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La Uzinele „23 August" din Capitală, colectivul gru
pei de mecanizare a proiectat și executat o serie de 
dispozitive complexe ca : mecanisme de rotit piesele 
grele, cu viteze variabile, dispozitive de manipulare 
port-flux etc., cu ajutorul cărora s-au mecanizat li
niile de sudură. Acestea, pe lîngă că au ușurat sim
țitor munca sudorilor, au contribuit și la extinderea 
procedeului de sudură automată în uzină. Laminoriștii 
de la „Republica" au introdus în procesul de produc
ție un aparat cu ajutorul căruia se poate controla la 
cald diametrul exterior al țevilor. Acesta a mărit sim
țitor productivitatea muncii, permițînd totodată extin
derea metodei de laminare la toleranțe negative.

E VREMEA SĂ SEMĂNĂM GRtUL !
Suceava

Conducerea operativă 
I a campaniei agricole

Regiunea Suceava este fruntașă la însămîn* 
țări, realizind. pînă acum 48 la sută din supra
fața planificată. Redacția ziarului nostru a soli
citat pe tov. Constantin Iftode, vicepreședinte 
al Consiliului agricol regional Suceava, să rela
teze ce măsuri s-au luat în regiune pentru buna 
desfășurare a semănatului. Publicăm răspunsul 
primit.

Realizarea tnsămînțărllor de toamnă în perioada 
optimă și de bună calitate stă în centrul atenției 
consiliului agricol regional. Din analiza rezul
tatelor obținute în anul 1963 a reieșit că re
coltele cele mai bune s-au obținut acolo unde s-a 
pregătit din vreme patul germinativ, iar semănatul 
s-a făcut în epoca optimă și la adîncimea stabilită. 
Materialele prezentate și discuțiile purtate în ședin
țele consiliilor agricole regional și raionale au con
stituit un larg schimb de experiență pentru specia
liști și conducerile gospodăriilor colective.

în vederea obținerii unor producții sporite în anul 
viitor, specialiștii din gospodăriile colective, sub în
drumarea consiliilor agricole raionale, au întocmit 
din timp schițe de amplasare a culturii griului. în 
mod deosebit, s-a urmărit asigurarea unor semințe 
de calitate din soiurile raionate și a substanțelor 
necesare tratării semințelor.

Anul acesta. în regiunea noastră peste jumătate 
din cerealele de toamnă se însămînțează după culturi 
tîrzii, între care porumbul deține o suprafață însem
nată. Pentru a urgenta eliberarea terenului, s-a or
ganizat recoltarea cu precădere a culturilor de pe 
terenurile destinate însămînțării griului. în multe 
gospodării s-a aplicat pentru prima dată în regiunea 
noastră recoltarea porumbului prin depănușarea în 
lan și apoi tăierea imediată a cocenilor. Pînă acum, 
au fost pregătite pentru însămînțări 91 000 ha. în 
această acțiune, cele mai bune rezultate au fost ob
ținute de către gospodăriile colective din raioanele 
Săveni și Dorohoi.

în condițiile climatice ale regiunii noastre, semă
natul începe mai devreme. Specialiștii de la consiliile 
agricole și din unități au stabilit datele calendaristice 
de începere și terminare a semănatului pentru fie
care gospodărie. După 20 septembrie s-a trecut cu 
toate forțele la semănat, realizîndu-se 70 000 ha. 
Fruntașe sînt raioanele Dorohoi, unde s-a însămîn- 
țat 54,5 la sută din suprafața planificată și Săveni 
care a realizat 51,2 la sută din plan.

Pentru obținerea unor recolte mari, paralel cu 
respectarea perioadei optime de executare a semă
natului, un accent deosebit se pune pe calitatea lu
crărilor. Buna pregătire a patului germinativ, con
diționarea și tratarea semințelor ca și asigurarea u- 
nei perioade de circa 10 zile între arat și semănat 
(pentru așezarea solului), sînt principalele măsuri 
asupra cărora ne-am îndreptat în mod deosebit 
atenția. în ultimele zile, constatînd că în unele ra
ioane nu se eliberează terenul în ritmul stabilit, 
consiliul agricol regional a luat măsuri de Intensi
ficare a recoltatului. în următoarele 2-3 zile. întrea
ga suprafață destinată însămînțărilor va fi eliberată 
de culturi.

Consiliul agricol regional a organizat un con
trol sistematic asupra felului cum se pregătește 
terenul și se execută însămînțările, trimițînd în fie
care raion cîte o echipă formată din membri ai con
siliului agricol regional care analizează în unități 
cum se aplică indicațiile date. Pentru folosirea în
tregii capacități a mașinilor și asigurarea unor 
lucrări de calitate, consiliul agricol regional a 
introdus ordinele de lucru prin care inginerul din 
gospodăria colectivă stabilește pentru fiecare meca
nizator lucrările ce trebuie să le execute în fiecare 
zi și condițiile de calitate ce trebuie îndeplinite, 
în acest fel se asigură conducerea tehnică concretă 
de către specialiști a brigăzilor de tractoare și se 
ridică simțul de răspundere al mecanizatorilor.

Prin măsurile luate și exercitarea unui control per
manent pe teren avem toate condițiile ca în această 
toamnă să terminăm însămînțarea griului pînă la 15 
octombrie.

La semănatul griului șl altor culturi de toamnă, G.A.C. Ernel, din raionul Tg. Mureș, primește un 
puternic ajutor din partea brigăzii permanente de mecanizatori condusă de Nicolae Coșa. Această brigadă 
define steagul de fruntașă pe stațiune. In fotografie : (rîndul din față) mecanizatorii Nicolae Coșa, Ludo
vic Hamza, Andrei Horgaș, Ludovio Gyorgy, Dominio Ducat ; în rîndul doi : Dezidcriu Kali și 
Francise Varody. (Foto . R. COST1N)

Și în secțiile de forjă și turnătorie s-a introdus cu 
bune rezultate mecanizarea manipulării materialelor 
și perfecționarea unor procese tehnologice. în turnă
toriile Uzinei „Semănătoarea" din Capitală, unde au 
fost mecanizate o serie de lucrări complexe de for
marea miezurilor, de prepararea amestecurilor de 
turnare și de transport, productivitatea muncii a cres
cut cu aproximativ 50 la sută. Totodată prețul de cost 
pe ansamblul celor două turnătorii din uzină a scăzut 
cu 30 la sută. La Uzinele „Tehnofrig" din Cluj a fost,
de asemenea, introdusă o instalație de călire superfi-

DE.UI1IDEREA NOULUI AN
IN ÎNVAȚAMINTUL DE PARTID 

în aula facultății de științe juri
dice a avut loc ieri deschiderea
festivă a noului an în învățămîntul 
de partid, de pe lîngă Cabinetul oră
șenesc P.M.R. — București, cu care 
prilej a vorbit tovarășul Gh. Pană, 
secretar al Comitetului orășenesc al 
P.M.R. — București.

La toate formele de învățămînt 
vor studia în acest an peste 8 000 de 
cursanți. Aproape jumătate din 
numărul lor studiază probleme de 
economie politică și construcție eco
nomică.

Succesele petroliștilor
BACĂU. Sondorii Trustului de 

extracție Moinești întîmpină Ziua 
petrolistului cu rezultate deose
bite în muncă. Prin folosirea meto
delor de recuperare secundară și 
fisurare hidraulică ei au obținut în 
acest an de la sondele vechi, inac
tive, o cantitate de țiței echivalentă 
cu producția trustului pe 5 zile. Pe
troliștii efectuează, de asemenea, o- 
perații de tratare a straturilor cu 
substanțe tensioactive, în scopul mă
ririi fluxului de țiței.

cială a piese
lor mari, care a 
mărit producti
vitatea muncii 
cu 75 la sută.

(Agerpres)

La Fabrica de tricotaje din Cluj a fost dată în funcțiune o 
nouă secție. Ea este dotată cu două benzi de lucru și mașini 
de cusut moderne. Prin aceasta se realizează o producție 
sporită do tricotaje și se îmbunătățește calitatea. In fotogra
fie : Aspect din noua secție.

(Foto > M. ANDREESCU)

Incepînd de ieri, despre claxon 
putem vorbi la trecut. Ca și în alte

orașe ale țării sunetul lui strident a 
dispărut și din Capitală.

Sute de panouri, afișe, pliante, 
diapozitive, precum și jurnale cine
matografice au anunțat din timp in
terzicerea claxonatului. Pentru asi
gurarea unei circulații în bune con
diții și pentru prevenirea acciden
telor, s-a dus și se duce o susținută 
muncă educativă cu conducătorii 
auto, cu motocicliștii, pietonii, elevii. 
Locurile de traversare a străzilor au 
fost marcate vizibil, la intersecțiile 
mai aglomerate au apărut lămpi 
avertizoare, lucrătorii din miliție su
praveghează respectarea cu strictețe 
a regulilor de circulație.

De ieri claxonatul a. fost interzis. 
Avem mai multă liniște. Dar, nu tre
buie uitat — e necesară și mai mul
tă atenție.

Fruntașii raionului
ODORHEI (coresp. „Scîn- 

teii"). — Zilele acestea pe o- 
goarele gospodăriilor colective 
din raionul Odorhei se lucrează 
din plin la semănatul griului. 
Colectiviștii din Sînpaul au a- 
rat 400 ha teren și au însămîn- 
țat aproape 300 ha cu grîu și 
orz din cele 530 ha prevăzute. 
Suprafețe mai mari s-au semă
nat cu grîu și în gospodăriile 
colective din Ghipeș, Atia, A- 
vrămești, Păuleni și altele.

Pe ogoarele ploieștehe t> IN NOU îb A M F IT E A T R E
Ca urmare a măsurilor 

întreprinse, tn regiunea 
Ploiești viteza de recoltare 
a sporit în ultima săptămî- 
nă. Astfel, pînă luni seara 
s-a strins porumbul de pe 
75 la sută din suprafața 
cultivată. Colectiviștii din 
raionul Cislău au terminat 
această lucrare, iar gospo
dăriile de stat din regiune

recoltează ultimele supra
fețe. Viteza de recoltare a 
crescut simțitor și în ra
ioanele Rîmnicu Sărat și 
Mizil. După eliberarea te
renurilor, mecanizatorii e- 
xecută arături. In regiune 
s-au însămînțat cu grîu, 
secară și orz peste 15 000 
hectare.

(Agerpres)

Veseli și entuziaști, pes
te 91 000 de băieți și fele 
au pătruns ieri pe porțile 
facultăților, alungind cu 
tumultul tinereții lor liniș
tea amfiteatrelor. l-au în- 
tîmpinat urările de bun ve
nit și de spor la învățătu
ră pentru noul an univer
sitar, în munca grea și fru
moasă de însușire a știin

ței și culturii. Studenta mal 
poartă încă în amintire fru
musețea clipelor petrecute 
pe malul mării, in taberele 
din munți, își împărtășesc 
impresiile din excursii. Dar 
vacanta s-a sfîrșit și acum, 
o dată cu primele ore de 
curs, încep bucuriile și e- 
motiile studiului.

Pentru ei au fost create

Lucrul principal:
Mal multe gospodării co

lective din raionul Salonta 
sînt deservite de S.M.T. Cefa. 
Mecanizatorii de la această 
stațiune se remarcă, an de 
an, prin lucrări făcute la 
timp și de bună calitate cîș- 
tigîndu-și prețuirea și încre
derea colectiviștilor.

în gospodăriile colective 
deservite de S.M.T. Cefa ur
mează să se însămînțeze în 
această toamnă 9000 ha cu 
grîu. Pînă acum au și 
fost pregătite peste 4500 ha 
dintre care 3000 ha după le
guminoase și păioase și pes
te 1500 ha după plante prăsi
toare. în prezent, tractoriștii 
execută arături în porum- 
biște și lucrează din plin la 
semănatul griului. Circa 
1000 ha au și fost semănate 
cu cereale păioase. Ca de o- 
bicei, și la începutul campa
niei agricole din toamna a- 
ceasta, conducerea S.M.T., 
șefii de brigăzi au stabilit le
gături operative cu consiliile 
de conducere ale gospodării-

lor colective în vederea coor
donării lucrărilor de pregăti
re a terenului și semănat. 
Tractoriștii au avut astfel 
posibilitatea să cunoască pre
cis tarlalele pe care să le 
lucreze și de care răspund

PRIN DOUÀ S.M.T.-URI
DIN REGIUNEA CRIȘANÂ

pînă la viitoarea recoltă. în 
fiecare seară, la ședințele de 
lucru ale consiliilor de con
ducere ale gospodăriilor co
lective unde se analizează o- 
perativ cum și cît s-a lucrat 
în ziua respectivă și se sta
bilesc lucrările care vor tre
bui efectuate în ziua urmă
toare, participă cu regulari
tate șefii brigăzilor de trac
toare și delegați din partea 
conducerii S.M.T.

încă din primele zile de la 
eliberarea terenurilor desti
nate culturii griului, meca-

calitatea
nizatorii de la S.M.T. Cefa 
au trecut la efectuarea ară
turilor în agregat cu grape 
stelațe, pregătind un bun pat 
germinativ pentru semințe. 
Pe tarlalele unde se . în
sămînțează grîu după grîu 
s-au încorporat sub brazdă 
îngrășăminte naturale și chi
mice. La G.A.C. „Drapelul 
roșu“ din Salonta s-au ferti
lizat cu gunoi de grajd 50 
ha teren și 100 ha cu îngră
șăminte chimice. La G.A.C. 
Cefa au fost fertilizate cu în
grășăminte naturale și chi
mice 240 ha. Tractoriștii 
au efectuat arături de bună 
calitate și pe tarlalele eli
berate de mazăre, borceag, 
trifoi, lupin și plante prăsi
toare. Trebuie remarcat că la 
toate lucrările de arături 
pentru însămînțări, comisiile 
de recepție din cele 15 gos-

H. GROSU 
coresp. „Scînteii“

(Continuare în pag. III-a)

După o vacanță plină de amintiri 
reîntîlnirea cu colegii este emoțio
nantă.

(Foto : M. CIOC)

condiții de învățătură și 
viată dintre cele mai bu
ne ; în multe centre uni
versitare s-au construit a- 
devărate „orășele studen
țești”. laboratoarele facul
tăților au fost înzestrate cu 
aparataf modern. Numărul 
institutelor de învătămînt 
superior s-a mărit, au fost 
create facultăți noi.

22 000 de tineri au trăit 
în această zi clipe deosebi
te. Sărbătoarea începutului 
de an a constituit pentru 
ei cei dinții pași pe drumul 
studenției. Pentru a trăi 
această emoție au trebuit 
să promoveze un examen 
greu Și exigent, preludiul 
viitoarelor eforturi în în
sușirea specialității alese. 
Emoționantă, plină de căl
dură a fost primirea pe 
care studenfii Institutului 
politehnic din Capitală au 
făcut-o celor din anul I. 
Iată-1, fericifi, primind flori 
și urări de la colegi/ lor 
mal mari, iată-i trecînd prin 
„galeria bobocilor”, un co
ridor căptușit cu desene a~ 
muzante, fiecare dintre ele 
constituind un sfat priete
nesc.

Același entuziasm șl la 
Universitate. Mii de stu
dent! au venit în aula fa
cultății de științe juridice, 
pentru a participa la des
chiderea sărbătorească a a- 
nului universitar. Printre 
tinerii de aici întîlnim și pe 
Doina Tărăscu, studentă în 
anul IV al Facultății de 
geologie-geografie. Poves
tește cu bucurie despre ex

pedițiile grupului de stu’ 
denti care au cutreierat 
munții în zilele vacantei, 
întoreîndu-se nu numai cu 
impresii de neuitat, ci și cu 
rezultate științifice valo
roase. lată și un grup de 4 
viitori matematicieni, stu- 
denti abia din aceste clipe. 
Privesc atenți la tribună. 
Colegul lor, Lustig Gheor
ghe, ia cuvîntul de la ma
sa prezidiului. Cei patru ti
neri, devenit! acum prie
teni, au intrat In studenție 
cu media 10. E o medie ca
re, cum s-ar spune, obligă...

Viitorii ingineri agro
nomi. horticoli și medici 
veterinari de la Institutul 
agronomic au sărbătorit 
începutul de an universi
tar în amfiteatrul „C. San- 
du-Aldea“. Au răsunat șl 
aici urări, aplauze. Apoi 
în amfiteatru s-a făcut li
niște. A început prima 
oră de curs.

Desigur, este impresio
nantă imaginea a 91 000 de 
băieți și fete care, după 
bucuria Intîlnlril cu profe
sorii și colegii, și-au luat 
locul în bănci șl au început 
studiul. 11 așteaptă cunoș
tințele bogate ale celor 
300 000 de manuale șl 
cursuri editate pentru el 
în acest an universitar. 
Smulgîndu-le tainele, vor 
urca, treaptă cu treaptă, 
spre pragul cel mare al 
vieții — absolvirea. Dar— 
pînă atunci — succes l

V. TINCU
M. IORDÄNESCU

Cocteil cu prilejul celei de-a 14-a aniversări 
a proclamării R. P. Chineze

Construcții noi In centrul orașului Con
stanța.

Constănțenii s-au 
obișnuit să vadă 
orașul lor schim- 
bîndu-se de la un * 
an la altul. Se con
struiesc aici car
tiere noi cu blocuri - -

Pe șantierele orașului ConstantaJ J  •■>

JN CE m SE EXECUTĂ EINSAM 1
Pe toate șantie

rele constănțene 
se cer luate mă
suri pentru îmbu
nătățirea calității 
construcțiilor pen
tru executarea fi-

moderne, confor
tabile. Anul acesta în orașul Con
stanța se dau în folosință aproape 
900 apartamente.

Pentru realizarea tn bune condi
ții a lucrărilor, constructorii cons- 
tănțeni au aplicat o serie de metode 
și soluții constructive moderne, 
încă din 1961 s-a trecut la constru
irea blocurilor prin turnarea pere
ților din beton cu ajutorul cofraje- 
lor glisante. Avantajele acestei meto
de s-au făcut din plin simțite. Dacă 
pentru ridicarea structurii de rezis
tență a blocului turn A-5 cu 11 nivele 
din complexul gara veche-gara nouă, 
au fost necesare 19 zile, în prezent, 
ca urmare a specializării cadrelor 
de tehnicieni și muncitori, precum 
și prin aplicarea unor noi metode 
de lucru, asemenea blocuri se ridică 
în numai 13—14 zile. Cofrajele gli
sante au permis folosirea a diferite 
materiale și elemente prefabricate. 
Bunăoară, planșeele s-au executat 
din dulapi de beton armat și pre- 
comprimat. far la montarea și su- 
prabetonarea lor timpul s-a redus 
cu o lună de zile. Tn ultima vreme 
se aplică cu mult succes montarea 
planșeelor preturnate prin liftare 
care reduce și mai mult timpul de 
execuție.

Dacă la ridicarea propriu-zisă a 
construcțiilor se lucrează tntr-un 
ritm rapid, nu același lucru se 
poate spune despre finisaje. Un 
bloc ridicat în 13 -14 zile este fi
nisat în 11— luni. Adică o 
bună parte din timpul ciștigat la 
ridicarea blocurilor se irosește la 
finisaj. Din această cauză T.C.E.H.-

Constanța n-a putut preda la ter
menele stabilite peste 200 de apar
tamente.

Cauze sînt mal multe. Pe șantie
rul gara veche-gara nouă aprovizio
narea cu materiale pentru finisaj 
se face uneori necorespunzător. 
Pentru deservirea punctelor de lu
cru de aici a fost organizată o sta
ție centralizată de betoane. Dar 
slaba funcționare a acesteia dă 
multă bătaie de cap constructorilor. 
Utilajele se defectează des, iar pre
pararea betoanelor nu se face în
totdeauna după grafic, în funcție 
de necesitățile punctelor de lucru. 
„Sînt nenumărate cazuri — spunea 
maistrul Dumitru Popa, care con
duce lucrările la blocul A-3 — cînd 
din cauză că nu primim la timp 
cantitățile necesare de materiale 
muncitorii stau, pierzînd ore pre
țioase de lucru". Intr-adevăr așa 
stau lucrurile. într-una din zile 
în loc de 6,400 mc de șapă pen
tru mozaic s-a primit numai ju
mătate. La alt bloc — B-6 — mai
strul Marin Udrea era și el la fel 
de supărat. 60 de zidari nu puteau 
să înainteze cu lucrările din lipsă 
de var și ciment. Se întîrzie mult 
aducerea pe șantier și a altor ma
teriale ca : parchet, vopsea, gea
muri etc. Constructorii reclamă și 
lipsa de schele metalice. „Lucrările 
ar fi mers mai repede — arată Ale
xandru Constantin, maistru la blo
cul A-2 — dar a trebuit să așteptăm 
schelele pînă cînd s-a terminat lu
crarea la blocul A-l". Aceasta ca 
și alte cauze a făcut ca execuția

blocului A-2 să se lungească luni 
și luni de zile. Și încă nu este ter- 
minat,

Este știut că ritmul lucrărilor de 
construcții cît și calitatea acestora 
depinde în mare măsură de nivelul 
de calificare al muncitorilor. Pe 
șantierele constănțene sînt munci
tori care au dobîndit o bogată ex
periență, capabili să execute lucră
rile de finisaj de un înalt nivel 
calitativ. In același timp, o parte 
din muncitorii folosiți la finisaje 
nu au o calificare corespunzătoare 
exigențelor sporite care se pun în 
acest domeniu. In plus se simte 
lipsa de zidari, zugravi, parchetari.

Directorul întreprinderii nr. 1, 
tov. ing. Ilie Georgescu, ne arată 
un tabel cu numărul de meseriași 
necesari șantierelor : „Vedeți — ne 
spune el — nu avem oameni califi
cați în număr suficient. De aceea 
nu putem lucra mal repede“. Se 
pune însă întrebarea : Ce preocu
pare a existat în acest domeniu ? 
O asemenea preocupare n-a existat. 
Din cei aproape 2 000 de muncitori 
care lucrează pe șantierele între
prinderii nr. 1 doar 80 urmează 
cursurile școlii de calificare fără 
scoaterea din producție, deși există 
condiții să fie cuprinși mai mulți. 
Nu se organizează cursuri de ridi
care a calificării, de specializare a 
muncitorilor în folosirea noilor me
tode de construcții ; rar se țin con
ferințe cu caracter tehnic. Toate 
acestea duc, firește, la executarea 
unor lucrări de slabă calitate.

nisajelor într-un 
ritm mai susținut. Este nevoie 
să se asigure o asistență teh
nică mai sistematică, printr-o 
distribuire rațională a Inginerilor și 
tehnicienilor în cadrul șantierelor. 
In mai mare măsură ar trebui să 
sa ocupe de mersul lucrărilor pe 
șantiere, și îndeosebi de grăbirea 
ritmului de execuție a finisajelor, 
organizația de partid a Trustului 
de construcții. E drept că pe șanti
ere s-au luat unele măsuri politice 
și organizatorice. Numai că înfăp
tuirea lor nu este urmărită îndea
proape. In mică măsură s-a ocupat 
organizația de bază de Îndrumarea 
activității sindicale. Echipa de con
structori condusă de Dumitru Șei
tan, care acum lucrează la blocul 
A-5, obține cu regularitate cele mai 
bune rezultate în producție. Dar 
puțini sînt aceia care cunosc me
todele ei de lucru. Or. organizarea 
periodică a unor schimburi de ex
periență, prin care să fie generali
zate metodele celor mal buni con
structori, ar avea urmări pozitive 
în grăbirea lucrărilor, în primul 
rînd a celor de finisaj.

★

Au mal rămas cîteva luni pînă 
la sfîrșitul acestui an. Constructo
rii constănțeni au posibilitatea să 
lichideze rămînerea în urmă pri
vind darea în folosință a noilor 
construcții, să execute finisajele 
într-un timp mult mai redus.

IWIHA1 VASILE 
coresp. „Scinteil'’

Ambasadorul R. P. Chineze la 
București, Șiu Gien-guo, a oferit 
marți după-amiază, în saloanele 
ambasadei, un cocteil cu prilejul ce
lei de-a 14-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Chineze.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Dră- 
ghici, Ștefan Voitec, Avram Buna- 
ciu, membri ai C.C. al P.M.R., mi
niștri, Eduard Mezincescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe,

conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, generali 
și ofițeri superiori, academicieni, 
ziariști.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în R. P. Ro- 
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

(Agerpres)

TELEGRAME
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Cipru, președintele Con

siliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a adresat 
arhiepiscopului Makarios, președintele Republicii Cipru, o telegramă 
în care exprimă cordiale felicitări și sincere urări pentru fericirea sa per
sonală și pentru prosperitatea poporului cipriot.

(Agerpres)

Tovarâșu/u/ 'JOZEF LEN ART
Președintele guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Stimate tovarășe,

Permiteți-mi ca tn numele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne și al meu personal să vă felicit pentru numirea dv. 
în funcția de președinte al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace.

Vă doresc din toată Inima ca în funcția de mare răspundere pe 
care o dețineți să repurtați succese tot mai mari tn construirea socia
lismului în patria dv.. în dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie 
dintre țările noastre și în lupta pentru victoria deplină a păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
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Biblioteca regională din Oradea. Aspect din sala de lectură

Ballet“

scos la iveală și unele lipsuri care 
în desfășurarea muncii politice de 
In întreprinderi ca .,Balanța“-Sibiu,

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — Intr-o ple
nară recentă Comitetul regional de partid 
Brașov a analizat munca politică de masă în 
înirepiindeiile regiunii. La discuțiile pe margi
nea referatului vorbitorii au arătat că în majo
ritatea întreprinderilor se desfășoară o muncă 
politică susținută La Uzinele „Steagul roșu“, 
„Tractorul“, „Rulmentul“, din Brașov, „Indepen
dența“ din Sibiu, „Emailul roșu“ din Mediaș și 
altele agitația vizuală — panourile, lozincile — 
au un caracter concret, mobilizator. La gazetele 
de perete a- 
par cu regu
laritate articole 
care popu
larizează me
todele avansa
te de lucru, ex
periența înain
tată. Prin arti
cole, note, ca
ricaturi, sînt criticate lipsurile care se ivesc în 
diferite locuri de muncă.

La plenară s-a arătat că în multe întreprin
deri secretarii organizațiilor de bază se ocupă 
mai bine de instruirea agitatorilor asupra pro
blemelor legate de creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost, îmbunătă
țirea calității produselor. Participanții la discu
ții au 
există 
masă.
„Partizanul“-Brașov și altele agitația vizuală 
nu este axată pe problemele concrete ale pro
ducției. In alte locuri agitatorii nu sînt instruiți 
cu regularitate etc. Plenara a adoptat un plan 
de măsuri menit să contribuie la îmbunătățirea 
muncii politice de maeă în întreprinderile re
giunii.

ganizarea și desfășurarea întrecerii socialiste. Un 
membru al biroului se ocupă permanent de această 
problemă, ajută la stabilirea obiectivelor întrecerii, 
la popularizarea evidențiaților, a metodelor acesto
ra. La indicația și cu ajutorul biroului organizației 
de bază, comitetul sindical organizează cu regula
ritate schimburi de experiență urmate de demon
strații practice. De curînd, strungarii Florea Neguț, 
Florian Zoe și frezorul Constantin Fănică au îm
părtășit celorlalți muncitori din metodele lor de 
muncă.

Pentru îmbunătățirea continuă a muncii în acest 
domeniu, biroul comitetului raional de partid a 
adoptat un plan de măsuri. Printre altele, se pre
vede ca la Comitetele orășenești Bușteni, Azuga, 
Băicoi și Breaza să se organizeze o evidență mai 
bună a scrisorilor și a sesizărilor și să se urmă
rească rezolvarea lor la timp.

Mm. «wïàv&totea- &v^ÿMûZ£iiü£0tb de- țuwîSd
Generalizarea experienței înaintate a avut urmări 

pozitive. Colectivul secției noastre și-a realizat sar
cinile de plan pe primele 9 luni ale anului cu 8 
zile mai devreme, a sporit productivitatea muncii 
cu 6,53 la sută și a realizat economii suplimentare 
la prețul de cost în valoare de peste 2—400 000 
lei. (De la Mircea Săndulescu, secretarul organi
zației de bază nr. 3, Uzina de utilaj petrolier 
Tîrgoviște).

TÎRGOVIȘTE — Biroul organizației noastre de 
bază acordă tot sprijinul comitetului sindical în or-

CÎMPINA — Recent, biroul Comitetului raional 
de partid Cîmpina a analizat cum se ocupă orga
nele și organizațiile de partid din raion de rezol
varea scrisorilor, cererilor și sesizărilor oamenilor 
muncii. Din referatul prezentat și din discuții s a 
desprins că, deși numărul scrisorilor este în conti
nuă creștere, marea lor majoritate sînt rezolvate la 
timp. Activiștii de partid Nicolae Măcelaru, Marin 
Militaru, Constantin Neaga, Ion Georgescu, Victor 
Ștefan și mulți alții rezolvă conștiincios scrisorile și 
sesizările.

TITU (coresp. „Scînteii“). — Comitetul raional 
de partid Titu acordă o mare atenție îmbunătățirii 
muncii politice în sectoarele zootehnice ale gospo

dăriilor colecti
ve. Primind în 
rîndurile mem
brilor și candida- 
ților de partid 
pe cei mai buni 
colectiviști, s-a 
reușit ca în toate 
brigăzile zooteh

nice să se înființeze organizații de bază sau grupe de 
partid. Acest lucru a avut urmări pozitive : a cres
cut simțitor rolul organizațiilor de partid în viața 
gospodăriilor colective, influența lor în rîndurile co
lectiviștilor. Organizația de bază de la gospodăria 
colectivă din Pitaru a analizat în mai multe rînduri 
problemele dezvoltării sectorului zootehnic și a sta
bilit măsuri politice și organizatorice. La propune
rea biroului organizației de bază consiliul de con
ducere al gospodăriei a repartizat la acest sector 
colectiviști harnici și pricepuți, care muncesc cu 
dragoste pentru buna îngrijire a animalelor. Printre 
aceștia se numără Paul Andrei, Ștefan Roibu, Ion 
Florea, Marin Gh. și alții. Prin munca lor s-a reușit 
ca planul la producția de lapte pe întregul an să 
fie realizat în 8 luni.

Rezultate bune în desfășurarea muncii politice au 
obținut și organizațiile de bază din sectoarele 
zootehnice ale gospodăriilor colective din Potlogi, 
Crovu, Florești, Braniștea și altele.

Primul spectacol prezentat de „London's 
Festival

A fost de față J. I. McGhie, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Marii Britanii în R.P. Romînă.

Spectacolul, care a avut ca prim 
soliști pe Lucette Aldous, Irina Bo- 
rowska, John Gilpin, Marilyn Jones, 
Barry Me Grath, Carmen Mathe, 
Jean Pierre-Alban și Vassilie Tru- 
noff, s-a bucurat de un frumos suc
ces.

Artiștilor le-au fost oferite flori. 
(Agerpres)

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Orfeu — (orele 19,30). 
O.S.T.A. (Sala Palatului R. P. Romîne): 
Peer Gynt — London’s Festival Balet — 
(orele 20). (Sala Teatrului C.C.S.) : An
samblul central de cîntece șl dansuri 
al R. P. Chineze — (orele 20). Teatrul 
de stat de operetă : Sărutul Cianiteî —• 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caraglale" (Sala Comedia) : 
infern — (orele 19,30).
Adam șl Eva
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
mallon — (orele 19,30). Teatrul 
Sturdza Bulandra“

„London’s Festival Ballet“ a pre
zentat marți seara, în sala Palatului 
R. P. Romîne, primul spectacol cu 
baletul „Peer Gynt“, adaptare de 
Vaslav Orlikowski, după drama lui 
H. Ibsen. Coregrafia și regia sînt 
semnate de Vaslav Orlikowski, iar 
decorurile de Edvard Delany. A di
rijat Aubrey Bowman.

Au participat Virgil Florea, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, oameni de 
cultură bucureșteni, un numeros pu
blic.

noiembiia și de-

Pe urmele unei scrisori

lemne numai două.

cauzele acestor 
de ce nu există

din 
în

de- 
unii 

că li 
lipsă

cu lemne 
înlăturate

pentru a trimite spre 
lemnele scoase

Așa se face că

să fie nevoiți să 
la căruțași parti- 

care-și sțabilesc ei

A-apărut revista „Probleme economice“
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alte locuri. La depozitul nr. 1 
— Militari, restanțele se ridică 
la vreo 40 de vagoane de lem
ne nelivrate', la depozitul nr. 
53 — Titan, la 25 de vagoane, 
la depozitul nr. 3 — T. Vladi- 
mirescu, la 44 de vagoane. 
Mulți cumpărători sînt progra
mați să-și ridice lemnele toc
mai în lunile 
cembrie.

Care sînt 
defecțiuni și

unde există fierâ- 
suficiente, lipsește în 

personalul de deservire, 
că activitatea se desfă- 
într-un ritm lent.

Acum, în zilele toamnei, de
pozitele de lemne din Capita
lă sînt foarte solicitate. Ele 
vînd populației mai multe lem
ne și cărbuni decît în aceeași 
perioadă a anului trecut, fă- 
cînd față unui aflux mai mare 
de cumpărători. In unele 
depozite se manifestă însă 
lipsuri în privința bunei orga
nizări, a deservirii exemplare 
a cetățenilor.

„Deși a sosit toamna, la de
pozitul de lemne nr. 79 — 
Pantelimon, care deservește 
întreg cartierul Colentina, se 
lucrează cu încetinitorul. Aici, 
în loc de 4 fierăstraie mecani
ce, taie
De aceea, mulți cumpărători 
sînt nevoiți să ia „metri“, adi
că lemne întregi. Cei care 
refuză sînt reprogxamați și 
trebuie din nou să piardă 
timpul. Unii lucrători ai aces
tui depozit se arată serviabili 
doar dacă îi cinstești....“ Cu 
aceste rînduri își începe scri
soarea adresată redacției 
tov. Milo Udrescu din Șos. 
Ștefănești nr. 55. Am pornit 
pe urmele sesizării. Intr-ade
văr, la acest depozit cumpă
rătorii nu găsesc — sau gă
sesc numai în cantități mici 
— lemne tăiate. De aceea, de
pozitul nu poate livra lemne 
celor programați la zi, aceștia 
fiind astfel amînați ori nevoi
ți să le cumpere netăiate. Ca
zuri asemănătoare sînt și în

suficiente stocuri de lemne 
tăiate ? Unele întreprinderi fo
restiere n-au expediat sau 
n-au putut obține la timp va
goane
București 
pădure.
București sosesc în unele zile 
cîie 120—180 vagoane de lem
ne, iar în altele 350—400 de 
vagoane. Aceste livrări nerit
mice creează greutăți atît în
treprinderii „Combustibilul“- 
București, care trebuie să plă
tească sume mari drept locații 
pentru staționarea vagoane
lor, cit mai ales depozitelor, 
care nu reușesc întotdeauna 
să țină pasul la descărcat, 
tăiat, stivuit. Tocmai în aceas
tă perioadă de vîrf, unele de
pozite nu dispun de suficiente 
fierăstraie mecanice. In alte

depozite, 
sti ale 
Parte 
astfel 
șoară

Pe de altă parte, lipsa unui 
control exigent din partea în
treprinderii, a Inspecției co
merciale de stat a înlesnit cî- 
țorva elemente necinstite, aciu
ate în aceste locuri, unele ma
nevre frauduloase. La 
pozitul nr. 8 — Obor, 
cumpărători au surprins 
se vinde combustibil cu 
la cîntar. De asemenea, fap
tul că nu toate depozitele dis
pun de suficiente mijloace de 
transport auto, face ca unii 
cetățeni 
apeleze 
cularl, 
înșiși tariful.

Aprovizionarea cu combus
tibil a Capitalei este o pro
blemă importantă. Lipsurile 
care se manifestă în deservi
rea cumpărătorilor 
și cărbuni pot fi 
printr-o intervenție hotărîtă a 
Sfatului popular al Capitalei 
și a sfaturilor populare raio
nale, care sînt chemate să a- 
corde sprijinul necesar orga
nizării mai bune a muncii și 
să exercite un control de zi cu 
zi asupra activității depozite-

N. BUZATU

vi

Cascada Moara dracului din Munții Bihorului

Cronica judiciară

Omul care aranjează

Deschiderea stagiunii orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii

Orchestra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii și-a început marți seara sta
giunea, prezentînd primul concert 
inaugural în fața studenților bucu- 
reșteni cu prilejul deschiderii noului 
an universitar. Programul a cuprins 
Preludiul la unison din Suita I-a de 
George Enescu, Balada pentru vioară 
și orchestră, în primă audiție, de a-

celași compozitor, și Simfonia a IX-a 
de Beethoven.

Concertul dirijat de Iosif Conta a 
avut ca soliști pe violonistul Mihai 
Constantinescu și cîntăreții Elisabe- 
ta Neculce-Carțiș, Dorothea Palade- 
Melinte, Cornel Fînățeanu și Valen
tin Loghin.

„i. 
Orfeu în 

(Sala Studio) : 
(orele 19,30). Teatrul 

pyg- 
„Lucia 

(bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Portretul — (orele 19,30). 
(Sala Studio) ; Comedia erorilor — (o- 
rele 19,30). Teatrul pentru tineret și 
copil (Sala C. Miile) : Acuzarea apără
— (orele 20). Teatrul Evreiesc de stat : 
Opera de trei parale — (orele 20). Tea
trul satiric-muzlcal „C. Tănase” (Sala 
Savoy) ; Ca Ia revistă — (orele 20). 
(Sala din calea Victoriei 174) ; Palatul 
melodiilor — (orele 20). Teatrul Țăndă
rică (Sala Academiei) : A fugit un tren
— (orele 16).

(Agerpres)

nr. 9-1963

Trăia din te-miri ce. 
Cînd îl căutai era ba la 
un bufet ba la un resta
urant, instalat în fața 
unei eterne halbe de bere. 
Era singura lui ocupație. 
11 știau ca pe un cal breaz 
toți ospătarii de la uni
tățile I.A.P.L.-„Carpați". 
îl cheamă Ion Marinescu, 

familiar, 
U-

să

face

I se spunea, 
Jean. Jean — Viață 
șoară I

Jean Marinescu 
parte dintr-o specie de
oameni bine cunoscuți pe 
vremuri, din care mai 
întîlnim și azi unele e- 
xemplare. Trăsătura lor 
principală : certați cu
orice fel de muncă cins
tită. Din ce trăiesc ? Din 

de combinații 
atribuindu-și 

funcții pe care 
avut niciodată, 

'. credulitatea

tot felul 
necurate, 
titluri și j 
nu le-aii 
exploat.înd 
unor cetățeni. Te asigură 
că pot „aranja" orice pe 
lume, că porțile le sînt 
deschise, bine înțeles,
pretutindeni, fiind prie
teni cu cutare și cutare. 
Serviciile lor aii o înca
drare juridică precisă: 
trafic de in f'uență, milu
ire etc. Din păcate se

mai găsesc naivi care 
ia de bună tot ce spun și 
care-i cred pe cuvînt.

într-o zi, Jean — Via
ță Ușoară face cunoștința 
lui Marin Stanciu. Omul 
tocmai ispășise o con
damnare — și ținea mor
țiș să lucreze tot ca os
pătar. Jean i-a dat 
Marin asigurări 
„aranjează“. Va 
ni, va uza de 
lui. Dar...

Marin Stanciu 
bit să-l liniștească. Nici 
un dar... Darul lui e pus 
de-o parte. S-au înțeles 
repede. 500 de lei pentru 
angajarea temporară. 2 000 
de lei pentru angajarea 
definitivă Iar pînă una 
alta, cît au durat tratati
vele. Marin Stanciu a su
portat consumațiile influ
entului său amic.

De „aranjat“, pînă la 
urmă, s-a aranjat Jean și 
nu fostul ospătar. Dibuit 
de organele de miliție, 
Jean — Viață Ușoară a 
fost condamnat de tribu
nalul raional 30 Decem
brie la 2 ani închisoare 
corecțională.

lui 
formale : 
interve- 

influența

s-a gra

V. SEBASTIAN

Numărul pe luna septembrie 1963 al 
revistei „Probleme economice“ conține ar
ticolele : „Unele aspecte ale relațiilor 
economice externe ale Republicii Populare 
Romîne“ de MAURICIU NOVAC ; „Valo
rificarea superioară a lemnului“ de MI
HAIL SUDER ; „Calitatea produselor și 
stimularea materială a îmbunătățirii ci“ 
de SIMION ȚAIGĂR ; „Probleme ale 
conținutului noțiunilor de tehnică și pro
gres tehnic“ de V. PRICEPUTU ; „Cu 
privire la dezvoltarea legumiculturii în 
G.A.Ç." de C. IORDĂCIIESCUj „De
terminarea fondului total do mărfuri cu 
ajutorul balanțelor legăturilor dintre ra
muri și rolul balanței consumului“ de M. 
GÜNTER (R. D. Germană) ; „Date noi 
asupra trusturilor bancare americane“ de 
VICTOR PERLO (S.U.A.).

La rubrica „Din planul de activitate 
științifică al Institutului dc cercetări eco
nomice“ este publicat articolul „Acordarea 
avansurilor bănești în G.A.C.“ de TR. 
LAZĂR. Rubrica „Folosirea matematicii în 
economie“ cuprinde articolul „Posibilități 
de folosire în planificare a unor relații do 
corelare dintre unii indicatori economici 
sintetici” de I. SÀPIIIER.

Numărul de fată cuprinde însemnările : 
„Reducerea prețului de cost la fabrica de 
mobilă din Iași“ de C. NICOLICIOIU și 
P. DUMITRU (Iași) ; „Creșterea rentabi
lității producției agricole Ia G.A.S. „Valea 
lui Mihai", regiunea Crișana“ de GII. 
GÎRLAȘU și I BLACIOS. Revista publică 
la rubrica „Critică și bibliografic" : „Un 
ajutor prețios în studierea problemelor 
de economie industrială“ (C. Pintilie „Eco
nomia, organizarea și planificarea industriei 
socialiste“) de I. VELEA, I. PÄTAN și N. 
MARCU ; „Dezvoltarea cooperației de 
consum în cifre" („Cooperația de consum 
în R. P. Romînă în anii 1950—1960“) de 
ȘT. LUCA : „O actuală și utilă lucrare 
didactică despre balanța legăturilor dintre 
ramuri“ („Osnovî razrabotki mejotraslevovo 
balansa“) de V. TREBICI ; „Din optica 
metropolitană“ (Pierre Sevette „L’economie 
de l’énergie dans les pays en voie de 
développement“) de I. NICOARÄ ; „De
cepții în tabăra ideologiei burgheze" 
(„Hamburger Jarbuch für Wirtschafts — 
und Gesselschaftspolitik“) de S. DÄ- 
NESCU.

La Uricani, într-o dupa-amiaza din 
vara anului trecut, comuniștii unei or
ganizații de bază participau la o adu
nare generală în care se discuta pri
mirea în partid a minerului Constantin 
Rudic, șef de schimb într-o brigadă 
dintre cele mai bune pe exploatarea 
minieră. Constantin Sorescu, șeful bri
găzii amintite, loan Bria, Constantin 
Maftei și alții au vorbit atunci cu mul
tă căldură despre hărnicia, modestia și 
conduita exemplară a tovarășului lor. 
A luat cuvîntul și secretarul comitetu
lui de par.tid. „Tov. Rudic e un miner 
de frunte aici la noi. Părerea mea e 
că nu ne-a arătat încă tot ce poate“ 
— a spus el, printre altele.

După adunarea de partid, pe Cons
tantin Rudic o bună vreme l-a fră- 
mîntat un gînd : cum să dovedească 
ortacilor săi că într-adevăr este capabil 
de realizări și mai mari. Acest lucru îl 
considera ca principala lui sarcină de 
partid. Prilejul nu avea să întîrzie. S-a 
ivit necesitatea organizării unei pu
ternice brigăzi de abataj, iar conduce
rea minei, la propunerea biroului or
ganizației de bază, i-a încredințat lui 
„șefia“ acestei brigăzi. Cum el lucrase 
ani în șir la înaintări, la pregătiri, iar 
acum i se cerea să lucreze în abataj, 
la cărbune, se înțelege, sarcina nu i s-a 
părut deloc ușoară. Crescuse în briga
da lui Sorescu. dar acum sosise timpul 
să-și ia singur zborul. Așa s-a făcut că, 
dm luna ianuarie a acestui an, minerul 
Constantin Rudic a devenit șeful unei 
brigăzi de abataj.

*

Am poposit recent la Uricani. 
Cu acest prilej, am aflat și istoria re
cordurilor înregistrate de brigada lui 
Rudic. Această brigadă a ajuns, în luna 
august, să obțină o producție de peste 
10 tone pe fiecare post de miner — cea 
mai mare productivitate înregistrată 
pînă acum în Valea Jiului.

însoțiți de inginerul Herman lunger, 
șeful sectorului II, am pătruns în mă
runtaiele muntelui, spre locurile unde 
lucrează minerii lui Rudic. Ii găsim la 
stratul 3, în abatajul cameră 8. Rudic 
lucra și el în schimbul de dimineață.

Schimbul e condus de minerul Jeni- 
că Năstase, un om bine apreciat

pentru indemmarea cu care lucrea
ză. Ajutorul de miner e un tînăr 
la vreo 25 de ani, Constantin Moise, 
iar Nicolae Dascăleanu și Ștefan Că- 
praru 
crează 
schimb

lu-
Un 

pri-

completează grupul care 
la ora aceasta în abataj, 

de patru oameni

à ' -

Șeful de brigadă, minerul C. Rudic 
ma vedere cu nimic deosebiți față de 
cei din alte schimburi. Hărnicia lor. 
ca și a celorlalți din brigadă, a trecut 
însă de mult hotarele acestui loc de 
muncă.

— Care este „secretul“ succeselor 
noastre ? — repetă Rudic cu luare 
aminte întrebarea pusă de noi. Cred 
că strădania de a folosi mai bine teh
nica și fiecare minut din timpul de lu
cru. Reușim aceasta printr-o mai ra
țională organizare a muncii în fiecare 
schimb.

In aparență aceste cuvinte nu spun 
lucruri prea deosebite, dar dacă urmă
rești cu atenție modul în care este or
ganizată și se desfășoară munca în a- 
ceastă brigadă și mai ales dacă faci o 
comparație cu felul cum lucrează alte 
brigăzi, descoperi repede așa-zisul „se-

creț.“ despre care minerul Rudic ne-a 
vorbit atît de simplu.

Pînă în ianuarie, celelalte brigăzi dă
deau cam 6 tone de cărbune pe post, 
încă din prima lună, brigada lui Rudic 
a dat însă 6,22 tone pe post. O primă 
depășire care i-a sporit încrederea în 
forțele proprii, în capacitatea oameni
lor din brigadă. Depășirea n-a atras a- 
tenția „vecinilor“. „Așa e în prima lu
nă“. și-au zis unii, „A avut poate și un 
front bun de lucru, au adăugat alții. 
Să-1 vedem și în lunile viitoare“.

In vremea asta Rudic, împreună cu 
ortacii săi, chibzuia cum să organizeze 
mai bine munca, să înlăture „timpii 
morți". A trecut la noi măsuri. Mai în- 
tîi, la intrarea în șut, n-a mai permis 
ca toți 
pentru 
nevoie 
hotărît 
singur să meargă jos, să vadă cum se 
prezintă abatajul și să hotărască ce 
materiale trebuie. în vremea asta cei
lalți 3 mineri din schimb rămîn sus și 
încep imediat să aducă lemnul și seîn- 
dura necesare armării. Procedînd astfel 
se elimină o jumătate de oră, ba une
ori chiar și o oră de timpi morți. Munca 
în abataj este organizată în așa fel îneît 
toți au de lucru în fiece clipă. Minerul 
șef de schimb găurește, alegînd cu gri
jă locurile cele mai indicate pentru ca 
ruperea să fie spornică ; ajutorul lui, 
împreună cu un vagonetar, armează, 
iar cel de-al patrulea om anunță arti
ficierul, aduce și pregătește pămîntul 
pentru buraj. Cu cît operațiunile aces
tea se fac mai repede, cu atît artificie
rul va pușca mai din timp și, în 
acesta, „plinele“ cu cărbune vor 
mai de timpuriu la „ziuă".

Timp prețios se cîștigă și prin 
sirea judicioasă a transportorului cu ra- 
clete. Rudic a prelungit scocul acestuia 
pînă în frontul de cărbune. Care e re
zultatul ? Chiar dacă se pierde ceva 
timp cu prelungirea transportorului, se 
cîștigă foarte multe minute la trans
portul propriu-ziș. deoarece circa 3/4 
din cărbune merge direct în scoc, ră- 
mînînd destul de puțin de lopătat.

După pușcare și eliminarea fumului, 
mulți mineri au obiceiul să meargă în 
aba ta,1, să observe cum s-a făcut rupe-

oamenii să coboare în abataj 
a vedea de ce materiale au 

la locul de muncă. El a 
ca numai șeful de schimb

felul 
porni

folo-

rea și abia după aceea să plece după 
grindă. Se pierde în acest fel chiar și 
cîte o jumătate de oră. în brigada lui 
Rudic, după aerisirea abatajului, nu se 
mai face drumul acesta inutil, ci se in
tră direct cu grinda. (Minerul își poate 
da seama încă înainte de pușcare ce fel 
de grindă îi trebuie).

Cînd începe funcționarea transporto
rului, se obișnuiește în unele abataje, 
ca, în vreme ce un om din schimb tra
ge cu sapa cărbunele în scoc, ceilalți 
să stea să-1 privească, așteptînd să li 
se creeze loc mai liber. în brigada lui 
Rudic toți se apucă de îndată de lucru.

Iată doar cîteva exemple de folosire 
rațională a timpului de lucru. Activita
tea rodnică a brigăzii lui Rudic se ex
plică și prin aceea că aici se dă o mare 
atenție ridicării calificării. Nicolae Dăs- 
căleanu și Constantin Scorpie au absol
vit nu de mult cursurile de ridicare a 
calificării devenind ajutori mineri ; alți 
oameni din brigadă urmează de aseme
nea diferite forme de însușire a noi cu
noștințe în meseria de miner.

Amintim încă un lucru important. De 
la începutul anului și pînă acum, bri
gada lui Rudic a lucrat fără absențe.

Șeful de brigadă acordă o atenție 
deosebită desfășurării ritmice a activi
tății în schimburi. în condiții de lucru 
normale se dau cu regularitate două 
fîșii pe schimb și aripă. Brigada e hotă
rîtă să descopere noi rezerve interne, să 
nu se oprească la 2 fîșii. De fapt, în 
cadrul ei, echipa condusă de Jenică 
Năstase a reușit să execute trei pușcări 
într-un schimb, și să dea o producție de 
80 de tone — adică 20 de tone pe post. 
(Cu această cantitate de cărbune, o lo
comotivă cu aburi poate remorca un 
tren de persoane pe o distanță 
4 000 km).

Așadar, „recordul“ lui Rudic nu-i de 
loc un lucru întîmplător ; și mai ales 
nu-i un record care să nu poată fi ajuns 
și de alții. El este rezultatul organizării 
exemplare a muncii, al priceperii în fo
losirea tehnicii, al bunei calificări. Con
diții asemănătoare de lucru, experiență 
bogată și oameni la fel de buni au. de 
exemplu, și brigăzile conduse de Vasile 
Hrițcan, loan Bria. Miron Năsăleanu, 
Stanca Teodorescu care dau în prezent 
6—8 tone pe post. Printr-o mai bună 
organizare a muncii și acestea pot a- 
junge la producția atinsă de brigada lui 
Rudic.

CINEMATOGRAFE : Vară șl fum 
cinemascop : 
12—14 (9; '
Voi fi 
Magheru 
Capitol — 
14; 16.15; .................
1 Mal 322 (11; 15; 17; 19; 21). Ultima șan
să : Carpațl ‘ .
14 15; 16,30; 18,45; 21), Festival — bd.
6 Martie 14 (10; 12; 15; 17; 19; 21). Fero
viar — cal. Grlvlței 80 (10-, 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21), Modern — piața G. Coș- 
buc 1 (10: 12; 15; 17; 19; 21). Codin :
București — bd. 6 Martie 6 (9; 11; 13; 15; 
17; 19: 21), - • ■ - • •• •
lîngă podul 
18,45; 21), 
Mare, colț 
17; 19; 21). Babette pleacă la 
nemascop : Tineretului — 
riei 48 (9; 11,15: 13,30;
Bucegi — bd. 1 Mai 57 (10; 12; 15; 
21), Miorița — calea Moșilor 127 
11.45; 14; 16,15; 18,45; 21). Moartea în
insula de zahăr — cinemascop : Victo
ria — 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 ; Lu
mina — bd. 6 Martie 12 (rulează în con
tinuare de la orele 9.30 pînă la orele 
13,45 după-amlază 16; 18.15; 20,30). Luna 
de miere fără bărbat : Union — str. 
13 Decembrie 5—7 (14,30; 16.30: 18.30;
20.30) , Colentina — șos. Colentina 84 (15;
17; 19; 21). Program special pentru copii 
la orele 10 la cinematograful Doina — 
str. Doamnei 9. Intre două Iubiri : Doi
na — str. Doamnei 9 (11.30: 14.30; 16,30;
18,30; 20,30). Festivalul Chaplin — In lu
mea temperaturilor înalte : rulează în 
continuare de la orele 9 pînă la orele 21 
la cinematograful Timpuri Noi — bd. 
6 Martie 18 E permis să calci pe tarbă: 
Glulești — calea Giuleștl 56 (10; 12,15; 16; 
18.15; 20.30). Tomis — calea Văcărești 21 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), înfrățirea în
tre popoare - bd. Bucureștii.Noi (13.45; 
16; 18.15: 20,30) Lira — calea 13 Septem
brie 186 (15,30: 18; 20,30). ---- ' '
Cultural — ’ '
18,15; 20,30).
Griviței 137 
21.15), Arta 
19; 21). Ttl 
str. Buzești
Marele drum : Crîngași — șos. Crîngașl 
42 (16; 18,15; 20,30). Ferentari — calea 
Ferentari 86 (16; 18,15; 20,30). Doi din 
alte lumi : Unirea — bd. 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 de aur : Munca
— șos. Mihal Bravu 22] (15; 17; 19; 21). 
Numai statuile tac : Moșilor — calea 
Moșilor 221 (16; 18,15; 20,30). Generalul : 
Cosmos — bd. 30 Decembrie 89 (16; 18; 
20). Povestea unei veri ; viitorul — str. 
M Emlnescu 127 (16; 18.15; 20.30). Ulti
mul tren din Gun Hill : Volga 
Ilie Pintilie
Floreasca — str. I. S. Bach 2 (111 
19: 21), Pacea — bd. Libertății 
(11; 16; 18; 20,15). Icarie X. B 1 ; 
tății — str. 11 Iunie 75 (10; 12;
20). Nori albi : Luceafărul 
hovel 118 (15; 17; 19; 21). Misterele Pa
risului — cinemascop : Progresul — 
șos. Giurgiului 3 (15; 17; 19; 21). Clubul 
cavalerilor — cinemascop : Drumul Se
rii — str. Drumul Serii 30 (16; 18; 20).
Vcnițl mîine ; Cotrocenl — șos. Cotro- 
cenl 9 (15; 17; 19, 21). Cel mal mar; 
spectacol : Popular — str. Mătăsari 31 
(10,30; 15;

Patria — bd. Magheru 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,20).

mamă : Republica — bd. 
2 (10; 12; 14; 17; 19; 21),
bd. 6 Martie 16 (9,30; 11,45;

18,30; 20,45), Excelsior — bd.
— bd. Magheru 29 (10; 12, 
18,45; 21), Festival

Grivița — cal. 
Basarab (10; 12; 

T^elodia — șos. 
cu str. Lizeanu

Grlvlței — 
14,15; 16.30; 
Ștefan cel 

(10; 12; 15; 
război — ci- 

calea 
15,45; 18;

Victo- 
20,30), 

17; 19;
(9.30;

Moby Dick : 
piața Ilie Pintilie 2 (11; 15.45; 
Escondida : Dacia — calea 

(9; 11; 13; 15; 17,15; 19,15; 
— cal. Călărași 153 (15; 17; 
ești minunată : Buzești — 

9—11 (11; 16; 18.15; 20,30).

șos.
6] (10; 12; 14; 16; 18; 20), 

15; 17;
70—72 

Liber
ia; 18; 

calea Ra

de

ION CLENCIU

Timpul probabil pontru zilele de 3, 4 
șl 5 octombrie. In țări ; ifc-^mea con
tinuă să se încălzească. Cerul va fi va
riabil mal mult senin în sudul țării, 
în nord vor cădea ploi slabe locale. 
Vînt, slab pînă la potrivit. Temperatura 
va crește, minimele vor fi cuprinse între 
4 șl 14 grade, iar maximele între 14 șl 
24 grade, local mal ridicată. Dimineața 
ceață slabă locală. In București : Vremea 
continuă să se încălzească. Ceru] va
riabil, mai mult senin, noaptea și dimi
neața. vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere.

vrem ea î

Z ‘111 •
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La fabrica „Unirea“-Iași a început fabricarea uleiului comestibil din noua re
coltă de floarea-soarclui. In fotografie : Operatorii Vasile Peliu și Teodor Gherman ur
mărind functionarea instalației de extragere a uleiului.

(Foto : Agerpres)

Primirea de către tovarășul Ștefan Voitec a însărcinatului 
cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice

TELEGRAME EXTERNE

Plecarea delegației
Marți a părăsit Capitala delegația 

culturală franceză condusă de Jean 
Basdevant, directorul general al 
afacerilor culturale și tehnice din 
Ministerul Afacerilor Externe, care 
a semnat programul de schimburi 
culturale, științifice și tehnice între 
R. P. Romînă și Republica Franceză. 
Membrii delegației au fost conduși

Meciuri internaționale de fotbal
® Astăzi, la Ploiești, lotul olimpic de 

fotbal al R. P. Romîne susține un meci 
amical în compania valoroasei formații 
olandeze Fortuna Geleen. Acest meci cons
tituie un bun prilej de verificare a forma
ției noastre, care va întîlni la 9 octombrie, 
în meci amical, la Ankara, reprezentativa 
Turciei, In întîlnirea de astăzi, echipa 
noastră va juca în următoarea formație pro
babilă : Datcu, Popa, Nunweiller 111, Ivan, 
Petru Emil, Nunweiller IV, Pîrcălab, Cons
tantin, Dridea 1, Țircovnicu, Crăiniceanu.

Rezervele echipei sînt : Suciu, Petescu, 
Greavu, Koszka, Raksi și Hajdu.

O Vineri, în Capitală, echipa olandeză 
Fortuna Geleen va întîlni pe Progresul 
București. Jocul se va desfășura în noc
turnă pe stadionul Republicii.

® Peste două zile va sosi în tara noas
tră ?i echipa iugoslavă Vojvodina Novisad. 
Fotbaliștii iugoslavi vor întîlni foi la Timi
șoara pe Știința. Duminică, la Constanta, 
Vojvodina va fi oaspetele echipei Farul. La 
9 octombrie, echipa iugoslavă va întîlni pe 
U. T. Arad.

Mofociclism

Concursul internațional
Ieri după-amiază s-a desfășurat un inte

resant concurs international motociclist de 
viteză la care, alături de o serie de aler
gători romîni fruntași, au concurat și aler
gătorii italieni : Garagnani Luciano și Zac- 
chiroli Vittorio. Oaspeții — de o certă va
loare ' internațională — au dominat cursele 
la care au participat. Garagnani a impre
sionat în mod deosebit prin tehnica sa în 
luarea virajelor. El a cîștigat trei probe — 
la 125 cmc, 250 cmc și 350 cmc, iar com
patriotul său Zacchiroli la 175 cmc.

Aspect de Ia cursa clasa 250 cm3

Lucrul principal: calitatea
(Urmare din pag. I-a)

podării colective nu au respins nici 
măcar un singur hectar și le-au a- 
cordat calificativul „foarte bine“. 
La gospodăria colectivă din Mă- 
dăras, arăturile pentru însămînțări 
cît și semănatul celor 62 ha cu orz și 
secară efectuate de tractoriștii din 
brigada a 8-a condusă de Boit Cră
ciun au primit calificativul „foarte 
bine“. Asemenea calificative au pri
mit și lucrările efectuate de tracto
riștii care deservesc gospodăriile co
lective din Cefa, Sînnicolau, Gepiu 
și altele unde s-au și însămînțat pri
mele suprafețe cu cereale.

în drum spre Berechiu ne-am 
oprit în dreptul tarlalei de 71 ha a 
G.A.C. Cefa. împreună cu directorul 
stațiunii, tov. Ion Matiu, am consta
tat că terenul era bine lucrat. Trac
toriștii Traian Poienaru și Ion 
Cristea după ce au arat terenul 
l-au discuit de două ori și l-au în
treținut cu grapa reglabilă. în dimi
neața zilei de 26 septembrie ponta- 
torul Koloman Szabo făcea controlul 
calității lucrărilor, iar la amiază, 
președintele gospodăriei, Gheorghe 
Balogh, și inginerul agronom Ion 
Suciu au recepționat această lucrare 
căreia i-au dat calificativul „foarte 
bine“. A doua zi dis-de-dimineață, 
tractoriștii au început semănatul 
griului. Am poposit apoi în mijlocul 
tractoriștilor care deservesc G.A.C. 
Berechiu. Șeful brigăzii a 4-a. Petru 
Sim ne-a arătat, cu ajutorul schi
ței d- amplasare a griului, unde lu
crează fiecare tractorist. La parcela 
denumită „Țog“ l-am găsit pe trac
toristul Gheorghe Crăciun semănind

culturale franceze
la plecare, pe aeroportul Băneasa, 
de Nicolae Ghenea, directorul rela
țiilor culturale din Ministerul Afa
cerilor Externe, și de alți funcțio
nari superiori din acest minister. Au 
fost de față Pierre Paul Bouffanais, 
ministrul Franței la București, și 
membri ai legației.

(Agerpres)

de viteză din Capitală
O frumoasă luptă sportivă a prilejuit și 

proba rezervată motocicletelor de 500 cmc. 
Mihai Dănescu (Steaua) a terminat învin
gător, după o pasionantă dispută cu M. 
Cernescu îi Gh. Ion.

★
La startul categoriei 500 cmc a avut loc 

o scurtă festivitate prilejuită de sărbătorirea 
„veteranului“ motocicliștilor : alergătorul 
N. Buescu. El a luat ieri cel de-al 500-lea 
start din activitatea sa motociclistă de 35 
de ani.

ultima porțiune din cele 19 ha cu 
grîu. Gheorghe Ruja, vicepreședin
tele gospodăriei colective, care toc
mai controla calitatea semănatului 
ne-a spus : „Sintern foarte mulțu
miți de lucrările făcute în această 
toamnă de brigada de la S.M.T. 
Cefa“.

în drum spre alte unități agricole 
am văzut suprafețe mari de orz și 
secară răsărite frumos și uniform, în 
rînduri drepte și dese. Este rodul 
muncii mecanizatorilor de aici. Cînd 
am ajuns la G.A.C. din Roit, trac
toriștii din brigada lui Teodor Du- 
luș lucrau unii la arat, alții la se
mănat. La marginea comunei am 
văzut o tarla de 51 ha semănată In 
întregime cu grîu, la capătul căreia 
era înfiptă o tăbliță pe care scria 
cine a executat semănatul, supra
fața tarlalei, soiul griului, cantitatea 
de semințe la ha. „Autorul“ era 
tractoristul Mihuță Lazăr — care 
terminase cu o zi înainte de semă
nat cele 51 ha pentru care a primit 
calificativul „foarte bine“. Inițiativa 
conducerii S.M.T. Cefa, ca fiecare 
tarla semănată să fie însoțită de 
o tăbliță care să indice numele trac
toristului și lucrările efectuate pe 
acel teren, contribuie la ridicarea 
răspunderii. tractoriștilor, la îmbu
nătățirea calității lucrărilor.

*
S.M.T. Tileagd deservește gospo

dăriile colective din raioanele Aleșd 
și Beiuș. Aici, din cauza reliefului, 
terenul este ceva mai greu de lucrat 
decît în raionul Salonta. Totuși me
canizatorii nu precupețesc nici un 
efort pentru a efectua lucrări de

Marți la amiază, președintele Ma
rii Adunări Naționale' a R. P. Ro
mine, Ștefan Voitec, a primit în 
audiență pe G. E. Cebotariov, însăr
cinat cu afaceri ad-ihtëripa al Uniu
nii Sovietice în R. P. 'Romînă, câre 
a înmînat din partea Sovietului Su

Bedarațîa tov. Martin Isac cis privire la vâzîta 
delegației C. C. S. in R. S. £ Iugoslavia

Intr-o convorbire avută cu un redactor al Agenției Romîne de 
Presă, tovarășul Martin lsac, președintele C.C.S., care a condus dele
gația sindicatelor din țara noastră în vizita făcută în R.S.F. Iugosla
via, a declarat următoarele :
La invitația Consiliului Central al 

Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia 
o delegație a Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. Romînă a vi
zitat timp de 10 zile țara vecină.

între sindicatele din R. P. Romînă 
și R.S.F. Iugoslavia sînt relații de 
colaborare tovărășească, care se dez
voltă permanent. Dezvoltarea aces
tor relații, pe baza respectului re
ciproc și în spiritul internaționalis
mului proletar, constituie o contri
buție la întărirea prieteniei dintre 
poporul romîn și poporul iugoslav, 
în interesul cauzei păcii și socialis
mului.

Delegația noastră a vizitat orașele 
Belgrad, Zagreb, Ljubljana, Split, 
întreprinderi industriale ca Uzina 
de construcții de mașini „Litostroj“ 
din Ljubljana, hidrocentrala și șan
tierul naval de la Split, Tîrgul inter
național de mostre de la Zagreb, in
stituții social-culturaie, putînd astfel 
să cunoască unele din realizările oa
menilor muncii pe calea construirii 
socialismului.

în timpul vizitei, delegația sin
dicatelor noastre a avut discuții 
prietenești cu președintele C.C. al 
U.S.I., Svetozar Vukmanovici, și alți 
conducători ai sindicatelor iugosla
ve, s-a întîlnit cu activiști sindicali, 
muncitori, ingineri, tehnicieni, con
ducători de întreprinderi, care ne-au

In câteva Hradtarî
Campionatul mondial feminin de șah a 

continuat la Split cu desfășurarea turului 
8 Lidera clasamentului, echipa U.R.S.S., a 
învins cu 2—0 echipa Belgiei. Alte rezul
tate: R. F. Germană-R. P. Bulgaria 0,5—0,5 
(1) ; Monaco-R.P. Ungară 0—1 (1) ; R. P. 
Polonă-R.D. Germană 0—1 (1) ; R.P. Mon- 
golă-Iugoslavia 0—0 (2) ; S.U.A.-Austria 
1,5—0,5 ; Scotia-Olanda 0—2. Echipa R.P. 
Romîne. a avut zi liberă.

Clasamentul : 1. U.R.S.S. 15 puncte ; 2. 
Iugoslavia 12 (2) ; 3. Olanda 10,5 ; 4. S.U.A. 
9,5 ; 5. R. D. Germană 8,5 (1) ; 6. R.P. 
Polonă 8 (1) ; 7. R.P. Romînă 7,5 ; 8. R.P. 
Mongolă 7 (2) ; 9. Austria 6,5 etc.

*
In meci retur contînd pentru competiția 

de fotbal „Cupa orașelor tîrguri“, echipa 
scoțiană Patrick Thisle (Glasgow) a învins 
cu 3—0 (0—0) pe Glentoran (Irlanda de 
nord). Primul m'eci fuseso cîștigat, de ase
menea, de echipa scoțiană (4—1), care s-a 
calificat pentru turul următor.

*
Cu prilejul unui concurs internațional de 

atletism, desfășurat la Praga, campionul eu
ropean în proba de 3 000 m obstacole, bel
gianul Roelants, și-a făcut debutul oficial 
în cursa de 10 000 m. El a terminat învin
gător cu timpul de 29’07"2/10 ' -u record 
belgian).

*
Sportivii francezi se pregătesc intens în 

vederea jocurilor preolimpice, care vor avea 
loc între 12 și 16 octombrie la Tokio. Din 
delegația sportivă franceză, care va pleca 
peste cîteva zile în Japonia, fac parte, 
printre alții, atleții Jazy, Bogey, cicliștii 
Motte, Aimar, înotătorii Cristine Caron, 
Gottvales, Luyce, scrimerii Magnan și Re
venu.

bună calitate. Inginerul Ion Sabău, 
directorul S.M.T. Tileagd, ne-a arătat 
„negru pe alb", că gospodăriile co
lective ale căror terenuri au fost 
lucrate de mecanizatorii acestei sta
țiuni au avut cuvinte de laudă 
despre calitatea lucrărilor. Procesele 
verbale semnate de comisiile de re
cepție din gospodăriile colective 
consemnează : „lucrări de bună ca
litate". Numai că aceste procese 
verbale se referă la arăturile de 
vară și la cele 715 ha pregătite pen
tru însămînțări. Pînă la 27 septem
brie, mecanizatorii de la S.M.T. Ti
leagd au însămînțat numai 18 ha cu 
orz și secară la gospodăriile co
lective din Tileagd și Borod. în rest 
tractoarele lucrează la arături, 
la treieratul florii-soarelui și la di
ferite transporturi. Tocmai în aceste 
gospodării în care condițiile de 
climă și sol cer ca semănatul să se 
facă mai devreme, această lucrare 
întîrzie. Nu s-a început semănatul 
nici chiai- pe terenurile care sînt 
gata pregătite. Oare respectarea 
timpului optim de semănat nu-i in
teresează pe tovarășii din conduce
rea S.M.T. Tileagd ?

Mai trebuie arătat că brigăzile de 
tractoare din gospodăriile colective 
Borod, Borozel, Beznea, Brusturi, 
Cuieșd lucrează cu capacitate redusă 
din cauză că în aceste unități recol
tatul porumbului și eliberarea tere
nului se desfășoară într-un ritm ne
satisfăcător Consiliile agricole raio
nale Aleșd și Beiuș vor trebui să 
îndrume gospodăriile colective să 
grăbească eliberarea și pregătirea 
terenului pentru ca semănatul să se 
poată face la timp și la un nivel a- 
grotehnic superior. 

prem- al U.R.S.S. un film documen
tar realizat cu prilejul vizitei în 
U.R.S.S., în luna mai a.c., a delega
ției Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne.

Tovarășul Ștefan Voitec a mulțu
mit călduros pentru filmul primit.

informat despre munca și realizările 
lor, despre planurile lor de viitor, 
despre rolul, activitatea și contribu
ția sindicatelor iugoslave la dezvolta
rea economică și culturală a țării.

După călătoria făcută prin țară, 
delegația sindicatelor din R. P. Romî
nă a fost primită de vicepreședin
tele R.S.F. Iugoslavia, Alexander 
Rankovici, cu care a avut o convor
bire tovărășească.

Pretutindeni pe unde a călătorit, 
delegația C.C.S. a fost întîmpinată 
prietenește de oamenii muncii iu
goslavi, care s-au interesat de mun
ca și realizările obținute de poporul 
nostru muncitor, urîndu-i noi suc
cese în lupta pentru înflorirea pa
triei noastre socialiste.

Schimburile de experiență, de de
legații sindicale din cele două țări 
au dus la o mai bună cunoaștere 
reciprocă a realizărilor clasei mun
citoare. Vizita delegației C.C.S. în 
R.S.F. Iugoslavia, întîlnirile cu oa
menii muncii, discuțiile tovărășești 
purtate cu conducători ai sindicate
lor și activiști sindicali vor contribui 
la dezvoltarea relațiilor prietenești 
dintre sindicatele din cele două 
țări.

în încheierea vizitei, delegația 
noastră a invitat o delegație a sin
dicatelor iugoslave să viziteze Re
publica Populară Romînă.

Vizita ia N.I.P.C. a specialiștilor 
japonezi în domeniul cîiimici
Marți după-amiază Mihail Flo- 

rescu, ministrul industriei petrolu
lui și chimiei, a primit pe membrii 
delegației Asociației industriilor 
chimice japoneze, în frunte cu Ma
sao Fukushima, vicepreședintele a- 
sociației care se află în vizită în 
țara noastră.

Seară, Ministerul Industriei Petro
lului și Chimiei a oferit o masă în 
cinstea oaspeților.

(Agerpres)

INFORMAȚII
0 Marți dimineața a părăsit Capitala 

delegația de prietenie japono-romînă, care 
timp de 2 săptămîni ne-a vizitat țara. De
legația a făcut vizite la I.R.R.C.S., Ministe
rul Comerțului Exterior, la unele între
prinderi, precum și la așezăminte de cultură 
din Capitală și din alte localități ale tării.

• Marți dimineața a părăsit Capitala 
delegația de cineaști condusă de Alois Fo- 
ledneak, directorul general al cinematogra
fiei cehoslovace, care ne-a vizitat țara în 
cadrul planului de colaborare culturală în
tre R. P. Romînă și R. S. Cehoslovacă. La 
plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au 
fost conduși de Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Consiliului cinematografiei din 
Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, 
conducători ai Studioului cinematografic 
„București", cineaști. Au fost de față re
prezentanți ai Ambasadei R. S. Cehoslovace 
în R. P. Romînă.

(Agerpres)

Lista da ciștiguri In obiecte
la depunerile pe librete de economii 

cu dobîndă și cîștiguri 
TRAGEREA

PENTRU TRIMESTRUL III. 1963

Nr. 
cîștig.

Nr. libre
tului cîști- 

gător

Valoarea cîștigurilor

parțială totală

1 88.512 10.000
1 592.927 10.000
1 595.098 10.000
1 667.075 10.000
1 956.456 10.000
1 1.027.862 10.000
1 1.068.7J5 10.000
I 1.098.201 10.000
1 1.192.121 10.000
1 1.262.744 10.000 100.000

Terminația 
libr. cîști-

gător
15 32.228 5.000
15 76.412 5.000 150.000
15 27.938 2.000
15 51.010 2.000
15 54.819 2.000
15 67.404 2.000
15 76.607 2.000
15 80.626 2.000 180.000

150 0.437 1.000
150 6.028 1.000 300.000
150 3.420 500
150 3.893 500
150 3.983 500
150 6.620 500
150 8.839 500 375.000

1.180 Total cîștiguri 
în obiecte : 1.105.000

Titularii libretelor de economii cu do
bîndă și cîștiguri ieșite la sorți pot , 
alege, în cadrul listei de pe verso șl în 
limita valorii cîștigurilor ce li se cuvin, 
obiectele preferate.

Obiectele se vor ridica de la casele ra
ionale de economii de care depind uni
tățile care au emis libretele cu dobîndă și 
cîștiguri ieșite la sorți.

Diferentele în plus sau în minus între 
valoarea obiectelor alese și valoarea cîș
tigurilor se lichidează in numerar la lu
minarea obiectelor.

Ședința Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru problemele 

economice
MOSCOVA 1 (Agerpres). — După 

cum s-a anunțat oficial, între 25 și 
23 septembrie a avut loc la Moscova 
ședința ordinară a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru problemele 
economice.

La ședință au participat delegații
le țărilor membre ale C.A.E.R. ; 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., 
Mongolia, Polonia,. Romînia, Unga
ria și U.R.S.S. în calitate de obser
vatori la ședință au asistat repre
zentanții Republicii Populare Demo
crate Coreene, Republicii Populare 
Chineze și Republicii Democrate 
Vietnam.

Comisia a examinat sarcinile pri
vind activitatea ei viitoare, care de
curg din hotărîrile Consfătuirii din 
iulie (1963) a primilor secretari ai 
comitetelor centrale ale partidelor 
comuniste și muncitorești, și șefilor 
guvernelor țărilor membre ale 
C.A.E.R., precum și din hotărîrile 
celei de-a XVIII-a sesiuni a Consi
liului.

Comisia a examinat materialele 
privind problemele metodologice de 
comparare a nivelurilor productivi
tății muncii, a eficienței economice 
a investițiilor capitale, precum și 
ale coordonării lucrărilor de cerce
tări științifice în problemele impor
tante ale colaborării economice din
tre țările membre ale C.A.E.R.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de unitate frățeas
că și înțelegere deplină.

încheierea vizitei 
în R. P. Polonă a delegafiei 
de partid și guvernamentale 

a R. D. Germane
VARȘOVIA 1 (Agerpres). — La 30 

septembrie a luat sfîrșit vizita fă
cută în R. P. Polonă de către dele
gația de partid și guvernamentală a 
R. D. Germane, în frunte cu Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane. în aceeași 
zi, la Varșovia a fost semnată o de
clarație comună.

în seara zilei de 30 septembrie, 
delegația de partid și guvernamen
tală a R. D. Germane a plecat spre 
patrie. La gara principală din Var
șovia, oaspeții au fost conduși de W. 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., J. Cyrankiewicz, A. Ra- 
packi, membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., și alți conducători 
de partid și de stat ai R. P. Polone. 
W. Gomulka și W. Ulbricht au 
rostit cuvîntări.

La 1 octombrie, delegația de partid 
și guvernamentală a R. D. Germane 
a sosit la Berlin.

Represiuni antidemocratice în Venezuela
După cum relatează agențiile de 

presă, îri seara zilei de 30 septem
brie au fost arestați la Caracas Je
sus Faria, secretar general al Parti
dului Comunist din Venezuela, se
nator al Congresului Național, Je
sus Maria Casai, vicepreședinte al 
Camerei Deputaților a Congresului 
Național, precum și frații Gustave 
și Eduardo Machado și Francisco 
Villavicencio, deputați. De aseme
nea, poliția a operat o descindere la

O E IE ir IU ir li B E ii
VAGOANE

DE 125 TONE

La Uzina de vagoane 
de cale ferată din Ural a 
fost terminată construcția 
primului lot de vagoane- 
marfare cu o capacitate 
de 125 tone. Ele sînt 
confecționate în întregi
me din metal.

SIMFONIA,,, 
TERMINATĂ

Compozitorul Gustav 
Mahler a lăsat netermi
nată, la moartea sa, în 
1911, Simfonia a X-a. Un 
compozitor englez, Derick 
Cooke a terminat această 
simfonie, care va fi in
terpretată în curînd la 
Londra și la New York, 
sub bagheta lui Eugene 
Ormandy.

„ZBORURILE
COMEMORATIVE

ALE PORUMBEILOR 
CĂLĂTORI"

2 400 porumbei călători 
au fost lansați la Bru
xelles cu prilejul ani
versării a 100 de ani 
de la înființarea primu
lui serviciu de porumbei- 
călători pentru transmi
terea de știri ale unei a- 
genții de presă. Acest 
serviciu a fost instituit 
în urmă cu 100 de ani de 
Julius Reuter — șeful a- 
genției engleze cu același 
nume. Cu prilejul „Zbo
rurilor comemorative ale 
porumbeilor călători" sînt 
programate să aibă loc și 
alte manifestări.

ARHEOLOGIE,,.
CLANDESTINĂ

După cum relatează 
ziarul „New York Herald 
Tribune“, poliția italiană a 
descoperit la Agrigento —

Lucrările Conferinței generale a Agenției internaționale 
pentru energia atomică au luat sfârșit

Reprezentantul R. P. Romîne ales în Consiliul 
guvernatorilor

VIENA 1. — Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite : La 1 
octombrie, la Viena s-au încheiat lu
crările Conferinței generale a A- 
genției internaționale pentru ener
gia atomică. Cu 57 de voturi din 87 
de țări membre, conferința a adop
tat o rezoluție care autorizează A- 
genția internațională pentru ener
gia atomică să controleze folosirea 
reactoarelor nucleare în țările care 
primesc ajutor tehnic din partea a- 
cestui organism, cu scopul de a îm
piedica folosirea acestora pentru 
crearea în secret de arme nucleare, 
în favoarea rezoluției au votat re
prezentanții țărilor socialiste, ai u-

Recepție la Varșovia în cinstea delegației 
Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne

VARȘOVIA 1. — Trimisul special 
Agerpres, C. Benga, transmite: Marți 
seara, Gh. Diaconescu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Varșovia, a oferit 
în saloanele ambasadei o recepție 
în cinstea delegației M.A.N. a R. P. 
Romîne, condusă de Anton Moi- 
sescu, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne.

Au participat : Czeslaw Wycech, 
mareșal al Seimului R. P. Polone, 
Zenon Kliszko, membru al Biroului

Sesiunea Parlamentului francez
PARIS 1 (corespondentul Ager

pres transmite) : La 1 octombrie s-a 
deschis la Paris sesiunea de toamnă 
a Parlamentului francez consacrată 
în mod special discutării bugetului. 
Marți după-amiază, după cuvîntarea 
de deschidere a președintelui Adu
nării, Chaban-Delmas, comisia fi
nanciară a Adunării Naționale a în
ceput examinarea proiectului legii 
financiare pe anul 1964. depusă de 
guvern. Dezbaterile bugetare pro- 
priu-zise vor începe însă la 17 oc
tombrie în ambele camere și se vor 
termina în prima lectură, la 10 no
iembrie. Aceste dezbateri, se consi
deră în cercurile politice franceze, 
vor prilejui discuții aprinse în legă
tură cu politica de înarmare, buge-

■ H

sediul „Centrului unit al oamenilor 
muncii din Venezuela", unde a a- 
restat 145 de muncitori prezenți la 
o conferință care se ținea la acest 
sediu.

Aceste acțiuni sînt consecința noi
lor măsuri excepționale anunțate de 
ministrul de interne al Venezuelei 
împotriva membrilor partidului co
munist și ai partidului „Mișcarea re
voluționară de stingă". 

în mod cu totul întîmplă- 
tor — colecția ilegală de 
obiecte de artă antică 
greco-romană care fusese 
strînsă de octogenarul 
Antonio Giuffrida, prin 
săpături arheologice se
crete în decursul întregii 
sale vieți. Colecția este 
alcătuită din 147 piese 
de statuete grecești din 
aur și bronz, precum și 
din monede de pe timpul 
romanilor.

MAȘINĂ PENTRU 
PLANTAREA VIȚEI 

DE VIE

Inginerii din Uzbekis
tan au creat o mașină 
suspendată pentru plan
tarea viței de vie. Noua 
mașină plantează în nu

mai 100 de minute un ha 
de vie, înlocuind astfel 
munca manuală a șapte 
oameni pe o zi întreagă. 
Deservită de trei meca
nizatori, noua mașină 
face parte dintr-un com
plex de utilaje destinate 
mecanizării cultivării vi
ței de vie.

O TRADUCERE 
INTERESANTĂ

Opera lui Shakespeare 
„Iulius Cezar“ a fost tra
dusă în limba svahili, o 
limbă a negrilor vorbită 
de circa 8 000 000 de oa
meni din Africa Răsări
teană. Autorul traduce
rii. care a apărut în edi
tura Universității Oxford, 
este dr. Iulius Nierere, 
președintele Republicii 
Tanganica.

Arborele din fotografia de mai sus care împodobește 
parcul orașului bulgar Peștera are aproape 969 de ani.

nui număr de țări occidentale, pre
cum și ai altor țări.

Conferința a completat, de ase
menea, cinci locuri care au devenit 
vacante în Consiliul guvernatorilor, 
ca urmare a expirării termenului 
de doi ani a unor membri. Cu 59 
voturi din 61 exprimate, în Consi
liul guvernatorilor a fost ales re
prezentantul R. P. Romîne, acad. 
Horia Hulubei. Potrivit hotărîrii de 
anul trecut a conferinței, Consiliul 
guvernatorilor a fost completat cu 
doi noi membri, în aceste locuri fi
ind aleși reprezentanții Marocului și 
Congoului. Numărul total al locu
rilor în Consiliul guvernatorilor 
este în prezent de 25.

Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P., 
vicemareșal al Seimului, Jan Karol 
Wende, vicemareșal al Seimului, Jan 
Dab Kociot, membru al Consiliului 
de Stat, deputați, activiști de partid 
și de stat, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

La recepție au luat parte, de a- 
semenea, șefi ai misiunilor diploma
tice și alți membri ai corpului di
plomatic.

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

tul educației naționale și așa-numi- 
ta „lege de stabilizare economică“.

Observatorii politici remarcă că 
rareori ajunul unei sesiuni parla
mentare a fost atît de calm ca cel 
de anul acesta, explicînd acest lu
cru prin rolul redus care este acor
dat Parlamentului francez.

Recentul congres al Regrupării 
Democratice și cel al partidului ra
dical au arătat că mișcarea de opo
ziție s-a întărit în cercurile radica
le de centru-stînga. în cadrul con
greselor amintite s-a subliniat că 
condiția succesului republicanilor 
constă în hotărîrea lor de a acționa 
împreună pentru a obține un larg 
program democratic și social.

Presa franceză de marți este de 
părere că, de fapt, bătălia politică 
se va desfășura nu numai în parla
ment ci și în întreaga țară. Ziarul 
„Combat“ scrie : „în realitate păre
rea opiniei publice se va forma în 
afara parlamentului. în jurul pungii 
gospodinei, pentru care nici o altă 
problemă nu prezintă atîta impor
tanță ca puterea de cumpărare a 
familiei“ Ziarul „L’Humanité“ sub
liniază rolul opoziției democratice, 
căreia îi revine sarcina de a apăra 
interesele oamenilor muncii. „Aleșii 
republicani — scrie ziarul — vor re
prezenta atît în Cameră cît și în 
Senat punctul de vedere al unui nu
măr tot mai mare de francezi“.

LIPSĂ DE SOMN

La o expoziție organizată 
la Geneva, au fost prezen
tați circa 500 de diferiți 
șerpi veninoși. De atunci și 
pînă acum, aproximativ 200 
din ei au murit. O anchetă 
a stabilit și cauza . în mare 
majoritate — lipsă de 
somn. Aceasta se aatorește 
afluxului de vizitatori care 
nu-i lăsau să doarmă.

UN ROMAN 
NECUNOSCUT 

AL LU! MARK TWAIN

Americanul Edwin Ar
thur Benjamin, în vîrstă 
de 89 de ani, a trăit re
tras de lume. Singurii 
săi prieteni i-au fost căr
țile Zece zile după moar
tea acestuia s-a descope
rit că lăsase prin testa
ment întreaga sa avere, 
compusă, în special, din
tr-un mare număr de 
cărți, bibliotecii orășelu
lui San-Diego (Califor
nia). Potrivit unei eva
luări provizorii, cărțile 
rare și manuscrisele do
nate de el valorează o 
jumătate de milion de 
dolari.

Printre manuscrise a 
fost descoperit originalul 
nepublicat al unui roman 
al scriitorului american 
Mark Twain.

INCENDIU ÎN MUNȚII 
KILIMANJARO

în pădurile din munții 
Kilimanjaro din Tanganica, 
cei mai înalți din Africa, 
a izbucnit un incendiu. Flă
cările sînt atît de puterni
ce, îneît se văd clar din o- 
rașul Moshi, situat la 17 
mile depărtare, iar tempe
ratura este atît de ridicată, 
îneît rocile vulcanice crapă 
și se proiectează cu forță. 
Nici cîteva ploi torențiale 
nu ar avea în prezent un 
efect prea mare asupra in
cendiului.
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Festivitățile de la PekinSesiunea Adunării Generale
a N. U.

Ziua independenței Ciprului

; NEW YORK 1. Trimisul special al 
'Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : în ședința din 1 octombrie a 
Adunării Generale O.N.U., primul a 
luat cuvîntul ministrul afacerilor 
externe al Salvadorului, Hector Es
cobar Serrano. Salutînd încheierea 
Tratatului de la Moscova cu privi
re la interzicerea experiențelor nu
cleare în trei medii, el a declarat că 
delegația, sa va sprijini orice alte 
propuneri menite să contribuie la 
înfăptuirea dezarmării generale și 
totale.

Ministrul afacerilor externe al 
Angliei, lordul Home, a rostit o am
plă cuvîntare consacrată în princi
pal analizării situației internaționa
le după semnarea Tratatului de la 
Moscova. Home s-a pronunțat în fa
voarea reglementării problemelor 
internaționale „pas cu pas“ și a 
creării unui climat politic care să 
contribuie la aceasta. Ministrul en
glez a declarat că guvernul său va 
lua parte la o conferință la nivel 
înalt a țărilor membre ale Comi
tetului celor 18 state pentru dezar
mare de la Geneva, dacă obiectul 
acestei conferințe va fi precizat „de 
un anumit număr de directive pre
cise cuprinzînd elaborarea unor 
programe concrete de dezarmare“. 
Home a vorbit în continuare în a- 
părarea politicii coloniale engleze.

Apoi au luat cuvîntul miniștrii de 
externe ai Kuweitului și Suediei.

★
Comitetul nr. 3 al Adunării Ge

nerale O.N.U. pentru problemele so
ciale, umanitare și culturale, care 
și-a început activitatea la 25 sep
tembrie, examinează în prezent pri
mul punct al agendei sale și anume : 
Proiectul de declarație asupra elimi
nării tuturor formelor de discrimi
nare rasială, ceea ce constituie im
plicit o condamnare a colonialismu
lui. Proiectul declarației a fost ela
borat în conformitate cu rezoluția a- 
doptată anul trecut de Adunarea 
Generală a O.N.U.

Dovada cea mal concludentă a 
ecoului favorabil de care se bucură 
proiectul de declarație o constituie 
faptul că, deși n-au trecut decît cinci 
zile de la începerea dezbaterilor 
propriu-zise, au luat cuvîntul peste 
40 de delegați. în scopul îmbunătă
țirii proiectului, multe delegații, 
printre care cele ale Uniunii Sovie
tice, Iugoslaviei, Argentinei, Guineei, 
Tunisiei, Braziliei, Austriei, Ceho
slovaciei etc. au prezentat amenda-

mente. Se observă deci o tendință 
tot mai pronunțată a numeroase de
legații de a-și aduce contribuția la 
rezolvarea unor probleme de care 
depinde îmbunătățirea relațiilor in
ternaționale.

în ședința din 1 octombrie a Co
mitetului nr. 3 a luat cuvîntul re
prezentanta R. P. Romîne, Maria 
Groza. Delegația romînă, a spus vor
bitoarea, acordă întreaga sa atenție 
reglementării internaționale a măsu
rilor destinate respectării integrale 
și efective a drepturilor omului, așa 
cum sînt ele înscrise în Carta O.N.U. 
și în Declarația universală a dreptu
rilor omului și, în consecință, cere 
abolirea totală și definitivă a discri
minării rasiale.

Cu toate că încheierea unor anu
mite convenții internaționale care 
să permită luarea unor acțiuni coor
donate de către toate statele parti
cipante împotriva discriminării ra
siale nu este un lucru ușor, delega
ția romînă, a spus în continuare 
vorbitoarea, își exprimă speranța 
că prin eforturi comune se va reuși 
să se atingă acea etapă în care un 
astfel de document să constituie 
biectul dezbaterilor O.N.U.

Poziția delegației romîne față de 
proiectul de declarație se inspiră 
din politica țării noastre, unde toate 
formele de discriminare au fost li
chidate, fapt reflectat în constituția 
și în legislația R. P. Romîne, în re
lațiile sociale și economice din țara 
noastră, 
tinerei 
în 
mare importanță educării cetățeni
lor în spiritul ideilor păcii, egalită
ții în drepturi, prieteniei și înțele
gerii între diferite rase și naționa
lități.

în încheiere, Maria Groza a sub
liniat faptul că delegația romînă se 
pronunță în favoarea acelor amen
damente care sînt menite să întă
rească declarația în privința con
damnării discriminării rasiale și co
lonialismului.

o-

precum 
generații 

țara noastră

și în educarea 
și adulților. 

se acordă o

Dineu oferit de U Thant 
In cinstea miniștrilor de externe 
ai Ü.R.S.S., S.U.Ä. și Angliei
NEW YORK 1 (Agerpres). — Se

cretarul general al Organizației Na
țiunilor Unite, U Thant, a oferit în 
seara zilei de 30 septembrie un dineu 
în cinstea miniștrilor afacerilor ex
terne ai U.R.S.S., S.U.A. și Marii 
Britanii, care participă în momen
tul de față la sesiunea Adunării Ge
nerale. Cu acest prilej, după cum 
subliniază agenția France Presse, în
tre cei trei miniștri de externe a a- 
vut loc un schimb de vederi în le
gătură cu „problemele asupra căro
ra s-ar putea ajunge la o înțelegere 
pentru a continua destinderea între 
Est și Vest“.

comerțului international
NEW YORK 1 (Agerpres). — în 

sprijinul cererii privitoare la revi
zuirea politicii comerciale a Statelor 
Unite față de Uniunea Sovietică și 
țările lagărului socialist, cerere care 
se face tot mai auzită în ultimul 
timp în Statele Unite, s-a pronun
țat și Albert Kway, membru al Con
gresului din partea statului Minne
sota în cadrul unei declarații făcute 
la 30 septembrie.

Totodată, observatori apropiați 
cercurilor de la Casa Albă relatează 
că la Washington au început o se
rie de consultări la nivel guverna
mental, în problemele comerțului cu 
țările socialiste.

TOKIO 1 (Agerpres). — La 1 oc
tombrie o misiune comercială japo
neză, alcătuită din oameni de afa
ceri a plecat spre Europa. Timp de 
trei săptămîni ea va vizita Iugosla
via, Romînia și Bulgaria unde va 
duce tratative cu privire la dezvol
tarea comerțului dintre Japonia și 
țările respective.

OTTAWA 1 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la 30 septembrie, 
primul ministru al Canadei, Lester 
Pearson, s-a pronunțat. în favoarea 
lărgirii relațiilor comerciale cu ță
rile socialiste.

PEKIN 1. — Corespondentul A- 
gerpres, E. Soran, transmite : La 1 
octombrie
Tiananmîn din Pekin o mare de
monstrație a oamenilor muncii cu 
prilejul celei de-a 14-a aniversări a 
proclamării R. P. Chineze.

La tribuna 
conducătorii

a avut loc în piața

centrală au luat loc 
de partid și de stat ai

Sosirea in R.S.Gh oslovacă 
Jânos Kâdâr 

(Agerpres).

R. P. Chineze în frunte cu Mao Țze- 
dun, Liu Șao-ți, Ciu En-lai, Ciu De, 
conducători ai organizațiilor obștești, 
ai Armatei Populare de Eliberare, 
precum și oaspeți străini.

A luat cuvîntul Pîn Cijen, mem
bru al Biroului Politic și al Secre
tariatului C.C. al P. C. Chinez, pri
mar al orașului Pekin.

A urmat apoi demonstrația oame
nilor muncii, la care au participat 
circa 500 000 de locuitori ai Pekinu
lui, muncitori, țărani, pionieri 
școlari, lucrători din comerț,
învățămîntul superior, oameni de 
artă și cultură, lucrători din insti
tuțiile de stat, sportivi.

Seara, în prezența conducătorilor 
de partid și de stat și a numeroși 
oaspeți, au avut loc în piața Tian
anmîn jocuri de artificii.

■ a tov.
PRAGA 1

transmite : Răspunzînd invitației lui 
A. Novotny, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele R. S. Cehoslovace, 
la 1 octombrie a sosit în R. S. Ceho
slovacă într-o vizită de prietenie 
Jânos Kâdâr, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare.

Jânos Kâdâr este însoțit de Jenö 
Fock, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Un
gare, și Dezso Nemes, membru 
Biroului Politic, secretar al C.C.

I P.M.S.U.

C.T.K.

al 
al

și 
din

Cu prilejul proclamării 
Republicii Federative Nigeria

La 1 octombrie s-au împlinit 
trei ani de la proclamarea in
dependenței Ciprului. Acest eveni
ment de mare însemnătate în 
istoria curajosului popor al „insulei 
florilor“ — cum este denumit Ciprul 
— marchează sfîrșitul dominației co
loniale engleze, care a durat aproape 
un secol. După o luptă grea și înde
lungată dusă de poporul cipriot pen
tru eliberarea sa națională, în fe
bruarie 1959 a fost semnat la Zürich, 
de către reprezentanții Greciei și 
Turciei, acordul cu privire la noul 
statut al Ciprului. Acordul a fost a- 
probat ulterior la conferința tripar
tită de la Londra. Potrivit acestor în
țelegeri, Ciprului i s-a acordat in
dependența. Anglia continuă însă să 
dețină baze militare pe teritoriul 
insulei. Poporul cipriot consideră că 
prezența acestor baze militare stră
ine lezează suveranitatea țării și 
constituie o permanentă primejdie 
pentru independența sa ; de aceea, el 
se pronunță cu hotărîre pentru li
chidarea lor neîntîrziată.

Poporul romîn a urmărit cu adîn- 
că simpatie lupta eroică a poporului 
cipriot pentru cucerirea independen
ței și a sprijinit, la O.N.U. și în 
alte foruri internaționale, dreptul 
Ciprului la o viață liberă și indepen
dentă. Proclamarea Republicii Cipru

a fost salutată din primul moment 
de către R. P. Romînă, care-'și-a ex
primat dorința de a dezvolta relații 
multilaterale cu tînărul stat din 
Marea Mediterană. în cel treiani 
care au trecut de atunci, între țările 
noastre s-au stabilit relații de prie
tenie și colaborare în numeroase do
menii de activitate. Vizitele făcute în 
țara noastră de o delegație a parla
mentului cipriot și de o delegație a 
Uniunii țăranilor din Cipru au con
tribuit la o mai bună cunoaștere re
ciprocă. Anul trecut a fost semnat, 
între R. P. Romînă și Republica Ci
pru, un acord comercial și de plăți 
în baza căruia Romînia va livra trac
toare, mașini-unelte, produse din 
lemn, materiale de construcție, pro
duse chimico-farmaceutice etc., iar 
Republica Cipru va livra fructe ci
trice, ulei de măsline, piei etc. Există, 
desigur, încă largi posibilități de 
dezvoltare a schimburilor economice 
și culturale dintre țările noastre în 
spiritul coexistenței pașnice.

Cu prilejul celei de-a treia aniver
sări a Republicii Cipru, poporul ro
mîn transmite poporului cipriot calde 
felicitări și îi urează succes în lupta 
sa pentru consolidarea independen
ței naționale, pentru prosperitate și 
pace.

4 treia Reuniune Mondială a Ziariștilor

LAGOS. 1 (Agerpres). — Cu prile
jul proclamării Republicii Federati
ve Nigeria, la Lagos, capitala repu
blicii, au început festivitățile pentru 
sărbătorirea acestui eveniment. A- 
ceste festivități vor dura trei zile. 
Postul de radio nigerian a transmis 
la 1 octombrie un discurs al pre
ședintelui republicii, N. Azikiwe con
sacrat acestui eveniment. •

€

CAIRO 1 (Agerpres). — La 1 oc
tombrie a avut loc la Cairo o ședință 
plenară a participanților la cea de-a 
treia Reuniune Mondială a Ziariști
lor. Ziariștii au fost salutați de mi
nistrul culturii și al informațiilor al 
R.A.U., Hatem, care a urat ziariștilor 
progresiști din întreaga lume succes 
în activitatea

Participanții la cea de-a treia Re
uniune Mondială a Ziariștilor au 
fost salutați, de asemenea, de Hus
sein Fahmi, președintele Asociației 
Ziariștilor din R.A.U.

A luat apoi cuvîntul președintele 
R.A.U., Nasser, care, exprimîndu-și 
satisfacția de a se întîlni cu repre-

lor.

zentanții presei din întreaga lume, a 
spus : „Consider că astfel de întîlniri 
cum este a dv. contribuie la îmbu
nătățirea relațiilor și la crearea unei 
atmosfere de înțelegere reciprocă și 
pace. Vă urez succese în activitatea 
dv., căci nu mă îndoiesc că veți adu
ce o contribuție la întărirea înțele
gerii reciproce și a păcii în lume“.

Apoi, președintele Nasser a răs
puns la numeroase întrebări 
participanților la cea de-a treia Re
uniune Mondială a Ziariștilor.

Gagarin : Premiul pentru 
merite deosebite în studierea 

Cosmosului

ale

PARIS 1 (Agerpres). — La 1 oc
tombrie, lui Iuri Gagarin, primul 
cosmonaut din lume, i s-a înmînat 
„Premiul Galabert“ pentru astro- 
nautică, pe anul 1962. Acest premiu 
se acordă pentru merite deosebite 
în studierea Cosmosului.

încheierea vizitei ziariștilor romîni în Anglia
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Metalurgiști vest-germani de
monstrează împotriva proiectelor de 
legi excepționale pregătite de auto
ritățile R.F.G.

Conferința Partidului laburist din Anglia
LONDRA 1 (Agerpres). — La con

ferința anuală a partidului labu
rist, liderul partidului. Harold 
Wilson, a prezentat o expune
re cu privire la problemele pe care 
le ridică în fața Angliei revoluția 
științifică. El a subliniat că Anglia 
nu participă în măsura posibilități
lor ei la revoluția științifică și tehni
că care se desfășoară în prezent în 
lume. Wilson a relevat că rezultatele 
cercetărilor și invențiilor efectuate 
cu sprijinul statului trebuie să fie 
puse în slujba întregii societăți și 
nu numai a unui mic grup de privi- 
legiați. în acest sens partidul labu
rist își pune drept scop să instau
reze ceea ce Wilson a denumit „o

fructuoasă colaborare între sectorul 
public și sectorul privat“.

în cadru) dezbaterilor pe marginea 
expunerii lui Wilson a luat cuvîntul, 
ntre alții, Crossman, membru al con
ducerii partidului laburist, care a 
subliniat că Anglia trebuie să obțină 
ceea ce deja s-a realizat în Uniunea 
Sovietică. El a chemat la instituirea 
unui sistem popular de învățămînt.

în cuvîntarea sa, Cousins, secre
tar general al sindicatului muncito
rilor din transporturi, a relevat că 
deși oamenii muncii salută progre
sul tehnic, ei nu vor sta cu brațele 
încrucișate acceptînd fără murmur 
aruncarea lor pe drumuri, ca urmare 
a introducerii automatizării.

GREVĂ IN SUBTERAN
De cinci zile, zeci de 

muncitori de la mina de 
pirită din Ravi, provin
cia Grossetto, sînt în 
grevă. Ultimul ascensor 

mină 
acum 

să-l 
din

care a cohorît în 
cu schimbul III, 
cinci zile, urmând 
aducă sus pe cei 
schimbul doi, s-a întors 
gol. Greviștii au ocupat 
galeriile și refuză să pă
răsească mina, atîta timp 
cit patronii nu renunță 
la ideea concedierii a 
150 de muncitori.

Este un fapt local, 
dar care pe fondul pu
ternicelor greve ale 
muncitorilor construc
tori, ale demonstrațiilor 
din Milano și din alte 
orașe, împotriva majo
rării chiriilor, capătă o 
semnificație deosebită.

Ocuparea minei din 
Ravi urmează după gre
va generală, care a avut 
loc cu o săptămână în 
urmă in întreaga pro
vincie șl după marșul 
de protest, care s-a des
fășurat la Grossetto, 
împotriva proiectatelor 
concedieri. în fața re
fuzului patronilor de a 
renunța la concedieri,

minerii au hotărît să 
recurgă la o nouă formă 
de luptă : ocuparea lo
cului de muncă.

După cum relatează 
,,1'Unita', minerii din 
Ravi sînt hotărîți să 
lupte pentru dreptul lor 
la muncă. Ei se bucură 
de solidaritatea popu
lației din întreaga re-

NOTĂ

glune. Au fost organiza
te subscripții pentru a- 
jutorarea familiilor gre
viștilor. Țăranii din sa
tele vecine aduc ali
mente pentru cei care 
se află în galerii, la 300 
de metri sub pămint. 
Familiile greviștilor s-au 
strîns la intrarea în mină 
ca sä încurajeze pe 
frații și soții lor.

în ultimii ani,
provincia Grossetto au 
emigrat peste 10 000 de 
oameni. Concedierile în 
masă anunțate de cele 
două societăți — „Mar- 
chi“ și „Edison“ — 
care au în exploatare 
minele de pirită de aici,

fiii.

din

nu sînt decît un prelu
diu care anunță închi
derea definitivă a mine
lor. Muncitorii, pentru 
care lucrul în mină re
prezintă unicul mijloc 
de existență, știu bine 
că traducerea în fapt a 
hotărîrii patronilor ar 
însemna condamnarea la 
foame și emigrare a zeci 
și sute de familii. Pa
tronii afirmă că produc
ția nu mai este „renta
bilă“. După cum scriu 
ziarele la această situa
ție s-a ajuns datorită 
faptului că în goană 
după profituri, n-au în
locuit utilajul de multă 
vreme. în galerii situația 
este aceeași ca acum 50 
de ani, cînd latifundiarul 
florentin Marchi a des
chis prima mină de pi
rită. Ziarul „l’Unită" 
scrie că, deocamdată, 
nu se întrezărește o so
luționare a acestui con
flict întrucît, în somația 
adresată de patroni gre
viștilor, acestora li se 
cere să renunțe la luptă 
fără a li se da nici un 
fel de garanții.

V. PÂNDELE

LONDRA 1 (Agerpres). — Dele
gația de ziariști romîni alcătuită din 
George Ivașcu, redactor șef al revis
tei „Contemporanul", Zamfir Bru- 
maru, director general adjunct al 
Agenției Romîne de presă „Ager
pres", Mircea Rădulescu, redactor șef 
al Ziarului „Romînia Liberă“, Anton 
Săndescu, redactor la ziarul „Scîn- 
teia“, care vizitează Anglia, a avut 
în dimineața zilei de 1 octombrie, o 
întrevedere cu lordul Dundee, mi
nistru de stat pentru afacerile ex
terne. A fost de față Al. Lăzăreanu, 
ministrul R. P. Romîne la Londra.

Cu prilejul încheierii vizitei dele
gației ziariștilor romîni, R. L. 
Speaight, șeful Direcției relațiilor 
culturale Est-Vest din Ministerul A- 
facerilor Externe al Marii Britanii, 
a oferit un dejun. La dejun au parti
cipat : Sir Wavell Wakefield, pre
ședintele grupului parlamentar an- 
glo-romîn, deputatul G. Longden. 
vicepreședintele Comitetului pentru 
relații cu țările Europei răsăritene

al Consiliului britanic, reprezentanți 
al Oficiului Central de Informații al 
Marii Britanii, ziariști. A fost pre
zent, de asemenea, Al. Lăzăreanu, 
ministrul R. P. Romîne la Londra.

G. Longden a oferit un cocteil la 
Royal Festival Hali.

Ziariștii romîni au părăsit Anglia, 
plecînd spre patrie.

??
LONDRA 1. — Tri

misul special Ager
pres, O. Nicolae, trans
mite : Luni seara, în 
sala Royal Festival 
Hali din Londra a a- 
vut loc, în fața unui 
numeros public, pri
mul concert prezentat 
în Anglia de Orches
tra simfonică a Filar
monicii de Stat „Geor
ge Enescu“. Concer
tul a fost dirijat de 
George Georgescu, ar
tist al poporului.

Programul concer
tului a cuprins : Rap
sodia I-a de George 
Enescu, Concertul pen
tru pian și orchestră 
de Schumann, solist 
Valentin Gheorghiu, 
artist emerit al R. P. 
Romîne, și Simfonia 
Fantastică de Berlioz. 
Concertul s-a bucu
rat de mult succes. 
Rapsodia I-a de Enes
cu a fost îndelung a- 
plaudată, iar la ter
minarea programului 
ovațiile au durat mi
nute în șir. La cere-

rea publicului orches
tra, sub conducerea 
maestrului George 
Georgescu, a mai exe
cutat în afara progra
mului „Trei dansuri 
romînești“ de Theodor 
Rogalschi.

La concert au asis
tat J. Henderson, di
rectorul Direcției te
ritoriale din Ministe
rul Afacerilor Exter
ne al Angliei, L. R. 
Speight, șeful direc
ției relațiilor cultura
le Est-Vest din minis
terul de externe, per
sonalități din lumea 
muzicală, oameni de 
artă și cultură, nume
roși ziariști. A asistat, 
de asemenea, minis
trul R P. Romîne la 
Londra, Al. Lăzărea
nu, precum și delega
ția de ziariști romîni 
care vizitează Anglia.

Concertul Filarmo
nicii de Stat „George 
Enescu“, care a con
stituit o reușită ma
nifestare artistică, a 
fost retransmis de

*■
britanică a 

marți cronici
Presa 

publicat 
elogioase despre pri
mul concert al Filar
monicii de Stat „Geor
ge Enescu“. Ziarul 
„Daily Mail" sublinia
ză că orchestra „a do
vedit mari resurse și 
o evidentă competen
ță“. „Atît alămurile, 
cit și suflătorii la in
strumente din lemn 
și-au expus cu preg
nanță paletele colora
te. iar instrumentele 
de coarde — partea 
cea mai bună a or
chestrei — au demon
strat disciplină și ad
mirabile calități ale 
tonului“. Același ziar 
scrie că Valentin 
Gheorghiu ..a inter
pretat concertul pen
tru pian de Schumann 
cu o finețe admirabi
lă" șl că „din punct 
de vedere tehnic pia
nistul se dovedește un 
adevărat maestru".

CUVÎNTAREA LUI BEN

Algeria
BELLA

Deși nu va mai fi cancelar

ALGER 1 (Agerpres). — Marți 
după-amiază a avut loc la Alger o 
mare adunare în cadrul căreia a 
luat cuvîntul președintele Republi
cii Algeriene, Ben Bella. Condam- 
nînd încercările anumitor elemente 
dizidente de a provoca haos și a răs
turna guvernul legal al țării, el a 
chemat poporul algerian 
guvernul și să dejoace 
reacțiunii. Președintele 
numirea în funcția de comandant al

a 7-a militare din Kabilia

țării, el a 
să sprijine 
manevrele 
a anunțat

Farsa electorală din Vietnamul de sud
în Vietnamul de sud au avut 

loc. la 27 septembrie, așa-zise 
„alegeri legislative“. Rezultatele de
finitive arată că din cele 123 de 
mandate pentru Adunarea Națio
nală, 55 au revenit partidului de gu- 
vernămînt, 66 candidaților „indepen
denți“ și 2 candidaților unui partid 
denumit socialist.

S-ar părea că nimic nu lipsește a- 
cestui comunicat pentru a justifica 
pretențiile organizatorilor „alegeri
lor“ de a fi procedat în mod „demo
cratic“. în realitate însă, după cum 
remarcă observatorii 
■Vietnamul de sud nu 
desfășoară mai dîrz 
lupta de eliberare a 
triotice pe o întinsă 
țării, dar s-a ajuns la o situație deo
sebit de încordată 
diemist și marea 
populației.

Diem a devenit 
promițător, îneît 
cercuri influente americane au so
cotit că protejatul S.U.A. din Viet
namul de sud a întrecut măsura. 
„S.U.A. — a scris ziarul „Washing
ton Post“ — nu-și mai pot permite 
indiferența față de tot ce se petrece 
în Vietnamul de sud, față de faptul 
că această țară se scufundă și îm
preună cu ea politica S.U.A.“. Un 
grup de senatori americani, printre 
care Morse și Church, au cerut sis
tarea ajutorului acordat lui Diem. 
Ei au arătat că s-au hotărît să pre
zinte această cerere după ce au citit 
relatările presei despre finanțarea 
de către C.I.A. (serviciul secret a- 
merican) a unităților speciale folo
site în reprimarea budiștilor, stu
denților și elevilor.

în strădania de a da regimului său 
un aspect democratic, dictatorul 
Diem a ținut, cu orice preț, ca „ale
gerile" să aibă loc acum, fără ■ nici 
o altă amînare. Autoritățile de la 
Saigon au făcut deci tot posibilul 
pentru a acredita ideea că situația 
din Vietnamul de sud se normali
zează. în acest scop, ele au anunțat 
ridicarea stării de asediu și au tre
cut la organizarea „alegerilor“. Gra
ba dictatorului de la Saigon își are 
explicația și în faptul că, la propu
nerea unui grup de state afro-asia- 
tice, actuala sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. va lua în discuție 
peste cîteva zile, „problema încălcă
rii drepturilor cetățenești în Vietna
mul de sud".

occidentali în 
numai că se 

ca niciodată 
forțelor pa- 

suprafață a

între regimul 
majoritate a

atît de com- 
pînă și unele

Descriind atmosfera din ziua „ale
gerilor legislative“ — acestea au 
avut loc numai în localitățile aflate 
sub controlul lui Diem — agenția 
France Presse relata că ele s-au 
desfășurat în condițiile unei stricte 
supravegheri a forțelor armate și 
forțelor polițienești. în unele cir
cumscripții electorale, autoritățile 
diemiste au avut de făcut față unor 
puternice acțiuni ale forțelor pa
triotice de rezistență. Referindu-se 
la atitudinea alegătorilor, agenția 
citată arată că aceștia au dat do
vadă „de o totală lipsă de interes“. 
Oficialitățile de la Saigon au fost 
nevoite să recunoască numărul mare 
de buletine în alb sau anulate. De 
menționat că nu s-a dat publicității 
nici acest număr și nici numărul ce
lor care au participat la vot.

Pentru a completa tabloul farsei 
electorale, care a avut loc în Viet
namul de sud, mai trebuie adăugat 
că nici un membru al adevăratei 
opoziții n-a fost candidat în alegeri. 
Figura centrală în „campania elec
torală“ a fost cunoscutul cuplu Ngo

Dinh Nhu. Numai că domnul 
doamna Nhu au fost prezentați 
data aceasta sub o etichetă de „in
dependenți“. în vechea componență 
a Adunării Naționale fratele lui 
Diem, Ngo Dinh Nhu, care este con
silierul său politic și șeful poliției, a 
fost liderul „majorității guverna
mentale“.

în linii mari, aceasta este situa
ția, acestea sînt condițiile în care 
s-au desfășurat așa-zisele alegeri 
din Vietnamul de sud. Atmosfera 
insuportabilă de aici a fost con
statată și de trimișii americani de 
ultimă oră la Saigon — ministrul de 
război McNamara, generalul Tay
lor, precum și ambasadorul S.U.A. 
Cabot Lodge. Rezultatele misiunii 
lor nu sînt încă cunoscute. 
Orice s-ar întîmpla însă în ra
porturile dintre Diem și protectorii 
lui americani, sigur este că farsa 
electorală n-a schimbat cu nimic si
tuația din Vietnamul de sud, pe care 
presa occidentală însăși o descrie ca 
,.falimentară“.

Și 
de

regiunii
a maiorului Said Habid. (Fostul co
mandant al acestei regiuni militare, 
colonelul El Hadj, a fost demis din 
fhneția sa pentru rolul pe care l-a 
avut în organizarea demonstrațiilor 
antiguvernamentale de la Tizi Ou- 
zou — n.r.).

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, elementele dizidente grupate 
în așa-numitul „Front al forțelor 
socialiste“ își continuă activitatea 
îndreptată împotriva guvernului de 
la Alger. Agenția Associated Press 
transmite că El Hadj s-a refugiat 
în munți unde încearcă să înjghe
beze unități antiguvernamentale 
înarmate. Un mesaj al lui El Hadj 
cheamă în mod fățiș la răsturnarea 
guvernului legal al țării. Pînă în 
prezent, însă, nu au fost semnalate 
nici un fel de ciocniri militare.

Biroul Politie al Frontului de eli
berare națională a convocat o con
ferință a membrilor conducerii cen
trale și locale a acestui partid pen
tru a discuta situația din țară. Tot
odată Adunarea Națională, care 
urma să-și reia lucrările la 7 oc
tombrie, a fost convocată într-o se
siune specială pentru 3 octombrie.

Adenauer va continua 
activitatea politică

BONN 1 (Agerpres). — Luni seara 
avut loc la sediul cancelariei Repu

blicii Federale Germane, la Bonn, o 
recepție oferită de cancelarul Ade
nauer corespondenților de presă stră
ini din capitala Germaniei occidenta
le. Cu acest prilej, Adenauer a făcut 
o declarație în care a ținut să subli
nieze că el va continua și după data 
retragerii sale din funcția de cance
lar să caute să influențeze, pe cît 
posibil, politica guvernului vest-ger- 
man. „Nu este deloc exact că mă 
voi retrage din politică la 16 octom
brie — a spus Adenauer. Dimpotri
vă, cu începere de la această dată 
mă voi apuca mal serios de treabă". 
Adenauer a subliniat că chiar dacă 
„în virtutea unor particularități ale 
dreptului constituțional vest-ger- 
man" el nu va mai fi în mod oficial 
cancelar, va păstra funcțiile de de
putat și președinte al Partidului 
creștin-democrat din Germania fe
derală. Adenauer a adăugat că va 
continua să lucreze cu un mare nu
măr de secretari și că, în general, 
activitatea sa „nu va fi cu nimic 
ușurată“ după retragerea din postul 
de conducător oficial al guvernului.

a

Comenttnd rezultatele alegerilor, oficialitățile sud-vietnameze 
au declarat că „alegătorii“ n-au înțeles tehnica votării,

D. ȚINU

Ngo Dinh Diem : De fapt, tehnica votării a fost foarte simplă !...
(Desen de EUGEN TARU)

NEW YORK. într-un interviu a- 
cordat ziariștilor la New York, Ri
chard Nixon, fost vicepreședinte al 
Statelor Unite, a declarat, după cum 
menționează agenția France Presse, 
că Rockefeller, guvernatorul sta
tului New York, „are intenția să 
candideze din partea partidului re
publican în apropiatele alegeri". Tot
odată, Nixon a ținut să sublinieze că 
partidul republican „are în vedere și 
alți posibili candidați“, între care ge
neralul Lucius Clay.

LONDRA. Agenția Reuter anunță 
că guvernul englez a acceptat să 
participe la tratativele preliminare de 
la Washington și Paris referitoare la 
crearea forțelor multilaterale nu
cleare ale N.A.T.O. Ziarul „Guar
dian“ scrie în numărul său din 1 oc
tombrie că „deocamdată cabinetul 
englez nu și-a asumat nici un fel de 
obligații financiare“.

PARIS. La Paris se desfășoară în 
prezent lucrările celui de-al XIV-lea 
Congres Internațional de Astronau- 
tică la care participă numeroși savanți 
și specialiști din diferite țări ale 
lumii. Membrii delegației R. P. Ro
mîne au prezentat o serie de comu
nicări printre care : „Cercetări expe
rimentale asupra dezvoltării 
netice și tulburărilor trofice 
de hipergravitație de lungă 
de dr. Alex. Vrăbiescu, dr.

ontoge- 
produse 
durată"

Lucia

Cîmpeanu ș! dr. C. Domilescu și 
„Modificările cîmpului vizual la pi- 
loții de mare altitudine în condiții de 
hipobarism“ de dr. Mircea Popescu, 
dr. Ștefan și dr. N. Cinca,

RABAT. La 1 octombrie, regele 
Marocului, Hassan al II-lea, a semnat 
un decret prin care anumite proprie
tăți agricole, exploatate de colon! 
francezi, au fost transferate în pro
prietatea statului marocan.

HAVANA. Răspunzînd invitației 
guvernului cuban la 1 octombrie a 
sosit la Havana cosmonauta sovietică 
Valentina Tereșkova. Pe aeroport ea 
a fost întîmpinată de președintele 
Cubei, Osvaldo Dorticos, de primul 
ministru Fidel Castro, membri ai gu
vernului cuban, precum și de o mare 
mulțime de locuitori ai Havanei.

MOSCOVA. Cu prilejul turneului 
întreprins la Moscova de Teatrul de 
Comedie din București, la 1 octom
brie a avut loc la Ambasada R. P. 
Romîne o conferință de presă, în ca
drul căreia artistul poporului Radu 
Beligan, directorul teatrului, a pre
zentat unele aspecte din activitatea 
acestui colectiv, precum și din viața 
teatrală a Romîniei. Teatrul de Co
medie din București își începe turneul 
la 2 octombrie pe scena Teatrului 
din Kremlin, cu piesa „Prietena mea 
Pix" de V. Em. Galan.
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