dar e- 
chipa turcă a jucat în 10 oameni înce- 
pîtid din minutul 21 Pentru locul trei 
Spania a înrins cu 2—1 echipa Marocului, 
în acest turneu Turcia și Spania au pre
zentat formațiile secunde.

Competiția de volei a fost cîștigată de 
reprezentativa iugoslavă. La baschet pe 
primul loc s-a clasat Italia.

în clasamentul final pe țări locul întîi 
este ocupat de Italia cu 41 de medalii de 
aur, urmată de Franța cu 17 medalii de 
aur, Iugoslavia și Turcia, cu cîte 10.

★

CICLISM. — Cel de-al 13-lea tur ci
clist al R.P Bulgaria s-a încheiat la Sofia cu 
victoria tînărului alergător bulgar Laiu Ko- 
țev. Ei a fost urmat în clasament de 
Nencio Hristov, la 3’54” ; Bobekov la 
5’18” ; Gheorghiev la 5’39” ; Wiedeman 
(R.D.G.) la 8’06’’. Ultima etapă (Plovdiv- 
Sofia, 180 km) a revenit alergătorului ger
man Loepke, în 5h 11’55”.

*
BOX. — Pugilistul Conny Rudhoff (R.F. 

Germană) este noul campion european la 
cat. „ușoară“. In meciul desfășurat la 
Russelsheim, el l-a învins la puncte, după 
15 reprize, pe fostul deținător al centurii, 
italianul Giordano Campari.

*
MOTOCICLISM. — Concursul interna

țional de motoeiclism viteză care reunește 
alergători din țara noastră și din Italia 
va avea loc astăzi de la orele 16. Con
cursul se va desfășura pe traseul din șo
seaua Nordului.

*
CAIAC-CANOE. — A luat sfîrșit con

cursul internațional de caiac-canoe, desfă
șurat pe lacul Tata (R. P. Ungară), care a 
reunit sportivi din 9 țări. Vîslașii romîni 
au repurtat trei victorii prin Nicoară, Iva
nov, Conțolenco, Artimov Ia caiac 4, Ca- 
linov, Lipalit la canoe dublu (10 000 m) și 
Nicoară, Ivanov, Anastasescu și Vernescu 
în proba de ștafetă 4x500 m.

SCÎHTEIA Pag. 3

4 14-a amorsare a proolamăm £ £ Chipeia 
Nöda tinerețe a unui străvechi oraș

Lacul de la Scropoasa

Delegata guvernamentală economică 
a R. P. Ungare a părăsit Capitala

Luni seara delegația guvernamen
tală economică a R. P. Ungare, con
dusă de tovarășul Aprô Antal, vice
președinte al Guvernului Revolu
ționar Munci toresc-Țărănesc Ungar, 
care a participat la lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare eco
nomică romîno-ungară, a părăsit 
Capitala.

Din delegație au făcut parte to
varășii Horgos Gyula, ministrul si
derurgiei și construcției de mașini, 
Valyi Peter, prim-vicepreședinte al

Sosirea noului ambasador 
al R. P. Mongols în R. P. Romînă

Luni, 30 septembrie, a sosit la 
București Togoociin Ghenden, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Mon
gole în Republica Populară Romînă.

La sosirea în Gara de Nord, To- 
goociin Ghenden a fost salutat de 
Gheorghe Luca, directorul Protoco
lului din Ministerul Afacerilor 
Externe, de șefii unor misiuni diplo
matice acreditați în R. P. Romînă și 
de membrii Ambasadei R. P. Mon
gole. (Agerpres)

Cocteil oferit de ambasadorul 
R. S. Cehoslovace

Luni seara, Jaroslav Sykora, am
basadorul R. S. Cehoslovace în R. P. 
Romînă, a oferit un cocteil în cinstea 
delegației de cineaști condusă de A- 
lois Poledneak, directorul general al 
Cinematografiei cehoslovace, care 
ne-a vizitat țara în cadrul planului 
de colaborare culturală între R. P. 
Romînă și R. S. Cehoslovacă. Au 
participat Mihnea. Gheorghiu, pre
ședintele Consiliului cinematografiei 
din Comitetul de Stat pentru Cultu
ră și Artă, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, conducă
tori ai studiourilor cinematografice 
„București“ și „Al. Sahia", cineaști 
bucureșteni.

(Agerpres)

Ansamblul „London’s 
Festiva! Ballet" a sosit 

în Capitală
Luni după-amiază a sosit în Ca

pitală cunoscuta trupă de balet 
„London’s Festival Ballet“, care va 
prezenta în sala Palatului R. P. 
Romîne, începînd de la 1 octombrie, 
mai multe spectacole : „Peer Gynt", 
„Silfidele“, „Le Spectre de la Rose“, 
„Studii", precum și fragmente din 
baletele „Napoli“, „Tînărul vrăjitor“ 
și „Bourée fantasque“. Artiștii en
glezi au fost întîmpinați, pe aeropor
tul Băneasa, de reprezentanți ai Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, ai conducerii O.S.T.A., de 
prim balerini ai Teatrului de Operă 
și Balet al R.P.R.

Au fost de față reprezentanți ai 
Legației Marii Britanii la București.

(Agerpres)

INFOR
® Președintele Academiei R. P. Romîne, 

acad. Ilie Murgulescu, a felicitat, în nu
mele Prezidiului Academiei, pe acad. Ior
gu Iordan, vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne, cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 75 ani.

Cu această ocazie, la Casa oamenilor 
de știință din Capitală a fost organizată 
luni seara o masă tovărășească.

0 Comitetul de conducere al Grupului 
parlamentar pentru relațiile de prietenie 
Romînia—Anglia a primit luni la amiază 
pe Marcus Lipton, membru al parlamen
tului englez, care face o vizită în tara 
noastră.

întrevederea a decurs într-o atmosferă 
prietenească.

Conducerea Grupului parlamentar pen
tru relațiile do prietenie Romînia—Anglia 
a oferit un dineu în cinstea oaspetelui la 
restaurantul Athenée Palace.

© La 30 septembrie s-a înapoiat în Ca
pitală acad. Dumitru Dumitrescu, secretar 
prim al Academiei R. P. Romîne, care a 
participat la cea de-a Xl-a Conferință 
Pugwash, care a avut loc la Dubrovnik 
(R.S.F. Iugoslavia) între 20-25 septembrie 
a.c. în cadrul conferinței, omul de știință 
romîn a susținut o intervenție referitoare la 
necesitatea creării unei zone denuclearizate 
în Balcani. Intervenția a fost difuzată ca 
document oficial al conferinței.

• Luni la amiază a avut loc o întîl- 
nire a reprezentanților Ansamblului cen
tral de cîntece și dansuri populare al R. P, 

Comitetului de Stat al Planificării, 
Karădi Gyula, prim-locțiitor al mi
nistrului comerțului exterior, și alte 
persoane oficiale.

Oaspeții au fost salutați la ple
care, în Gara de Nord, de tovarășii 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Constantin Tuzu, ministrul metalur
giei și construcțiilor de mașini, Gh. 
Cioară, secretarul Comisiei guver
namentale de colaborare economică 
și tehnico-științifică, Gh. Pele, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Mauriciu Novac, vicepre
ședinte al C.S.P., Ion Craiu, adjunct 
al ministrului finanțelor, de membri 
și experți ai delegației romîne.

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

(Agerpres)

Vizitele grupului de specialiști 
americani în domeniul petrolului

Grupul de specialiști americani 
din domeniul petrolului în frunte cu 
Cram H. Ira, vicepreședinte executiv 
al Societății „Continental Oil Co“ din 
New York, care se află în țara noas
tră, a făcut o călătorie în unele re
giuni petroliere ale țării.

Membrii grupului, însoțiți de spe
cialiști romîni din industria petrolu
lui, au vizitat schele petroliere și de 
gaz metan, rafinării, uzine construc
toare de utilaj petrolier, institute de 
cercetări, luînd cunoștință de ulti
mele realizări obținute în țara noa
stră în aceste domenii. Oaspeții s-au 
interesat de utilajul petrolier romî- 
nesc, de caracteristicile tehnice și 
calitățile sale, de metodele folosite 
de petroliștii romîni în forarea, ex
tracția și prelucrarea țițeiului.

In timpul vizitelor, oaspeții au fost 
însoțiți de J. F. Christiano, secretar 
al Legației Statelor Unite ale Ame
rică în R. P. Romînă.

In continuare, grupul de specia
liști americani va face o vizită pe 
litoral. (Agerpres)

Săptămîna muzicii 
din R. D. Germană

Intre 1 și 7 octombrie, cu prilejul 
celei de-a XlV-a aniversări a pro
clamării Republicii Democrate Ger
mane, posturile noastre de radio vor 
transmite o săptămînă a muzicii din 
R.D.G. Vor putea fi ascultate în ca
drul acestui program Simfonia a 
Il-a de Paul Dessau, suite simfonice 
pentru copii de Hans Hendrik Weh
ding, o suită de Werner Schirmer 
intitulată „Vitrina lumii“ — aspecte 
muzicale de la tîrgul de mostre de 
la Leipzig, o emisiune de muzică 
populară germană, precum și emi
siuni de muzică de cameră, muzică 
de estradă și muzică de dans din 
R. D. Germană.

(Agerpres)

MÂȚII
Chineze cu ziariști din Capitală. Cu acest 
prilej, U Fen, conducătorul ansamblului, 
Li Lin, conducătorul artistic, Gan Cin, se
cretar general, Siu-Ce și Tien Nun, soliști, 
au vorbit despre activitatea ansamblului.

© Luni seara, în sala mică a Palatului 
R. P. Romîne a avut loc un simpozion or
ganizat de Consiliul pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice, în colaborare 
cu Institutul de științe pedagogice, din ci
clul de expuneri pe teme educative „Pen
tru voi, părinții".

Simpozionul a fost prezidat de prof, 
univ. Stanciu Stoian, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne, directorul In
stitutului de științe pedagogice. Despre ro
lul educativ al părinților și al școlii în 
viața tineretului nostru au vorbit Ionela 
Comescu, procuror șef adjunct al Capitalei, 
și Constantin Păunescu, cercetător științi- 
fio principal la Institutul de științe peda
gogice.

® în sala Lectoratului central din Ca
pitală a avut loc, luni seara, în cadrul 
ciclului „Pagini din istoria literaturii ro
mîne“, o expunere consacrată scriitorului 
Alexandru Vlahuță, do la nașterea căruia 
s-au împlinit 105 ani.

Despre viața și opera acestui clasic al li
teraturii noastre a vorbit criticul literar 
.Valeriu Rîpeanu.

Actori ai Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale" au recitat din opera scriitorului.

(Agerpre»)

Am sosit la Loian, provincia Hă- 
nan, într-o zi însorită do vară, 
încă nu se vedea gara, me
canicul locomotivei nu începuse 
încă a frîna, cînd paralel cu 
șinile au început să gonească, 
în sens invers mersului trenului, 
străzi drepte și largi, ilancate de 
pomi tineri. Se apropiau din ce în ce 
coșurile fabricilor. ,.vi .

IMAGINI DIN TRECUT
După ce am fost găzduiți la un 

hotel nou, am avut prilejul să ailăm 
chiar acolo, la începutul vizitei 
noastre, unele date cu privire la 
străvechiul și noul Loian, date pe 
care — nu mult după aceea — 
le-am putut îmbogăți cu cele văzute 
la fața locului.

Orașul are o Istorie multimilena
ră- Cercetările arheologice din ul
timii ani au descoperit peste 30 de 
urme de așezări omenești, datînd 
din epoca neoliticului. Documente 
vechi arată că în secolul XI î.e.n. 
un împărat din dinastia Ciu de apug 
a ordonat să se construiască la Lo
ian un „oraș imperial“ și o tabără 
militară. Vestigiile acestor așezări 
s-au descoperit, de asemenea, re
cent. In anul 770 î.e.n., un alt îm
părat, din aceeași dinastie, și-a 
mutat aci capitala, care înainte vre
me fusese la Sian. După care, timp 
de 930 de ani, Loianul a fost (cu 
anumite întreruperi) capitala a 10 
dinastii. Vestigiile descoperite, mo
numentele rămase, printre care ves
titul Lungmen — „Poarta Dragonu
lui“ — și templul budist al „Calului 
Alb“, documentele găsite, dovedesc 
că în acele vremuri s-a înregistrat 
la Loian o înflorire a artei, culturii, 
precum și a meșteșugurilor, agricul
turii și comerțului.

In timpul marii răscoale țărănești

TELEGRAMĂ" — -■ —
Cu prilejul celei de-a XlV-a a- 

niversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, tovarășul Corne
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Romîne, a transmis 
felicitări și urări de noi succese în 
activitate tovarășului Cen I, minis
trul afacerilor externe al R. P. Chi
neze.

Expoziție de fotografii
Cu prilejul celei de-a XlV-a ani

versări a proclamării R.P. Chineze, 
luni la amiază a avut loc în Parcul 
de cultură și odihnă „Herăstrău“ 
deschiderea Expoziției de fotografii 
„Munca și viața populației din ora
șul Hofei“, trimisă de Comitetul de 
relații culturale cu străinătatea din 
R. P. Chineză.

La deschiderea expoziției au par
ticipat Alexandru Buican, vicepre
ședinte al Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost de față Șiu Gien-guo, 
ambasadorul R. P. Chineze în R. P. 
Romînă, membri ai ambasadei și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Recepție la Pekin
PEKIN 30 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția China Nouă, cu 
prilejul sărbătorii naționale, împli
nirea a 14 ani de la proclamarea 
Republicii Populare Chineze, în sea
ra zilei de 30 septembrie a avut loc 
la Pekin o recepție la care a rostit 
o cuvîntare Ciu-En-lai, premierul 
Consiliului de Stat. La recepție au 
participat Mao-Țze-dun, președin
tele C.C. al P.C. Chinez, Liu Șao-ți, 
președintele R. P. Chineze, vicepre
ședinte al C.C. al P.C. Chinez, și 
alți conducători ai R. P. Chineze, 
oaspeți străini.

H> IE
SCRISOARE RARĂ

Filateliștii urmăresc cu interes o 
licitație care va avea loc la Londra, 
unde se pune în vînzare cea mai rară 
scrisoare din lume. Expediată în 1847 
din localitatea Port Louis (insula 
Mauricius), această scrisoare a ajuns 
la Bordeaux după 85 de zile, trecînd 
prin Anglia. Interesul deosebit ce se 
acordă acestei scrisori se datorește 
faptului că ea a fost francată cu două 
timbre ale insulei Mauricius, dintr-o 
serie de cinci sute de exemplare e- 

conduse de Huan Ciao împotriva 
dinastiei Tan, insurgenții au ocupat 
orașul (spre sfîrșitul secolului al 
IX-lea) ; atunci multe palate și alte 
construcții au fost distruse. La scurt 
timp după aceasta, capitala statu
lui a fost mutată, iar orașul și-a 
pierdut treptat din importanță.

LOIANUL DE ASTĂZI
în ultimele decenii înainte de eli

berare. Loianul era un orășel cu 
străduțe înguste și căsuțe mizere, în 
care oamenii trăiau sub amenința
rea permanentă a foametei și a

De la corespondentul 
nostru la Pekin

cumplitelor revărsări ale Fluviului 
Galben. Cînd apele se retrăgeau, 
oamenii își adunau morții, căutau 
să mai pescuiască cîte ceva din să
răcăciosul lor avut, reparau pe cît 
puteau stricăciunile și reîncepeau 
viața apăsătoare de dinainte.

La eliberare, Loianul se întindea 
pe numai 4 km pătrați — spațiu pe 
care trăiau înghesuiți 90 000 de oa
meni. Industrie nu exista. în 16 a- 
teliere meșteșugărești lucrau doar 
vreo 200 de muncitori. Orașul nu 
avea nici un spital comunal, ci doar 
3 spitale mici, particulare, inacce
sibile pentru masa populației.

După eliberare, una din primele 
acțiuni de amploare desfășurate de 
populația locală a fost îndiguirea 
fluviului. S-au ridicat atunci zăga
zuri înalte și apele au fost silite să 
se supună voinței omului, să ser
vească la irigarea ogoarelor. Au 
urmat apoi alte acțiuni — formărea

Un Iot de autocamioane cu trei roți produse la Uzina de autovehicule 
din Șanhai.Spectacol de gală cu filmul artistic chinez „Balada steagului roșu“
Cu prilejul celei de-a XlV-a ani

versări a proclamării R. P. Chineze, 
luni seara a avut loc la cinemato
graful „Republica“ din Capitală un 
spectacol de gală cu filmul artistic 
chinez „Balada steagului roșu“.

Au asistat Virgil Florea, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Al. Buican, vi
cepreședinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străină

P R E T U IF I ® IE II
misă în 1847, din care în mîinile co
lecționarilor se află doar 26.

COPIII Șl ACCIDENTELE
DE CIRCULAȚIE

Potrivit datelor publicate de clu
bul automobiliștilor din R.F.G., în 
accidentele de automobil din Ger
mania occidentală își pierd viața a- 
nual circa 1 700 de copii, iar circa 
71 000 sînt răniți mai mult sau mai 
puțin grav. Ministerul transporturi-

Johannesburg : O 
manifestație a popu
lației de culoare 
din Republica Sud- 
Africană, în cursul 
căreia demonstran
ții își ard „pașa
poartele" (actele de 
legitimație rasială) 
în semn de protest 
împotriva politicii 
de apartheid a gu
vernului. 

de cooperative de producție pentru 
lemnărie, țesături, conserve, unelte 
agricole mici etc. Orașul a început 
să se dezvolte atît în ce privește 
mărimea, cît și importanța sa eco
nomică.

Treptat, Loianul a devenit un cen
tru industrial. în numai cîțiva ani 
s-au construit un șir de întreprinderi 
industriale cum sînt uzina de trac
toare, fabrica de rulmenți, întreprin
deri producătoare de utilaj minier, 
de cărămizi refractare, o mare țesă- 
torie etc.

Astăzi, Loianul, cu ceî peste 
600 000 de locuitori ai săi, dintre 
care aproape 160 000 sînt salariați 
ai întreprinderilor industriale, cu 
fabricile sale, cu cartierele modeme 
de locuit, cu bulevardele și străzile 
sale largi, cu parcurile lui — se în
tinde pe 79 km. p. Orașul are multe 
școli, printre care trei institute de 
învățămînt superior. Numărul elevi
lor și studenților trece de 100 000. A 
crescut mereu rețeaua de așezămin
te social-culturale. Populația are as
tăzi la dispoziție 20 de spitale cu 
3 600 de paturi, biblioteci și săli de 
lectură, teatre și cinematografe, 3 
ansambluri artistice mari. Am vă
zut un spectacol al ansamblului 
local de cîntece și dansuri și pot 
afirma că nu e mai prejos decît al 
unora dintre cunoscutele ansam
bluri care evoluează în marile ora* 
șe ale țării.

Pretutindeni pe unde am fost în 
Loian, toți cei cu care am vorbit 
și-au exprimat satisfacția față de 
realizările dobîndite, care au insu
flat o nouă viață străvechiului 
oraș. Prin munca sa, prin produsele 
industriei, populația muncitoare a 
orașului face ca Loianul să fie din 
ce în ce mai cunoscut în întreagțr 
Chină populară.

E. SORAN

tatea, funcționari superiori ai Mini
sterului Afacerilor Externe, oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic.

Au luat parte Șiu Gien-guo, am
basadorul R. P. Chineze în R. P. Ro
mînă, membri ai ambasadei, șefii 
unor misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

lor din R.F.G., împreună cu clubul 
automobiliștilor, au pornit o acțiune 
menită să apere copiii de accidente 
de circulație.

INVAZIE DE LĂCUSTE 
ÎN TAILANDA

Asupra ogoarelor tailandeze s-au 
abătut nori de lăcuste. Sînt amenin
țate recoltele din mai multe provin
cii.

Lăcustele au nimicit recoltele de 
mazăre și arahide pe o suprafață 
de 200 000 hray (1 hray este egal cu 
1/16 ha).

EFECTELE
FLUXULUI Șl REFLUXULUI

Măsurători făcute cu prilejul săpătu
rilor pentru noul metro din Rotterdam 
au arătat că o parte a terenului pe care 
este construit orașul se ridică și coboa
ră o dată cu fluxul și refluxul. In pe
rioada fluxului presiunea puternică a 
apei mării determină ridicarea solului ; 
in timpul refluxului presiunea se mic
șorează și atunci solul coboară. Dife
rența maximă de nivel în urma acestor 
mișcări verticale reprezintă 2,5 mm. 
Specialiștii consideră că aceasta nu re
prezintă un pericol, totuși mișcarea 
continuă ar putea duce cu timpul la 
alunecări de teren.

ATAC BANDITESC

Răsunătoarea ispravă a gangste
rilor care au devalizat vagonul 
poștal a) unui tren și au furat <f> 
mare sumă de bani face prozeliți 
Pe șoseaua dintre Dartfort și Long< 
field, o bandă formată din opt per« 
soane a atacat un automobil blin-> 
dat ce transporta bancnote. Dobo-r 
rînd pe cei șase însoțitori, bandiții 
au reușit să răpească 90 000 de lird 
sterline, pe care le-au încărcat în« 
tr-un camion, iar apoi au dispărut
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AGENȚ1ILE DE PRESĂ DESPRE 
întrevederile tripartite 

de la New ïork
Agențiile de presă occidentale trans

mit următoarele relatări în legătură cu 
întrevederea care a avut loc sîmbătă la 
New York între miniștrii de externe ai 
U.R.S.S., S.U.A. și Angliei :

ASSOCIATED PRESS: „Secretarul 
de stat al S.U.A., Dean Rusk, ministrul 
de externe al U.R.S.S., A. A. Gromîko, 
și ministrul de externe britanic, lordul 
Home, s-au întîlnit sîmbătă la amiază 
pentru a discuta despre noi metode de 
reducere a încordării dintre Est și Vest. 
Această întîlnire a fost stabilită pomin- 
du-se de la ameliorarea relațiilor inter
naționale ca urmare a semnării Trata
tului pentru încetarea parțială a expe
riențelor nucleare. Gazda a fost Rusk“.

REUTER : „Miniștrii de externe ai 
S.U.A., Uniunii Sovietice, Angliei, au 
avut sîmbătă convorbiri prietenești și 
constructive în problemele dezarmării 
timp de aproape trei ore și vor relua 
contactele Est-Vest săptămînă viitoare.

După reuniune un purtător de cu- 
vînt occidental a declarat : „Spiritul de 
la Moscova continuă“.

FRANCE PRESSE : „Prima convor
bire tripartită s-a referit în esență la 
problema măsurilor care trebuie luate 
pentru a preîntîmpina atacurile prin 
surprindere.

Potrivit indicațiilor furnizate de 
cercurile diplomatice, convorbirea a în
ceput printr-un schimb de vederi asu
pra urmărilor semnării de către 
aproximativ 100 de națiuni a Tratatu
lui de încetare a experiențelor nu
cleare.

Cei trei miniștri au fost de acord a- 
supra necesității de a împiedica răspîn
direa armelor nucleare. Discuția s-a re
ferit la propunerea S.U.A. de creare a 
unei forțe nucleare multilaterale de 
suprafață. U.R.S.S. vede în aceasta, 
după cum se amintește, un început de 
răspîndire. S.U.A. consideră, dimpotri
vă, că această formulă constituie o în
grădire a răspîndirii. Marea Britanie 
rămîne foarte prudentă, datorită înseși 
atitudinii sale actuale față de forța mul
tilaterală“.

Dezbaterile din Adunarea Generală
N. Ua O* ♦

Dizolvarea Parlamentului congelez

NEW YORK 30. — De la trimisul 
special Agerpres, C. Alexandroaie: în 
cadrul dezbaterii generale din ple
nara Adunării Generale a O.N.U. 
au luat cuvîntul luni dimineața re
prezentanții Pakistanului, Iordaniei, 
Republicii Togo și Guineei.

Ministrul afacerilor externe al 
Pakistanului, Zulfiqar Aii Bhutto, a 
declarat că principala sarcină a Na
țiunilor Unite este în momentul de 
față „să se pună capăt cursei peri
culoase a înarmărilor“. Salutînd în
cheierea Tratatului cu privire la in
terzicerea experiențelor nucleare în 
trei medii, el a arătat că este nece
sar să se întreprindă pași noi pe ca
lea dezarmării, menționînd printre 
aceștia, interzicerea experiențelor 
nucleare subterane, Instalarea de 
posturi de control în diferite regiuni 
ale lumii și împiedicarea răspîndirii 
armei nucleare. Referindu-se la pro
blemele țărilor în curs de dezvol
tare, Bhutto a arătat că greutățile 
economice ale acestora se datoresc 
scăderii permanente a prețurilor la 
materiile prime și scumpirii prețuri
lor la mărfurile finite. El a propus, 
de asemenea, convocarea unei noi 
conferințe a popoarelor afro-asiatice.

în cuvîntarea sa, reprezentantul 
permanent al Iordaniei la O.N.U., 
Abdul Monem Rifai, a criticat men
ținerea de baze militare’ engleze în 
Aden ceea ce, după cum a spus el, 
„constituie un motiv de tensiune și 
nesiguranță în întreaga regiune a O- 
rientului Mijlociu". El a cerut spri
jinul O.N.U., pentru ca poporul din 
Oman să-și capete independența.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Togo, George Apedo-Amah, 
și-a consacrat cuvîntarea probleme
lor țărilor în curs de dezvoltare. El 
a adresat un apel pentru încetarea 
cursei înarmărilor și folosirea fondu
rilor rămase disponibile pentru spri
jinirea dezvoltării economiilor state
lor care și-au obținut de curînd in
dependența.

Un puternic rechizitoriu la adresa

sistemului colonial a rostit ministrul 
afacerilor externe al Guineei, Louis 
Lansana Beavogui. Subliniind că 
„colonialismul este principalul vi
novat de starea de înapoiere în care 
se află țările africane“, Beavogui a 
declarat că popoarele Africii sînt 
hotărîte să depună toate eforturile 
pînă ce „rușinosul sistem al colo
nialismului va fi eliminat pentru 
totdeauna de pe pămîntul Africii“. 
El a criticat cu tărie acțiunile re
presive ale Portugaliei în Angola, 
Guineea portugheză și Mozambic 
precum și acele țări care sprijină 
Portugalia.

★

La 30 septembrie, 
avut loc o întîlnire 
Departamentului de 
Dean Rusk, și ministrul englez al a- 
facerilor externe, lordul Home.' A- 
genția U.P.I. transmite că în cursul 
întrevederii atenția principală a 
fost acordată adoptării unei poziții 
comune la O.N.U. în problemele 
Africii, unde „se intensifică presiu
nile în favoarea acordării indepen
denței coloniilor portugheze și al
tor teritorii care nu și-au cucerit 
încă libertatea“. De asemenea, au 
fost discutate alte probleme ale si
tuației internaționale.

la New York a 
între secretarul 
Stat al S.U.A.,

Ședința Prezidiului 
Consiliului Mondial 

al Păcii

Un interviu al lui A. Stevenson
NEW YORK 30 (Agerpres). - Re

prezentantul permanent al State
lor Unite la O.N.U., Adlai Steven
son, a acordat duminică un interviu 
posturilor de radioteleviziune ame
ricane, în care s-a referit la pers- 

ectivele extinderii acordului inter- 
ional în problema interzicerii ar- 
ir nucleare. Vorbind la scurtă 

x-nie după întrevederea care a 
avut loc la New York între ministrul 
afacerilor externe al Uniunii Sovie
tice, A. A. Gromîko, secretarul De
partamentului de Stat al S.U.A., 
D. Rusk, și ministrul de externe bri
tanic, lordul Home, Stevenson și-a 
exprimat părerea că există posibili
tatea unui acord între Est și Vest 
pentru a opri răspîndirea armelor 
nucleare și pentru 
tem de prevenire 
surprindere.

Reprezentantul 
s-a referit, de asemenea, la poziția

a stabili un sis- 
a atacurilor prin

S.U.A. la O.N.U.

guvernului francez care, prin recen
tele declarații ale președintelui De 
Gaulle, și-a exprimat intenția de a 
continua experiențele nucleare și 
aplicarea programului de creare a 
unei „forțe nucleare de șoc france
ze“. Această poziție, a spus Steven
son, „ar putea avea urmări se
rioase“.

Referindu-se la recentul discurs al 
ministrului de externe sovietic, A. 
Gromîko, care a propus o conferință 
la nivel înalt a celor 18 țări repre
zentate la conferința pentru dezar
mare de la Geneva, Stevenson a 
declarat că S.U.A. consideră că o 
asemenea conferință „ar putea da 
rezultate favorabile și s-ar -putea 
dovedi un lucru pozitiv". El a con
diționat însă convocarea unei ase
menea conferințe de eventuale pro
grese realizate la conferința de la 
Geneva.

I '
VIENA 30 (Agerpres). — La Viena 

șDa încheiat lucrările ședința Pre
zidiului Consiliului Mondial al 
Păcii în cadrul căreia s-a dat citire 
raportului lui John Bernal, pre
ședintele executiv al Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii cu pri
vire la sarcinile mișcării partizani
lor păcii în condițiile create după 
încheierea Tratatului cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare 
în cele trei medii.

După discuții, Prezidiul Consiliu
lui Mondial al Păcii a aprobat, cu 
majoritate de voturi, raportul lui 
John Bernal.

Participanții la ședință au adop
tat mai multe rezoluții printre care 
o rezoluție în legătură cu .situația 
din Vietnamul de sud, o rezoluție 
de sprijinire a Republicii Cuba și o 
rezoluție de protest împotriva poli
ticii de apartheid promovate de 
guvernul Republicii Sud-Africane.

Prezidiul Consiliului a hotărît să 
convoace sesiunea ordinară a Con
siliului Mondial al Păcii la Varșovia 
între 28 noiembrie — 2 decembrie 
1963.

Din partea Consiliului Național 
pentru apărarea păcii din R. P. Ro- 
mînă, la lucrările ședinței a partici
pat acad. Horia Hulubei.

Proclâttm Kepublidi Nigeria
Pe harta Africii apare astăzi o 

nouă 
eveniment 
formărilor 
care s-au 
acum trei 
ționale.

După un secol de dominație co
lonială, la 1 octombrie 1960 Nigeria 
6-a proclamat stat independent, 
continuînd să aibă 
dominion în ca
drul Commonwe- 
alth-ului britanic, 
în virtutea acestui 
fapt, țara 
dusă de 
vernator 
numit de 
britanică. în pri
mele luni ale a- 
cestui an au în
ceput pregătirile 
în vederea unor 
modificări ale con
stituției, prin care 
forma de quver- 
nămînt a țării eă devină republica. 
Noul text a fost adoptat de către 
parlamentul nigerian în urmă cu 
două săptămîni. Cu același prilej a 
fost desemnat primul președinte al 
republicii în persoana fostului gu
vernator general, Nnamdl Azikewe.

Nigeria este situată în Africa occi
dentală. Suprafața el este de 923 772 
kmp, iar populația de aproximativ 
40 000 000 de locuitori — reprezen- 
tînd a șaptea parte din populația 
continentului. Marea majoritate a 
populației se ocupă cu agricultura 
și creșterea vitelor. Principalele cul
turi sînt : bumbacul, cafeaua, arahl- 
dele, bananele etc.

Teritoriul Nigeriei prezintă o mare 
varietate de relief, climă, faună și 
bogății naturale. Subsolul ascunde 
importante rezerve de cositor, căr
bune, columbit, aur, petrol, cupru ; 
în măsura în care sînt exploatate, 
aceasta se face de către monopolu
rile străine. Dezvoltarea relativă a 
industriei extractive a făcut ca în 
Nigeria să se formeze un proletariat 
mai numeros decît în alterări afri- 

muîtă experiență, proletariatul nige
rian s-a organizat în două centrale 
sindicale destul de puternice șl a 
contribuit activ la mișcarea de eli
berare națională.

în ultimul timp în tară au avut loc 
mai multe greve — ultima declara tă 
cu patru zile în urmă. La aceasta 
grevă participă 300 000 de oameni.

republică — Nigeria. Acest 
se înscrie pe linia trans- 
produse în țară în anii 
scurs de la proclamarea, 
ani, a independenței na-

era con
nu qu- 
q en erai 
coroana

însă statutul ds

Pe lînqă revendicări de ordin eco
nomic — majorarea salariilor la ni
velul scumpetei și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă — greviștii au 
formulat și revendicări politice ca : 
lărgirea drepturilor democratice, 
consolidarea independenței țării. 

Poporul nigerian năzuiește fier
binte spre înlăturarea rămășițelor 
dominației coloniale. La cererea ma
selor a fosț anulat așa-numitul pact 

defensiv anglo-ni- 
qerian, a fost vo
tată o nouă lege 
a emigrației în vir
tutea căreia sînt 
desființate privile
giile de care be
neficiau străinii 
venițl în țară pen
tru afaceri, a fost 
abrogată dispozi
ția autorităților co
loniale de a nu se 
introduce în tară 
„literatura roșie“ 
(nume sub care se

înțelege literatura politică progresis
tă — n.r.). Pe măsura formării de 
cadre proprii, este înlocuit persona
lul străin ; se depun eforturi pentru 
lichidarea rămășițelor colonialismu
lui în domeniul învățămîntului. In ce 
privește dezvoltarea economiei și 
creșterea nivelului de trai al popu
lației, în țară se resimt o serie de 
greutăți. Industria, mai ales cea pre
lucrătoare, este slab dezvoltată și 
aparține în întregime monopolurilor 
străine.

Guvernul nigerian depune eforturi 
pentru a accelera dezvoltarea eco
nomică a țării. In acest sens a fost 
elaborat un proiect de dezvoltare 
pentru anii 1962—1968, care prevede, 
printre altele, construirea unei uzine 
metalurgice, a unei hidrocentrale și 
a unei rafinării de petrol.

Pe plan extern, guvernul nigerian 
se pronunță pentru o politică de 
colaborare cu toate țările, fără deo
sebire de orînduire socială, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice. Ni
geria a semnat Tratatul pentru in- 

__ . ______ ~ ~ terzicerea experiențelor nucleare în 
cane. Deși încă tînăr șl Prea trei medii.

Salutînd proclamarea Republicii, 
poporul nigerian își exprimă năzu
ința ca acest eveniment să contri
buie la consolidarea independenței 
sale naționale, la lichidarea urmă
rilor colonialismului în economie, la 
prosperitate și pace.

A. BUMBAC

LEOPOLDVILLE 30 (Agerpres). — 
La 29 septembrie președintele Repu
blicii Congo, Kasavubu, a anunțat 
dizolvarea Parlamentului congolez. 
Cele două camere se întruniseră în 
sesiune extraordinară pentru a a- 
dopta o nouă constituție a țării. Deși 
au trecut peste 3 ani de la obținerea 
independenței, Republica Congo nu 
are pînă în prezent o constituție.

Dizolvarea parlamentului consti
tuie epilogul unui conflict îndelun
gat între guvern și parlament, care, 
după cum se știe, a votat în repe
tate rînduri împotriva politicii pro
movate de guvernul central. Ea a 
intervenit într-un moment în care 
s-a înregistrat o înrăutățire conside
rabilă a relațiilor dintre Kasavubu 
și parlament și cînd a devenit evi
dent că parlamentul nu va aproba 
proiectul de constituție 
autoritățile centrale cu 
nor „experți“ străini.

Acest proiect reia în 
vințe diverse elemente „federaliste1 
respinse la timpul lor cu hotărîre de 
Patrice Lumumba șl forțele pro
gresiste congoleze.

Totodată, președintele Congoulul 
anunțat crearea unei comisii con-

elaborat de 
ajutorul u-

multe pri-

a

ALGER 30 (Agerpres). — La 29 
septembrie a avut loc în centrul ad
ministrativ al regiunii algeriene Ka- 
bilia, Tizi Ouzou, o demonstrație 
antiguvernamentală, organizată de 
așa-numitul „Front al forțelor so
cialiste“. Aceasta este o organizație 
clandestină, înființată de o serie de 
foști membri ai Frontului de elibe
rare națională, care au intrat în 
conflict cu actuala conducere a 
Frontului și a guvernului algerian. 
Acestor elemente li s-a alăturat și 
comandantul regiunii a 7-a militare, 
colonelul Mohand Ou El Hadj.

în seara aceleiași zile, președinte
le Republicii Algeriene, Ben Bella, 
a adresat poporului algerian un me
saj radiotelevizat, în care este con
damnat actul de nesupunere al e- 
lementelor care au pus la cale a- 
ceastă demonstrație. Ben Bella a a- 
nunțat totodată demiterea colonelu
lui El Hadj din funcția de coman
dant al regiunii a 7-a militare și 
trecerea unităților acestei regiuni în 
subordinea directă a Ministerului 
Apărării Naționale.

Numeroși ofițeri ai regiunii a 7-a 
militare, inclusiv ' comandantul ad
junct al regiunii, și-au manifestat 
sprijinul față de măsurile guvernu
lui și au condamnat cu hotărîre po
ziția fostului comandant al regiunii. 
De asemenea, Comitetul Frontului 
de Eliberare Națională din Tizi 
Ouzou a dat publicității o declara
ție în care condamnă acțiunile co
lonelului El Hadj și își exprimă 
sprijinul și atașamentul față de Bi

stituționale în care vor fi incluși 
„reprezentanți ai guvernului, sindi
catelor, cercurilor patronale și ai di
feritelor sectoare ale economiei“ pen
tru a elabora un nou proiect de con
stituție care ar urma să fie supus 
unui referendum.

După cum relatează agenția France 
Presse, la Leopoldville au fost ares
tați doi deputați ai Parlamentului 
congolez dizolvat la 29 septembrie de 
către președintele Kasavubu. Este 
vorba de Gabriel Yumbu, vicepre
ședinte al Partidului solidarității a- 
fricane, din care face parte Antoine 
Gizenga, și Bocheley-Davidson, unul 
din liderii Partidului mișcarea na
țională congoleză de orientare lu- 
mumbistă. Aceștia au cerut elibe
rarea persoanelor arestate cu prile
jul marii demonstrații pentru elibe
rarea lui Antoine Gizenga, care a a- 
vut loc recent la Leopoldville în fața 
sediului Partidului solidarității afri
cane.

în regiunea Kwilu, patria Iul An
toine Gizenga, au loc manifestații de 
masă ale populației care cere elibe
rarea cît mai grabnică a acestui 
fruntaș politic din Congo.

VARȘOVIA 30. — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Benga, transmite : 
La 30 septembrie, delegația Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romîne, 
condusă de Anton Moisescu, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, a făcut o vizită lui Konstantyn 
Dombrowski, președinte al Camerei 
Supreme de control. După aceea, 
delegația Marii Adunări Naționale 
s-a întîlnit în clădirea Seimului 
R. P. Polone cu mareșalul Seimului, 
Czeslaw Wycech și cu vicemareșalul 
J. K. Wende.

A fost de față ambasadorul R. P.

Romîne la Varșovia, Gheorghe Dla- 
conescu.

Seara Czeslaw Wycech, mareșal al 
Seimului R. P. Polone, a oferit o re
cepție în cinstea delegației Marii A- 
dunări Naționale a R. P. Romîne. La 
recepție au participat membrii de
legației în frunte cu Anton Moisescu, 
precum și Gheorghe Diaconescu, am
basadorul R. P. Romîne la Varșovia.

Din partea polonă, la recepție au 
participat Zenon Kliszko și Jan Ka
rol Wende, vicemareșali ai Seimului 
R. P. Polone, și numeroși deputați.

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

Val de arestări în Republica Dominicană
SANTO DOMINGO 30 (Agerpres).

— Potrivit agenției Prensa Latina, 
de la preluarea puterii de către 
junta militară, care a răsturnat gu
vernul președintelui Bosch din Re
publica Dominicană, în țară au fost 
operate 3 000 de arestări. Totodată 
menționează agenția, continuă per-

cheziționarea caselor particulare și 
valul de persecuții și represiuni îm
potriva elementelor de stînga.

în Republica Dominicană tensiu
nea continuă să crească. Pe străzi pa
trulează soldați „cu ordinul de a îm
piedica cu violență orice demonstra
ție populară de

iar unitățile militare 
cazărmi. Locuitorii o- 
reluat luni activitatea

roul Politic al F.E.N. șl guvernul 
algerian.

Ziarul „Alger Républicain*' în
deamnă populația algeriană să ma
nifeste vigilență, subliniind că în 
actuala etapă istorică trebuie men
ținută unitatea țării pentru a întări 
independența națională și pentru a 
obține victoria în lupta împotriva 
neocolonialismului.

La Tizi Ouzou domnește în pre
zent calmul, 
au rămas în 
rașului și-au 
normală.

COCHABAMBA 30 (Agerpres). — 
La 29 septembrie la Cochabamba a 
avut loc o primă întrevedere între 
președintele R.S.F. Iugoslavia, I. B. 
Tito, care întreprinde în prezent o 
vizită oficială în Bolivia, și Victor 
Paz Estensoro, președintele Boliviei. 
La întrevedere au participat din par
tea iugoslavă Mialko Todorovici, 
membru al Consiliului Federației, 
Kocea Popovici, secretar de stat pen
tru afacerile externe, și alte perso
nalități, iar din partea boliviană Jose 
Fellman Velarde, ministrul afaceri
lor externe, și funcționari superiori.

în cursul acestei întrevederi cei 
doi președinți au avut un schimb de 
păreri cu privire la 
laborării între cele 
principalele aspecte

ternaționale, inclusiv problema se
siunii actuale a Adunării Generale a 
O.N.U. și pregătirile curente pentru 
conferința mondială despre comerț 
și dezvoltare.

în aceeași zi, experți financiari ai 
celor două țări s-au întîlnit pentru a 
discuta probleme ale dezvoltării 
schimburilor comerciale și alte for
me de colaborare.

La Chochabamba s-a deschis o ex
poziție industrială a întreprinderilor 
iugoslave.

protest împotriva 
loviturii de stat 
militare“.

Consiliul Uni
versității naționa
le a dat publici
tății o declarație 
semnată de deca
nii tuturor facul
tăților universi
tății, în care se 
cere restabilirea 
imediată a consti
tuției.

Studenții de la 
această universi
tate au organizat 
în capitală de
monstrații de pro
test împotriva 
acțiunilor cercu
rilor militare.

San Domingo. Sol
dați și polițiști e- 
fectucază razii, a- 
restînd numeroși a- 
depți ai partide
lor democratice.

Noi incidente rasiale în S.U.A.
NEW YORK 30 (Agerpres). — De 

trei zile în orașul Orangeburg (sta
tul Carolina de sud) se desfășoară 
puternice demonstrații ale populației 
de culoare. După ce la 28 septembrie 
poliția a arestat 162 de demonstranți, 
duminică alți 300 de negri au fost 
întemnițați.

Pe de altă parte, autoritățile din 
statul Alabama au anunțat la 30 
septembrie arestarea a doi albi bă- 
nuiți că sînt autorii atentatelor cu 
bombe împotriva negrilor din orașul 
Birmingham.

dezvoltarea co- 
două țări și la 
ale situației in-

Grevele din Asturia continuă...
Ziarul „AVANTI“ publică fotogra

fia de mai jos, însoțită de un repor
taj al lui Arrigo Repetto, care înce
pe astfel: „Cine trece din întîmplare 
prin fața clădirii purtînd numărul 3 
de pe Cale Dorado, din Sama de 
Langreo, poate auzi în timpul nopții 
strigăte sfîșietoare : sînt 
antifranchiștilor spanioli 
de „garda civilă".

Primele date în legătură 
tala represiune dezlănțuită de gu
vernul lui Franco împotriva mine
rilor asturieni încep să fie cunoscu
te. La Sama de Langreo și în ba
zinul Nalon numele victimelor și ale 
celor care-i torturează au devenit 
publice. Antonio Zapico, de exemplu, 
este țintuit la pat în urma lovituri
lor primite la cap. Jeromo Fernan
dez Terente, împreună cu alți zece 
mineri, se află în închisoarea Cara- 
banchel din Madrid, după ce au fost 
maltratați cu sălbăticie. Procesul 
avea loc luna viitoare. Din cîte 
spune, „garda civilă" i-a instigat 
minerii arestați să se bată între 
dar fără rezultat. Atunci au inter
venit sergenții, care au lovit fără 
cruțare. Cînd cei bătuți abia se mai 
puteau ține pe picioare, erau che
mați unul cîte unul în fața căpita
nului Fernando Caro, care urla la 
ei : „Sînteți niște bestii. De ce vă 
bateți între voi ?" Cu acest pretext 
meschin vor să justifice autoritățile 
polițienești urmele loviturilor de pe 
corpurile deținuților.

Un alt miner, Alfonso, după ce a 
fost legat de mâini ți de picioare, a 
fost torturat în prezența soției sale. 
Aceasta, neputînd rezista, s-a arun
cat asupra caporalului Perez. Au 
bătut-o și pe ea, Alfonso a fost a- 
runcat în mijlocul străzii. Tovarășii

țipetele 
torturați

cu bru-

va 
se 
pe 
ei,

de muncă l-au dus la 
lui se află în închisoare

O altă victimă este
Lastra. De cîteva zile, pe zidurile 
întreprinderii „Duro-Felguera" ti
părea o inscripție : „Franco este un 
asasin. Poporul se va răzbuna". In- 
tr-o dimineață „garda civilă" l-a 
surprins pe Everardo în timp ce 
scria, cățărat pe o scară. I-au ordo-

spital. Soția 
la Oviedo.

Everardo

Răsfoind presa străină

din pro- 
a tortu-

de cînd

să ridice 
minerilor 

săptămînă 
însă că a-

nat să coboare. „Intîi să termin ce 
am de scris“ — a răspuns el înainte 
de a se preda polițiștilor. Acum se 
află internat la un spital 
vincia Asturia, ca urmare 
rilor suferite.

Sînt aproape două luni
grevele din Asturia continuă să se 
desfășoare. Recent, autoritățile gu
vernamentale au hotărît 
lock-out-ul pentru a da 
posibilitatea ca o zi pe 
să-și reia lucrul. Văzînd
ceștia continuă să rămînă acasă, po
liția și „garda civilă“ au început să-i 
tîrască forțat pînă la intrarea în 
mină. Dar, în pofida represiunilor, a 
arestărilor și deportărilor, greva mi
nerilor continuă.

„Potrivit informațiilor provenind 
de la sindicatele spaniole clandes
tine, scrie săptămînalul „FRANCE 
OBSERVATEUR”, 500 de mineri din 
Asturia au fost arestați. 12 dintre 
aceștia au fost transferați la închi- 

■ soarea Carabanchel din Madrid, 
după ce au fost bătuți cu brutalitate.

Fernando Caro, căpitan în „garda

civilă”, 
regiune 
care supune pe conducătorii greviști. 
Minerul Rafael Gonzalez a murit la 
3 septembrie în urma torturilor în
durate la comisariatul de poliție din 
Sama de Langreo. Un alt miner a 
înnebunit și a trebuit să fie internat 
la spitalul psihiatric din La Ca- 
dellada de lingă Oviedo.

. Mai multe soții de mineri, arestate 
împreună cu bărbații lor, se găsesc 
acum la închisoarea din Oviedo.

Autoritățile au anunțat că vor im
pune amenzi în sumă de la 1 000 la 
6 000 de pesetas oricărei fabrici care 
va angaja vreun muncitor concediat 
de la o altă întreprindere pentru par
ticipare la greve”.

este cunoscut în întreaga 
pentru torturile rafinate la

LONDRA 30 (Agerpres). — La 30 
septembrie a început la Scarborough 
cea de-a 62-a conferință anuală a 
partidului laburist. La conferință 
participă 1 233 de delegați, repre- 
zentînd 6 477 000 de membri ai 
partidului.

Chiar de la început conferința a 
fost marcată de o serioasă ciocnire 
între aripa de stînga și cea de 
dreapta a partidului. Reprezentan
ții stîngii au protestat împotriva e- 
liminării de pe ordinea de zi a con
ferinței a numeroase probleme re
feritoare la politica externă și mi
litară a Angliei.

Agenția France Presse subliniază 
că este pentru 
lele partidului 
anuală nu sînt 
le de politică
Singurul proiect de rezoluție men
ținut pe ordinea de zi în probleme 
externe cere întărirea O.N.U.

De pe agenda conferinței au fost,

laburist s-a

prima dată în ana- 
cînd la o conferință 
dezbătute probleme- 
externă și militară.

de asemenea, eliminate problemele 
referitoare la politica de naționali
zare.

Harold Wilson, liderul partidului 
laburist, a rostit duminică seara, 
înainte de deschiderea Congresului 
acestui partid, un important discurs 
în care s-a referit la politica externă 
a Angliei. Subliniind că Tratatul de 
la Moscova trebuie să deschidă ca
lea pentru realizarea altor acorduri 
internaționale, liderul
pronunțat în favoarea adoptării u- 
nui „program dinamic conceput cu 
imaginație“ pentru lărgirea comerțu
lui dintre Est și Vest.

Wilson s-a declarat împotriva 
acordării armei atomice Germaniei 
occidentale și a respins totodată 
planul american de creare a așa-zi- 
selor „forțe nucleare multilaterale 
ale N.ATO.“.

Wilson a declarat totodată că un 
viitor guvern laburist va respecta a- 
lianțele țării.

tar al C.C. al P.M.U.P., ț 
Ulbricht, prim-secretar al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
Stat al R. D. Germane.

septembrie primul

\

SAIGON. Corespondentul agenției 
Associated Press la Saigon anunță că 
plecarea ministrului de război al 
S.U.A., 1' ”
Taylor, prevăzută 
de 30 septembrie, 
o zi.

PARIS. La 30 
cosmonaut din lume, Iuri Gagarin, a 
fost primit la Consiliul Municipal al 
orașului Paris și la Consiliu] General 
al Departamentului Sena, unde i s-a 
înmînat Marea Medalie de argint a 
orașului Paris, precum și Medalia de 
Onoare a Departamentului Sena.

BONN. Duminică au avut loc 
landul Bremen, cel mai mic land al 
R. F. Germane, alegeri pentru Adu
narea legislativă locală.

Partidul social-democrat din Ger
mania occidentală, care deținea și 
înainte de alegeri puterea în guver
nul landului, a obținut 54,6 la sută 
din voturile exprimate. Candidații 
partidului creștin-democrat au obți
nut 28,9 la sută, iar partidele de 
dreapta, printre care „Partidul ger
man“, au înregistrat pierderi sub
stanțiale.

ministrului
McNamara, și a generalului 

i iniț'al pentru ziua 
a fost aromată cuHAVANA. în capitala Cubei s-a 

deschis cel de-al 7-lea Congres inter
național al arhitecților. Delegația de 
arhitecți romîni este condusă de 
prof. arh. Gustav Guști, vicepre
ședinte al Comitetului de stat pentru 
construcții, arhitectură și sistemati
zare. La prima ședință plenară a Con
gresului au fost prezenți, în afară de 
delegați, numeroși oaspeți, președin-

Congresul internațional 
ai arhitecților

t prieteniei. MOSCOVA. La 30 septembrie a 
dintre popoarele Poloniei și R. D. sosit la Moscova o delegație guver- 
Germane. La miting au rostit cuvîn- namentală algeriană, în frunte cu 
țări Wladyslaw Gomulka, prim-secre- • Houari Boumedienne, prim vicepre- 

. Walter ședințe al Consiliului de Miniștri și
1 c.c. al ministru al apărării naționale al Re- 

i de publicii Algeriene Democratice și 
Populare.

BOGOTA. Un grup de deputați ai 
Congresului Național al Columbiei s-a 
pronunțat în sprijinul restabilirii rela
țiilor diplomatice și comerciale cu 
Uniunea Sovietică și alte țări socia
liste. Deputății Ansisar Lopez, Diego 
Uribe Vargas, Nelli Ter bay, membri 
ai partidului liberal, partid de guver- 
nămînt în Columbia, precum și con
servatorul Enrique Rueda Rivero au 
cerut să se pună capăt izolării Colum
biei de țările lagărului socialist și să 
se stabilească cu ele relații diploma
tice.

tele Osvaldo Dorticos, membri ai 
vernului revoluționar, membri ai 
siunilor diplomatice.

LONDRA. In Piața Trafalgar
Londra a avut Ioc la 29 septembrie 
un mare miting al partizanilor dezar
mării nucleare din Anglia. Cu acest 
prilej s-a adoptat o rezoluție împo
triva planurilor de creare a forțelor 
nucleare multilaterale ale N.A.T.O. 
și împotriva participării Angliei la 
crearea acestor forțe. Vorbitorii au 
criticat politica internă și externă a 
conservatorilor, cerînd organizarea 
cît mai grabnică a alegerilor parla
mentare în Anglia.

ALEXANDRIA. Motonava „Litva" 
a ancorat azi dimineață îri portul A- 
lexandria (R.A.U.). în cursul călăto
riei pe bordul motonavei, participan
ții la cea de-a treia Reuniune 
Mondială a Ziariștilor și-au continuat 
lucrările. In cadrul comisiilor, care 
au dezbătut rapoartele prezentate, 
s-au încheiat discuțiile. In ședințe 
plenare au luat cuvîntul peste 100 
de ziariști din toate continentele, fă- 
cînd o serie de propuneri. Subcomi
siile create au început să elaboreze 
rezoluții și recomandări.

VARȘOVIA. La 30 septembrie a 
avut loc în Sala Congreselor din 
Palatul Științei și Culturii din Varșo- 

\ via un miting consacrat ]

CAIRO. După cum relatează a- 
genția M.E.N., în Republica Arabă 
Unită au fost descoperite două ză
căminte de minereuri radioactive. 
Primul se află situat în regiunea 
Kasseil, iar al doilea în regiunea 
munților Kutrani.

Rezultatele alegerilor 
din Landul Bremen
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