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Anul forestier
Ca și în anii 

precedenți, o dată 
cu venirea toam
nei, în întreprin
derile 
se fac o serie de 
lucrări pregătitoare care trebuie 
terminate cu cîteva luni înainte de 
începerea noului an de plan. Măsu
rile luate în ultima vreme de către 
întreprinderi și cele indicate de mi
nister pentru noul an forestier — 
care a început în septembrie — 
urmăresc să ridice pe o treaptă 
mai înaltă activitatea de producție 
din acest sector. Ele asigură înce
perea la timp a operațiunilor de 
exploatare, care au ca scop să 
creeze stocurile de material lemnos 
necesare desfășurării ritmice a 
procesului de producție în unitățile 
forestiere încă din primele zile ale 
trimestrului I 1964, și aprovizionă
rii în bune condiții, conform gra
ficelor de livrare, a întreprinderilor 
de prelucrare a lemnului și a popu
lației.

în cadrul măsurilor pregătitoare 
pentru noul an forestier, o mare 
importanță are stabilirea masei 
lemnoase ce urmează să fie scoasă 
din pădure pentru acoperirea în 
întregime a nevoilor mereu cres- 
cînde de material lemnos ale prin
cipalelor ramuri industriale, pre
cum și precizarea din vreme a vo
lumului stocurilor normate, pe sor
timente, care trebuie să rămînă la 
finele anului viitor în diferite faze 
de lucru. Colectivele întreprinde
rilor forestiere au verificat pe te
ren și au definitivat amplasarea 
masei lemnoase care urmează să se 
recolteze pentru producția anului 
viitor. O atenție deosebită s-a a- 
cordat defalcării precise a sarcini
lor de producție pe întreprinderi, 
sectoare și guri de exploatare în 
funcție de volumul și structura re
zervei de masă lemnoasă existentă, 
de capacitatea mijloacelor de pro
ducție atribuite punctelor de lucru.

Pînă în prezent, în toate direc
țiile regionale ale economiei fores
tiere s-a terminat în cea mai mare 
parte organizarea lucrărilor de ex
ploatare pentru noul an forestier, 
în marea majoritate a întreprinde
rilor au fost întocmite devizele de 
exploatare a parchetelor, care cu
prind procesele tehnologice și mă
surile organizatorice necesare desfă
șurării în condiții optime a activită
ții în exploatări. Se impune ca în 
perioada relativ scurtă de timp fru
mos, ce ne mai stă în față, să se facă 
în continuare eforturi pentru a se 
termina cît mai repede unele lu
crări de construcții forestiere, in- 
sistîndu-se în special asupra ace
lor întîrziate. De asemenea, dat 
fiind că în lunile de iarnă, frigu
roase și cu multă zăpadă în pădu
re, sînt situații cînd unele operații 
din cadrul procesului de exploatare 
a lemnului nu se pot desfășura în 
condiții normale de lucru, e nevoie 
ca aceste operații să fie intensifi
cate, pentru a se asigura stocurile 
«e material lemnos la diferite in
stalații, care să înlesnească scosul, 
Apropiatul și transportul în lunile 
de iarnă.

îndeplinirea de către întreprinde
rile forestiere în mod ritmic a sar
cinilor de plan este strîns legată de 
folosirea utilajelor la întreaga lor 
capacitate. Conducerile D.R.E.R- 
urilor și întreprinderilor trebuie să 
aibă în centrul preocupării lor a- 
ceastă problemă, asigurînd punctele 
de lucru — chiar și în lunile de iar
nă — cu cantitățile necesare de 
material lemnos, pentru ca apro
piatul și transportul cu funiculare, 
tractoare și autocamioane să se 
desfășoare neîntrerupt, astfel ca fa
bricile de prelucrare a lemnului șă 
funcționeze normal, să lucreze rit
mic. Demontarea și remontarea 
instalațiilor de la un loc de muncă 
la altui să se facă numai cînd este 
absolută nevoie și în minimum de 
timp. După cum se știe, în perioada 
de iarnă montarea unor instalații cu 
cablu se face mai anevoios și nece
sită cheltuieli suplimentare. Tocmai 
de aceea, în acele locuri unde în pre
zent se mai desfășoară încă aseme
nea lucrări, ele trebuie să fie ur
gentate și terminate în scurtă vre
me. Este totodată necesar ca pe
rioada de staționare a mecanisme
lor și utilajelor — în cazul unor 
eventuale defecțiuni — să fie cît 
mai scurtă, prin organizarea de re-

MIHAI SUDER
ministrul economiei forestiere

forestiere

parații imediate 
la fața locului cu 
ajutorul ateliere, 
lor mobile. Acolo 
unde mai există 
ateliere mobile ce 

nu sînt încadrate încă cu mecanici 
de înaltă calificare pentru aseme
nea lucrări, conducerile D.R.E.F.- 
urilor și I.F.-urilor să ia măsuri de 
a asigura aceste cadre.

în majoritatea unităților s-au 
terminat lucrările de reparare și 
de revizuire a parcului de meca
nisme și utilaje. Sînt însă unități 
unde aceste lucrări au întîr- 
ziat, cum este cazul la întreprin
derea pentru mecanizare și tran
sporturi forestiere Focșani. în alte 
cazuri, pregătirea 
utilajelor pentru 
iarnă s-a tărăgă
nat și din cauză 
că unele uzine de 
reparații aparți- 
nînd de Consiliul 
Superior 
culturii, 
reușit să 
pînă la 
dată, în 
me lucrările 
reparații capitale 
planificate la 
tractoarele și mo
toarele S—15 ale 
sectorului fores
tier.

în vederea asi
gurării forței de 
muncă corespun
zătoare, necesară 
lucrărilor de ex
ploatare a lem
nului în noul an 
forestier, între
prinderile s-au în
grijit din vreme 
de angajarea 
^muncitorilor în 
funcție de necesi
tățile producției. 
Această acțiune 
continuă. în ace- 
lași timp, au fost 
luate măsuri pen
tru construirea și 
înzestrarea cu ce
le necesare a ca
banelor pentru 
cazarea muncito
rilor.

Experiența a dovedit că o pro
ducție ritmică și la un nivel calita
tiv ridicat se obține numai cu cadre 
care stăpînesc bine meseria, care 
cunosc și știu să folosească cu pri
cepere noile mecanisme și utilaje 
cu care au fost înzestrate exploa
tările. în acest scop s-au orga
nizat cursuri de calificare și ridi
care a calificării pentru mese
riile de sortatori, primitori-expedi- 
tori, șefi de depozite, motoriști- 
fierăstraie, tractoriști și funicula- 
riști, ceea ce va permite ca ei să 
lucreze cu o mai înaltă producti
vitate a muncii, ca exploatarea 
lemnului să decurgă în bune condi
ții tehnice.

Defalcarea pe trimestre a sarci
nilor pe 1964 s-a făcut cu grijă, în 
funcție de planul de eșalonare a 
exploatării parchetelor, plan care 
s-a întocmit pe faze și operațiuni. 
La eșalonarea planurilor s-au avut 
în vedere prevederile regulamentu
lui de exploatare, caracterul sezo
nier al unor faze ale procesului 
tehnologic (lucrări de recoltarea 
lemnului la înălțimi mari, tras pe 
zăpadă, plutărit etc.), necesitatea 
creării de stocuri tehnice în scopul 
realizării ritmice a planului de 
producție și de livrare.

Pentru a nu diminua fondul pro
ductiv al pădurilor, în anul viitor 
se va da o atenție deosebită spori
rii volumului de masă lemnoasă 
recoltată de pe urma tăierilor de 
îngrijire. Acest volum va crește cu 
11 la sută față de 1963. în anul 
1964 se vor înlocui unele arborete 
degradate și de slabă productivita
te, prin exploatarea integrală a 
masei lemnoase de pe suprafețele 
respective și prin împădurirea a- 
cestor suprafețe cu specii repede 
crescătoare și de mare valoare eco
nomică. Volumul lemnului recol
tat de pe asemenea suprafețe va 
crește cu 57 la sută față de reali
zările anului în curs.

Obținerea unor cantități mereu

Pregătiri 
pentru împăduriri

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — în 
regiunea Brașov se fac în prezent pre
gătiri intense pentru continuarea acțiu
nii de împădurire a unor suprafețe de 
teren. în pepinierele ocoalelor silvice 
din regiune, s-a pregătit întregul mate
rial săditor, s-au reparat uneltele de 
muncă. Pe șantierele de împădurire 
s-att asigurat condiții corespunzătoare 
de lucru și de cazare, s-au făcut apro
vizionări de iarnă și altele. în primă
vara acestui an s-au plantat peste 4 500 
de hectare cu vuieți de diferite esențe ; 
în campania de toamnă, ce va începe 
în curînd, se vor planta un număr spo
rit de hectare.

al Agri- 
nu au 
execute 
această 
întregi- 

de

Focșani. în alte

La scosul buștenilor cu funicularul, în parchetul „Muncelul“, întreprinde
rea forestieră Tg. Jiu.

HUȘI (coresp. „Scînteii). Specialiș
tii de la consiliul agricol raional apre
ciază, fără nici o rezervă, că pe melea
gurile Hușului a sosit timpul optim 
pentru însămînțări. Pentru ca această 
importantă lucrare să se facă la vreme, 
comitetul raional de partid și consiliul 
agricol raional au îndrumat gospodă
riile colective să ia noi măsuri pentru 
grăbirea recoltatului culturilor tîrzii, e- 
liberarea terenului și executarea arătu
rilor. Pînă la 1 octombrie în raion s-a 
recoltat porumbul de pe 17 351 ha din 
cele 24 961 ha cultivate și s-au pregă
tit pentru însămînțări aproape 12 000 
ha din cele 24 400 ha planificate.

Rezultă că în gospodăriile colective 
jumătate din suprafața de teren des
tinată însămînțărilor este gata pregăti
tă. Prin urmare, se poate semăna din 
plin în fiecare gospodărie. Cum stau 
însă lucrurile ? O oarecare preocupare 
pentru executarea însămînțărilor la 
timp întâlnești la G.A.C. din Berezeni, 
unde s-au semănat 30 ha cu orz și 
120 ha cu grîu, la G.A.C. Vutcani, 
unde s-au semănat 10 ha cu orz, 15 

ha cu secară, 240 
ha cu grîu. în alte 
gospodării — Bu
nești, Hurduci, Ho- 
ceni, Tătărani — 
semănatul abia a 
început. Față de 
condițiile create și 
capacitatea mașini
lor, cele 3 000 de 
ha semănate pînă 
acum în raion re
prezintă prea puțin. 
Această situație se

Mecanizatorii din 
brigada nr. 25 de 
la S.M.T. Hcme- 
iuși, regiunea Ba
cău, care lucrează 
la G.A.C. din co
muna N. Bălcescu, 
execută numai lu
crări de bună ca
litate. în fotogra
fie : Gheorghe P. 
Miron, șeful bri
găzii, dînd îndru
mări tractoristului 
Constantin Juncu 
II în legătură cu 
semănatul griului.

datorește faptului că 
toate forțele la semănat. La gospodă
ria colectivă din Grumezoaia, deși 
sînt pregătite 460 ha pentru însămîn- 
țări, în cursul zilei de 1 octombrie 5 
semănători 
gospodăria colectivă Oltenești 
lucrat 
fecte). 
servite 
ză cu 
podăria colectivă Bunești, deservită de 
S.M.T. Răducăneni.

Comitetul raional de partid și consi
liul agricol raional au datoria să ia 
măsuri operative pentru înlăturarea a- 
cestor lipsuri, pentru folosirea întregii 
capacități de lucru a tractoarelor și 
mașinilor la pregătirea terenului și se
mănat.

nu s-a trecut cu

Întârzieri în eliberarea terenului
n-au lucrat deloc, la 

n-au 
4 semănători (două fiind de- 
Aceste gospodării sînt de- 
de S.M.T.-Huși. Nu se lucrca- 

toate semănătorile nici la gos-

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — în 
gospodăriile colective din regiunea 
Brașov griul se însămînțează în bună 
parte după prășitoare tîrzii : cartofi, 
sfeclă de zahăr și porumb. Respectarea 
epocii optime de semănat depinde deci 
de recoltarea rapidă a acestor culturi. 
In raioanele Tg. Secuiesc, Sf. Gheor
ghe, Sighișoara și Rupea s-au luat 
o serie de măsuri organizatorice pentru 
giăbirea recoltatului culturilor tîrzii, 
eliberarea terenului și pregătirea tere
nului pentru semănat. Ca urmare, în 
aceste raioane s-au obținut rezultate 
mai bune la semănat.

în schimb în raioanele Mediaș, Fă
găraș și Sibiu lucrările de eliberare a 
terenului sînt rămase în urmă. Există 
un mare decalaj între culesul știuleți-

Raioane fruntașe
Gospodăriile agricole colecti

ve din regiunea Bacău au în- 
sămințat pînă la 1 octombrie 
33 000 hectare, reprezentînd 
32,6 la sută din plan. Această 
lucrare este mai avansată in 
raioanele Piatra Neamț, Tîrgu 
Neamț și Roman, care au în- 
sămînțat suprafețe ce reprezin-

tă între 40 și 46 la sută din 
plan. Pînă la 2 octombrie, 
G.A.C. din raionul Roman au 
însămînțat cu grîu 38 la sută 
din suprafața planificată, iar cu 
orz și culturi pentru masă 
verde — peste 70 la sută din 
plan. Pentru menținerea ume
zelii în sol — s-au efectuat a-

rături, discuiri, tăvălugiri pe 
mai mult de jumătate din su
prafața prevăzută a fi însămîn- 
țată cu grîu. Solul a fost ferti
lizat pe suprafețe însemnate cu 
îngrășăminte naturale și chi
mice.

(Agerpres)

lor de porumb și eliberarea terenului 
de coceni. Cauza principală — slaba or
ganizare a muncii. Conducerile unor 
gospodării se ocupă doar de cu
lesul știuleților, lăsînd pe mai tîrziu tă
iatul cocenilor de pe tarlalele unde ur
mează să se însămînțeze griul. In unele 
locuri, această situație este pusă pe 
seama lipsei de mijloace de transport, 
care sînt concentrate la căratul știule
ților, sfeclei și cartofilor. Dar, așa cum 
arată experiența unităților fruntașe, se 
putea organiza tăierea și scoaterea co
cenilor, a vrejilor de cartofi și a colete- 
lor și frunzelor de sfeclă la marginea 
tarlalelor. în felul acesta, se dă posibili
tatea ca tractoriștii să pregătească din 
vreme terenul pentru semănat. Dar or
ganele raionale n-au îndrumat conduce
rile gospodăriilor colective să ia măsuri 
în acest scop.

Mai trebuie arătat că în unele gos
podării, deși există terenuri pregătite, 
n-au început încă semănatul.

Acum este timpul optim pentru se
mănat. Organele raionale de partid și 
de stat, consiliile agricole, conducerile 
gospodăriilor colective și inginerii agro
nomi au datoria să organizeze temei
nic munca la eliberarea terenului, ară
turi și semănat.

(Continuare în pag. II-a)

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine 

București
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Pre

zidiului Adunării Populare și Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria în numele întregului popor bulgar și al nostru personal, 
vă mulțumim din toată inima pentru felicitările și urările adresate cu 
ocazia celei de-a XlX-a aniversări a revoluției socialiste din Bulgaria. 
Sintern convinși că prietenia tradițională dintre poporul romîn și po
porul bulgar se va întări și pe viitor și va contribui la realizarea țelu
rilor noastre comune — construirea socialismului în țările noastre, în
tărirea unității lagărului socialist și menținerea păcii în întreaga lume. 
Dorim din toată inima poporului frate romîn și dv., dragi tovarăși, noi 
succese în lupta pentru desăvîrșirea construcției socialismului în patria 
dv. și pentru întărirea păcii în Balcani și în întreaga lume.

TODOR JIVKOV * DIMITAR GANEV
Prim-secretar Președintele Prezidiului Adunării

al Comitetului Central Populare a Republicii Populare
al Partidului Comunist Bulgar, Bulgaria

Președintele Consiliului de Miniștri
\ al Republicii Populare Bulgare

Succese ale petroliștilor
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). Co

lectivele de muncă din schelele de ex
tracție a țițeiului, aparținînd trusturilor 
de foraj-extracție Ploiești și Tîrgoviște, 
au obținut anul acesta succese de 
seamă în realizarea sarcinilor de plan. 
In primele 9 luni, petroliștii din aceste 
schele au extras în plus o cantitate 
însemnată de țiței ; productivitatea 
muncii a crescut la Trustul Ploiești cu 
3,5 la sută, față de plan, iar la Trustul 
Tîrgoviște cu 4 la sută. Prin reducerea 
prețului de cost la extracția țițeiului, 
schelele petrolifere din regiune au ob
ținut economii suplimentare în va
loare de aproape 14 000 000 lei.

P e

Pentru deservirea populației
El cuprinde un mare ma
gazin alimentar cu auto
servire, unități pentru 
desfacerea pîinii, cărnii, 
legumelor și a produse
lor textile. Magazinele 
acestui complex, sînt do
tate cu utilaje și mobi
lier comercial modern. 
Magazinul deservește pe 
locatarii din numeroase
le blocuri noi de locuin
țe ridicate aici în ulti
mii ani. în același car
tier s-a construit un ci
nematograf modern, s-au 
efectuat importante lu
crări de modernizare și 
înfrumusețare a străzi
lor, lucrări pe rețelele 
de apă, canal și electri
citate.

în cartierul C.F.R. din 
jurul gării 
s-a dat în folosință 
nou

din Bacău, 
un 

complex comercial.

V. complete,

lucrările 
în peri-

s cur t .
„Scînteii"). — La 

raionul Marghi-

In Editura politică 
a apărut:

I. LENIN, Opere
volumul 20

Volumul cuprinde 
scrise de V. I. Lenin 
oada noiembrie 1910—noiembrie 
1911.

Șalupa noastră s-a apro
piat în viteză de Oradea, 
Nu e vorba de orașul de 
pe Criș, ci de cargoul ro- 
mînesc de 4 500 tone ce 
poartă acest nume.

Avem un Galați, o Bră
ila, avem Suceava, Victo
ria, Cluj, Timișoara, vom 
avea Brașov, Bacău, Pitești 
— o serie întreagă de o- 
drasle ale construcției na
vale romînești. Dunărea 
le-a fost leagăn la toăte. 
Acum trei ani și ceva, cînd 
am vizitat șantierele nava
le, nu se născuse decît Ga
lați. De atunci, în anuarele 
maritime — care sînt cer
cetate nu numai de oame
nii de meserie, dar de o 
grămadă de pasionați ai 
mării — figurează tot mai 
des o denumire : Shipyard 
Galatzi — Șantierele navale 
Galați ; inițiații știu că va
sele născute la acest

„shipyard" sînt vase de categoria în
tâia. Ce se cheamă categoria întîia ?

Dar nu putem să explicăm totul din- 
tr-o dată : peste bordul cargoului Ora
dea, marinarul de servici ne-a aruncat 
o scară de pisică.

ÎNTORȘI DIN MEDITERANA
în careul ofițerilor, în fața unor 

cafele negre puse pe o masă 
acoperită cu un strat de melamină, co
mandantul cargoului, împreună cu se
cretarul organizației de bază, stau de 
vorbă cu doi oameni ai șantierului na
val și cu un reporter. încăperea e con
fortabilă, elegantă.

— Mă întrebați ce părere am des
pre vas ? spune comandantul Rădu
lescu. Face o pauză, iar inginerul 
Constantin Drăgănescu, care a fost 
dispecerul vasului, răspunzînd de în
treaga construcție, de la instalarea mo
torului pînă la ultimul șurub de pe 
punte, așteaptă răspunsul cu emoție.

ORADEA (coresp. 
Șuplacul de Barcău, 
ta, au fost terminate joi lucrările de elec
trificare a comunei și de racordare Ia re
țeaua de înaltă tensiune. Cu aceasta, în re
giunea Crișana au fost electrificate de la 
începutul anului 14 localități rurale.

★

Spitalul nr. 6 din orașul Oradea a fost 
dotat în primele zile ale lunii octombrie 
cu un electroencefalograf. Dispensarele 
medicale din centrele muncitorești Derna, 
Șuncuiuș și Sărmășag au fost dotate cu trei 
noi auto-sanitare.

*
în pădurile din raza ocoalelor silvice Ora

dea, Gurahonț, Beiuș, a început de la 1 
octombrie vînatul mistreților și cerbi
lor.

Victor Rădulescu, comandantul, sur- 
prinzîndu-i emoția, zîmbește.

— Tovarăși, zice el, cînd un vas an
corează într-un port străin, toată lumea 
se strînge să-l vadă și să-l judece. Am 
făcut prima cursă la Ancona și Ra
vena, în Italia. îți crește inima cînd 
vezi ce vase fac ai noștri. Ei au in
dicat o anumită 
transporta vasul. Noi

greutate, cîtă poate 
însă, aici, pe

★

PITEȘTI (coresp. „Scîn
teii“). — Ieri s-a deschis la 
Pitești o ospătărie modernă 
cu autoservire. Consumato
rii găsesc zilnic aici un bo
gat sortiment de preparate 
culinare. Localul este dotat 
cu instalații ce mențin în 
stare caldă preparatele, in
stalații frigorifice etc.

pe „Mihai Bravu“ din Capitală seîn acest nou bloc de 
vor muta curînd locatarii.

Apartamente predate și in construcție
în cursul tri

mestrului III al 
anului, au fost 
predate, locatarilor
— oameni ai mun
cii din Capitală — 
3154 de aparta
mente noi. Nu
mai în cvartalul 
Mihai Bravu s-au 
predat peste 600 
de apartamente, 
în cvartalul Ser
gent Nițu Vasile
— peste 700 de 
apartamente, iar 
în cvartalul Jiu
lui—Scînteia — 
peste 400. împre
ună cu aparta
mentele predate 
anterior, construc
torii din cadrul 
întreprinderilor a- 
parținînd Direcției 
generale construc- 
ții-montaj a Sfa
tului popular al 
Capitalei au dat 
în folosință în a- 
cest an 5 400 
apartamente, 
același timp, 
construiește 
croraionul I 
cartierul Balta Al
bă, cu 24 de 
blocuri cuprinzînd 
2 530 de aparta-

de
In 
se 

mi
di n mente. Primul lot 

dintre acestea — 
de 560 de apar
tamente — ur
mează să fie ter-

minat pînă la sfîr- 
șitul anului. Tot 
aici se construiesc 
spații comerciale 
ji de deservire în-

tr-o clădire inde
pendentă, pe o 
suprafață de pes
te 4 500 metri pă- 
trați.

prea scurtă ca să-mi formez o părere 
definitivă. Aștept o furtună, ceva, vreau 
s-o salt puțin deasupra mării, s-o văd 
cu ochii mei.

— Dar pînă în prezent, cum s-a com
portat ? stăruie Roibu.

Ștefan Ionescu, maistru lemnar, se
cretarul organizației de bază, se simte 
obligat să intervină.

golful Biscaia de o furtună cumpli
tă și a rezistat mai bine decît vasele 
din vecinătate. La fel Victoria, la reîn
toarcerea peste Atlantic, a trimis o te
legramă șantierului-mamă din Galați, 
mulțumindu-i pentru trăinicie.

Tot primind telegrame și cărți poș
tale, ba de 
alte puncte

la Rio de Janeiro, ba din 
ale globului, constructo-

am calculat din nou, am măsurat sa- 
linitatea apei — știți că cu cît apa este 
mai sărată vasu] poate transporta mai 
mult — ne-am luat răspunderea și 
pus căluțului tone și tone în plus, 
dus fără să le simtă.

— Dar elica, întreabă pasionat 
cea Roibu, elica ?

i-am 
Le-a

Mir-

Pînă acum elicea (constructorii îi 
spun elica), o piesă gigant, 4 450 kg de 
aliaj, 4,60 m diametru, se im
porta. Maistrul Roibu, împreună cu un 
inginer și un șef de brigadă, au reușit 
pentru prima oară, la șantierele din 
Galați, să realizeze o astfel de elice 
•— iar acum tare i-ar plăcea să audă 
din gura comandantului un cuvînt de 
laudă. Dar Rădulescu adoptă o mină 
severă.

i— Elica ? O cursă în Mediterana «

— Vă spun ceva, poate nu e impor
tant, dar numai așa, ca să aveți o idee. 
Avem în echipaj oameni care au na
vigat ani de zile pe mărfare vechi. 
Nu-s copilăroși, dar totuși, cum să 
spun, nu-ți face plăcere cînd te întrece 
un vas și altul. Acum, pe cargoul nos
tru gălățean, am ajuns și noi să între- 
cem pe alții...

— Elica 1 exclamă Roibu triumfător.
— Și motorul, adaugă ponderat ingi

nerul Drăgănescu.
— Și — completează comandantul 

— construcția generală a navei.
ÎNVINGĂTORII FURTUNILOR

Nu toate cargourile romînești și-au 
făcut „primii pași“ într-o plimbare li
niștită. Galați, puțină vreme după ple
carea din șantier, a fost prins în

Deși frumoasă, ideea cu harta s-a 
dovedit pînă la urmă irealizabilă. A 
crescut numărul cargourilor de 4 500, 
fără să mai punem la socoteală vasele 
mai mici, de pildă, motonavele, nu toc
mai mici, de 2 000 tone. Or, e 
să ții pe o singură hartă socoteala 
tru vase și drumuri tot mai 
meroase.

MESERII ȘI SECRETE

greu 
pen- 
nu-

rii gălățeni au căpătat un soi de inte
res personal pentru planeta numită Pă- 
mînt : și-au pus pe șantier o mare 
hartă a planiglobului și au început să 
însemne pe ea drumurile nou-născuți- 
lor de 4 500 tone. Sentimentali ? Se 
poate, dar gîndiți-vă, e altceva să fii 
constructor naval : constructorul de 
clădiri, după ce și-a terminat treaba, 
își face bagajul și pleacă mai departe ; 
după ani, cînd îi vine 
toarce și vede uzina, 
blocul de locuințe, așa 
dit. Constructorul naval
a spart o sticlă de șampanie de botul 
vasului, rămîne pe Ioc și privește cu 
ochii umeziți cum îi pleacă construc
ția, un copil pe care l-ai crescut și a- 
cum se duce în lumea largă, pe mări 
și oceane...

pofta, se reîn- 
termocentrala, 
cum le-a clă- 
însă, după ce

Ați auzit de marangoz, de calafagii, 
de velar ? Am numărat po șantierul 
naval nu mai puțin de 33 de meserii. 
Ele cuprind de la meserii din gama 
obișnuită a metalurgiei pînă la tapi- 
țeri și lustruitori de mobilă. Revăzînd 
șantierul după mai bine de trei ani, am 
vrut să știm ce schimbări s-au produs 
în meseriile acestor oameni.

Pe cele 33 de hectare ale șantieru
lui a apărut o cală nouă. E patul de 
naștere pentru viitoare noi vase.

— Lansarea — spune maistrul prin
cipal Dumitru Cazacu, care pînă acum 
a lansat la apă 534 de vase de diferite 
mărimi — este pentru mine ca un fel 
de muzică. Dacă e sol, apoi sol trebuie 
să cînte toți odată. Vasul e așezat pe 
o „sanie" care șade pe uluci. Durează 
3—4 zile pregătirea și calculele : într-o 
secundă trebuie să-i tai toate parimele 
deodată, ca să alunece la apă exact în 
direcția dorită.

— Am auzit că meșterii vechi au 
ceva semne secrete, de noroc.

Cazacu, care are 53 de am, mă pri
vește cam înțepat.

— Eu, ca membru de partid, nu țin 
la nici un semn afară de superstiția 
asta : să controlezi de o sută de ori și 
să tai o dată I (Zîmbește). Alt semn nu

SERGIU FARCAȘAN

(Continuare în pag. III-a)
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Activitatea cultural-educativă 
în sprijinul producției

La uzina „Electromagnetica“ din București a avut 
loc o ședință de analiză a muncii cultural-educative 
în sprijinul producției. Referatul prezentat a scos în 
evidentă rezultatele obținute și metodele bune folo
site în acest domeniu. Activitatea cultural-educativă 
s-a desfășurat prin conferințe cu tematică tehnică, 
economică, științifică, politică și de cultură generală. 
S-au organizat simpozioane, concursuri „Cine știe 
meserie cîștigă“, convorbiri la locul do muncă, 
cursuri de ridicare a calificării muncitorilor și de 
specializare pentru cadrele inginerești.

Fondul de lucrări al bibliotecii tehnice a crescut la 
6 200 volume și sute de reviste romînești și străine. 
Pentru popularizarea cârtii tehnice s-au întreprins 
acțiuni ca : editarea lunară a buletinului de docu
mentare în care sînt trecute noutățile tehnice, pa
nouri cu titlurile cărților noi, expoziții, recenzii pe 
marginea unor broșuri. In prezent se pregătește în 
uzină o sesiune tehnlco-științifică. Cele 5 formații artis
tice de amatori din uzină și-au orientat activitatea 
în sprijinul producției.

Emisiunea „ora tehnicii noi" transmisă la stația de 
radioamplificare și emisiunile pentru tineret se bucu
ră de un interes deosebit. La gazetele de perete 
din secții sînt de asemenea dezbătute probleme ac
tuale ale producției : obținerea de economii, apro
vizionarea ritmică cu materiale a secțiilor, calitatea 
pieselor fabricate, întărirea disciplinei în muncă, 
ridicarea calificării muncitorilor etc.

Participanții la discuții au subliniat necesitatea 
extinderii metodelor bune folosite. în planul de mă
suri au fost prevăzute cicluri noi de conferințe, lec
torate tehnice, simpozioane, concursuri pe teme pro
fesionale, lărgirea colectivului de documentație teh
nică ; imprimarea pe bandă de magnetofon și trans
miterea la stația de amplificare a convorbirilor cu 
evidențiații în întrecerea socialistă, înființarea „tri
bunei tehnicii noi" și a „orei inovatorului". S-a mai 
prevăzut atraqerea unui număr de specialiști și oa
meni de știință la rezolvarea problemelor tehnice pe 
care le ridică procesul de producție.

VASILE LEAȘU 
maistru

Avem sau nu voie sä alegem marfa ? Cm 4® ia mai snufit
Cînd ne facem cumpărăturile în 

piață sau la diferite magazine, 
căutăm, cum e și firesc, să ale
gem ceea ce este mai bun. Ni se 
întîmplă însă ctteodată să ne po
menim apostrofate de unii vînză- 
tori :

— Ce tot stați atîta să alegeți ?
Avem noi, cumpărătorii) drep

tul să alegem ce ne place, ce ne 
convine mai mult ? Văd că unită
țile comerciale se străduiesc să 
pună în vînzare sortimente cit 
mai bogate și variate de mărfuri, 
tocmai pentru a ne da posibilita
tea să avem de unde alege. La 
un magazin de confecții ai răga
zul să încerci o rochie, două, pînă 
găsești ceea ce ți se potrivește mai 
bine. Am avut prilejul să apre
ciez ajutorul efectiv al unor vîn- 
zători la alegerea unei stofe, per
dele sau piese de mobilier. Este, 
socotesc, o obligație principală a 
lucrătorilor din comerț să lucreze 
astfel, încît fiecare client să plece 
mulțumit de cumpărăturile făcute.

Ei bine, lucrurile acestea atît 
de cunoscute în comerțul nostru 
n-au adesea trecere în unele ma
gazine alimentare și, mai ales, la 
unele unități Aprozar. Cauți ca tot 
ce cumperi să fie de bună calitate, 
să-ți facă plăcere. Pe urmă, fiecare 
om are gusturile, preferințele sale 
sau o dietă prescrisă de medic. Să 
ia ce vrea vînzătorul sau ce-i tre
buie lui 1

La legume și fructe cred că tot 
necazul vine de la felul cum sînt 
sortate. Unele sînt mai frumoase, 
altele mai urîte. Iți trebuie, să zi
cem, pentru o mîncare, o anume 
calitate de legume. Ele sînt însă 
de cele mai multe ori vîndute 
de-a valma. Și te pomenești că 
vînzătorul te întreabă ?

— De ce stați s-alegeți ?

Desigur, are și el dreptate cînd 
susține că nu poate fi lăsat cu 
mărfuri care nu se pot vinde. 
Care ar fi soluția ? Ar trebui să 
se respecte cu strictețe indicațiile 
care știu că există ca unitățile 
producătoare sau achizitorii să 
facă sortarea lor pe calități de la 
început. Ce este de calitate supe
rioară să fie pus de-o parte, ce e 
de calitatea a doua, a treia, în altă 
categorie de produse și la preț 
corespunzător. Toată lumea va fi 
mulțumită : și producătorul, și 
vînzătorul și, în special, noi, gos
podinele.

Iar la întrebarea dacă cetățenii 
au sau nu voie să aleagă, vînză- 
torilor trebuie să li se pună în 
vedere că nu există decît un sin
gur răspuns : cumpărătorul să-și 
aleagă ce-i place, să plece mulțu
mit din magazin.

ILEANA DUMITRESCU 
funcționară

Folosind propria noastră 
experiență și posibilitățile 
existente, ne-am propus ca, 
printr-o organizare cuprin
zătoare a muncii în secția 
sculărie, să confecționăm 
cu peste 40 la sulă mai 
multe S.D.V.-uri față de 
anul trecut.

Pînă acum au fost termi
nate dispozitivele pentru 
sudura automată a reci- 
pienților la vagoane și pen
tru asamblarea tablelor de 
acoperiș, un dispozitiv pen
tru gofrat aceste table, ma
trițe pentru curbat la 
cald etc. Prin introducerea 
acestora în procesul de 
producție, calitatea lucrări
lor executate s-a îmbunătă
țit, a crescut productivita
tea muncii.

Au fost organizate mai 
bine locurile de muncă și ri
dicarea calificării muncito
rilor prin cursuri tehnice 
de specialitate, prelucrările 
manuale au fost înlocuite

cu operațiuni de prelucrare 
la mașini-unelte.

Intîmpinăm și unele greu
tăți. Nu primim la timp de 
la serviciul nostru de a- 
provizionare oțel lat, ne
cesar la confecționarea 
plăcilor de tăiere la di
ferite matrițe. Din a- 
ceastă cauză am fost nevoiți 
într-o vreme să forjăm a- 
ceste piese din alte mate
riale și să realizăm matrițe 
cu o cheltuială mai mare.

Firește, lipsurile pot fi 
înlăturate și prin extinde
rea producției și folosirii 
de S.D.V.-uri vom obține 
scurtarea ciclului de fabri
cație, o calitate superioară 
a produselor și o reducere 
a prețului de cost.

DINEL STAMATE, in
giner, ARISTICÄ BACHI
NA, lăcătuș, ION MARI
NESCU, sudor de la Uzi
nele mecanice din Turnu- 
Severin.

Fără claxon
Sînt conducător auto pe un 

autoturism „Volga" și, ca toți 
ceilalți conducători auto, de 
citera zile nu mai folosesc 
claxonul in raza orașului Bucu
rești.

De altfel și pînă acum eu nu 
am folosit claxonul decît în si
tuații excepționale. Văzind că 
în orașele Timișoara, Brașov, 
Cluj și Constanța, claxonatul 
era interzis mai demult 
mi-am impus singur să circul și 
în Capitală fără a claxona. 
Pentru aceasta am căutat să 
respect cu strictețe anumite 
reguli de circulație ; păs

trarea distanței de la bordura 
trotuoarelor, folosirea mijloace- 
lot de semnalizare optice ale 
autovehiculului, circulația cu 
viteză moderată etc. Mă gîn- 
desc că ar fi necesară popu
larizarea largă și în rîndurile 
pietonilor a unor reguli de cir
culație. Nu ajunge să fie res
pectate doar locurile indicate 
pentru traversare. Zilnic observ 
cum mulți pietoni nu știu că 
autovehiculele au posibilitate 
de a vira la dreapta atunci 
cînd stopul indică culoarea 
roșie.

Poate ar fi bine ca, un timp, 
în piețele publice de mare cir
culație să funcționeze stații de 
amplificare, la care un lucrător 
al miliției să avertizeze pe 
pietonii care nu respectă locu
rile și regulile de traversare. 
Conducătorii auto, la ieșirea din 
garaje, vor trebui să verifice cu 
mai multă minuțiozitate siste
mul de frînare al mașinii, sem
nalizarea optică și direcția, pen
tru a nu se expune la ■ acci
dente.

DINU PETRE 
conducător auto

Fabrica de sticlă Pădurea Neagră, regiunea Cnșana. 
In fotografie : Iuliu Maior, unul din cei mai buni ar
tiști decoratori ai fabricii.

Lucrările de organizare !
teritoriului
au o mare

eficiență
economica

a

CUVÎNTUL 
CADRELOR 
DIN 
AGRICULTURĂ

Cohdițiile naturale în care se gă
sesc unitățile agricole socialiste din 
regiunea Cluj au determinat or
ganele locale de partid și de stat să 
acorde o deosebită atenție problemei 
organizării teritoriului în gospodă
riile agricole de stat și colective. în 
acest sens s-au desfășurat lucrări de 
organizare intergospodărească a te
ritoriului, proiecte și schițe de or
ganizarea interioară a teritoriului în 
gospodării colective și proiecte spe
ciale pentru amenajarea de planta
ții de pomi și vii, combaterea ero
ziunii solului pe terenurile și pășu
nile erodate, slab productive și de
gradate.

în anii 1953—1955 au început să 
se întocmească primele proiecte de 
organizarea interioară a teritoriului 
în gospodăriile colective Luna de 
Jos, Răscruci, Petrinzel, Jeica, Lun
cani, Boian, Bolduț, Plăești și alte
le. în 1961 au fost adaptate și îm
bunătățite proiectele de organizare a 
teritoriului în G.A.C. Răscruci, ra
ionul Gherla, și 
G.A.C. Luncani, 
raionul Turda. A- 
cestea urmează să 
servească de mo
del pentru pro
iectele ce se vor 
întocmi la alte gospodării colective.

în anul 1962, cînd s-a încheiat 
colectivizarea, consiliile agricole re
gional și raionale au trecut la lu
crări de organizare a teritoriului cu 
caracter nou, determinate de condi
țiile specifice și în primul rînd de 
existența unor gospodării colective 
mari. în aceste condiții au devenit 
deosebit de necesare lucrările de 
organizare Intergospodărească la 
nivelul raioanelor. Alipirea de tru
purile de teren ale gospodăriilor co
lective a parcelelor pe care acestea 
le aveau răspîndite pe teritoriile 
străine și rectificarea hotarelor cu 
contururi neregulate ale unităților a- 
gricole au început în anul 1962, a- 
ceste lucrări executîndu-se în raio
nul Gherla și în gospodăriile apar- 
ținînd de orașele Cluj și Turda, iar 
în anul 1963 se execută în raioanele 
Aiud, Dej și Turda. Pentru anul 
1964 sînt planificate lucrări de or
ganizare intergospodărească în ra
ioanele Bistrița, Huedin și Zalău, 
cu aceasta terminîndu-se acțiunea 
de organizare intergospodărească în 
prima fază pe întreaga zonă colec
tivizată a regiunii Cluj.

Lucrările de organizare intergos
podărească executate în anul 1962 
și 1963 în regiunea Cluj au adus 
ca rezultat schimburi de teren între 
G.A.S. șl G.A.C. în suprafață de 
4 179 ha ; reducerea numărului de 
trupuri de teren din cele zece G.A.S. 
aflate în zona organizată de la 166 
la 62. Numărul trupurilor sub 500 
ha s-a redus de la 153 la 44. De a- 
semenea, distanța medie de la cen
trul de producție al gospodăriei de 
stat la trupuri s-a redus de la 8—16 
km, cît era înainte de organizare, la 
2—11 km după organizare, putîndu- 
se realiza astfel economii ir va
loare de circa 1 150 000 lei.

După organizarea intergospodă
rească, toate trupurile de teren ale 
gospodăriilor colective, care se gă
seau răzlețe în perimetrul gospodă-

LAURENȚIU DUNÄREANU 
profesor — București

★

N. R. Redacția consideră judicioase 
observațiile cuprinse în scrisoarea pu
blicată mai sus.

G.A.C. 
în interio-

riilor vecine 
mai îndepărtate, 
au fost comasate 
la limita hotare
lor acestora. Așa, 
de exemplu, G.A.C. 
Gheorghieni avea 
un trup izolat, de 
80 ha, în perime
trul gospodăriilor 
colective Ploscos, 
Valea Florilor, la 
peste 15 km de hotarul 
Geaca, un trup de 21 ha 
rul G.A.C. Sucutard ; G.A.C. Pan- 
ticeu, un trup de 26 ha în interiorul 
G.A.C. Cubles etc. Și ce s-a întîm- 
plat cu ele ?

O dată cu încheierea lucrărilor de 
organizare intergospodărească, fle
care unitate își cunoaște precis te
renul ce-i aparține, pe categorii de 
folosință. Lucrarea poate servi pen
tru întocmirea proiectelor de orga
nizare interioară a teritoriului, a 

Și 
de

a-

pianurilor de producție anuale 
organizarea întregului proces 
producție.

De asemenea, în 1963, consiliile 
gricole regional și raionale au tre
cut la întocmirea de schițe simple 
de folosire rațională a pămîntuluiîn

grîu porumb sf. zahăr

G.A.C. din raionul Turda 100 100 100
G.A.C. Luncani 116,7 181,5 125,8
G.A.C. din raionul Gherla 100 100 100
G.A.C. Răscruci 177 191 146,7

în anul 1963, cu condiții nepriel
nice, producțiile obținute de gospo
dăriile colective Luncani și Răscruci 
sînt superioare față de media obți
nută de gospodăriile colective din 
raioanele respective și anume : Re
colta de grîu realizată de G.A.C. 
Luncani a fost cu 214 kg la ha mai 
mare decît cea obținută de gospo
dăriile din raion, iar la cea din 
Răscruci cu 717 kg la ha. Și în sec
torul creșterii animalelor s-au ob
ținut rezultate bune. La sfîrșitul a- 
nului 1962, G.A.C. Luncani avea là 
suta de hectare 35 bovine din care 
15,6 vaci, iar G.A.C. Răscruci 29,3 
bovine din care și 9,8 vaci.

Rezultate asemănătoare au înre
gistrat și alte gospodării colective 
care au avut proiecte de organiza
re a teritoriului întocmite între anii 
1953—1956 ca : Plăe^ti, Mihai Vitea- 
zu, raionul Turda, Mirăslău, raionul 
Aiud, și altele.

în stăvilirea eroziunii solului, ri
dicarea fertilității lui și valorifica
rea terenurilor slab productive sau 
chiar neproductive, consiliile agri
cole regional și raionale, cu ajuto
rul specialiștilor existenți în re
giune, au întocmit studii și proiecte 
speciale pentru punerea în valoare 
a terenurilor neproductive prin 
plantații de pomi și vii, refacerea și 
îmbunătățirea pășunilor degradate. 
Astfel, în cursul anului 1963 
pe baza proiectelor întocmite, au 
fost executate amenajări pentru 
plantații de vii în gospodăriile a- 
gricole de stat din Aiud și Lechința 
pe o suprafață de 87 ha ; amenajări 
pentru plantații de pomi s-au exe- 

fiecare gospodărie colectivă, care se 
execută de către inginerii agronomi 
din unități și care este aproape ter
minată.

Proiectele de organizare prevăd 
folosirea rațională a pămîntului, 
îmbunătățirea structurii culturilor, 
dezvoltarea sectorului vitipomicol, 
creșterea efectivelor de animale, 
îmbunătățirea balanței furajere, 
creșterea producției medii, organi
zarea muncii și folosirea eficientă a 
tuturor mijloacelor de producție 

existente în gos
podării.

Avînd la bază 
prevederile stabi
lite prin proiecte
le de organizare a 
teritoriului, gospo
dăriile colective 

Turda, și Răscruci,Luncani, raionul
raionul Gherla, au realizat în anul 
1962 indici superiori față de cele
lalte gospodării colective în toate ra
murile de producție. Dacă notăm cu 
100 producția medie realizată pe 
raion, recoltele obținute de cele două 
gospodării se prezintă astfel :

au 
ha 
ha

lu
pe 
pe

cutat la G.A.S. Bistrița, Cluj și Sicu, 
pe o suprafață de 250 ha. în gospo
dăriile agricole colective, în cursul 
acestui an, pînă la 31 august 
fost amenajate suprafețe de 321 
pentru plantat cu vii și 1270 
pentru plantații cu pomi.

Pe pășuni au fost executate 
crări de combatere a eroziunii 
1 600 ha, defrișări de arborete 
1 108 ha, refacerea pajiște! pe 926 ha. 
Eficiența economică a acestor lucrări 
rezultă din creșterea simțitoare a 
producției de masă verde la hectar.

în viitor consiliul agricol regio
nal pe baza experiențelor dobîndite 
șl a rezultatelor obținute în urma 
lucrărilor de combatere a eroziunii 
solului șl folosirea rațională a pă- 
mîntului va acorda o atenție mai 
mare lucrărilor de proiectare și e- 
xecutare, prin cuprinderea de su
prafețe mai mari, prin organizarea 
și concentrarea șantierelor și apli
carea întregului complex de lucrări 
pe ansamblul teritoriilor unităților 
socialiste.

Proiectele de organizare a terito
riului vor fi date în primire ingi
nerilor din unități, iar consiliul agri
col regional va urmări ca ele să fie 
întru totul puse în aplicare pentru 
ca într-o perioadă de timp cît mai 
scurtă, gospodăriile de stat și colec
tive să folosească rațional fiecare 
suprafață de teren ce le aparține 
iar eroziunea să fie stăvilită.

Ing. MIRCEA BÎRSAN 
vicepreședinte al Consiliului agricol 

regional Cluj

La G.A.C. Ostrov, regiunea Do- 
brogea, mari suprafețe în pantă și 
erodate au fost amenajate în tera
se, care au fost plantate cu viță de 
vie.

A apărut revista „Cercetări filozofice“ "Q 4-1963
Acest număr al revistei cuprinde 

articolele : „Unele probleme privind 
formarea și dezvoltarea statului 
nostru democrat-popular“ de C. 
VLAD și T. CARACIUC ; >,Cu pri
vire la definitivarea conceptului de 
opinie publică“ (II) de NICULAE 
BELLU ; „Cultură și conștiință“ de 
AL. TĂNASE; „Probleme filozofice 
ale biofizicii“ de VICTOR SAH- 
LEANU ; „Gheorghe Șincai, învă
țat și gînditor iluminist“ (II) dé 
ION LUNGU (Cluj). Revista conține 
comunicările : „Dialectica conținu
tului și formei în progresul istoric" 
de C. BORGEANU ; ,>Concepția 
materialist-dialectică despre deter
minism“ de MIHAI FLOREA ; 
„Dialectica interrelațiilor intracelu- 
lare“ de I. COTĂESCU (Timișoara); 
„Cu privire la dialectica conținutu
lui și a formei în natura vie" de 
ESTERA F. GORO și NICOLAE 
DIACONESCU (Timișoara); „Un re

(Urmare din pag. I-a)

sporite de lemn pentru utilizări 
industriale și construcții, din a- 
ceeași cantitate de masă lemnoasă, 
este nemijlocit legată de creșterea 
gradului de mecanizare, de folosi
rea celor mai corespunzătoare pro
cese tehnologice, de modul în care 
are loc sortarea și transportul 
lemnului. Practica a arătat că de 
sortarea materialului lemnos de
pinde în mare măsură ridicarea 
indicelui de utilizare a masei lem
noase. în primele 8 luni ale anului 
1963, numai pe seama unei mai 
bune sortări s-au dat peste plan 
mai mult de 200 mii metri cubi 
lemn de lucru. Sînt însă unele 
unități — întreprinderile forestiere 
Vrancea, Orșova, Baia de Aramă, 
Dobra și altele — care n-au acor
dat atenția cuvenită bunei organi
zări a acestei operațiuni, folosind 
muncitori insuficient calificați la 
sortare. Pentru utilizarea cît mai 
rațională a masei lemnoase, e ne
voie ca întreprinderile forestiere să 
încadreze parchetele de exploatare 
cu sortatori temeinic pregătiți, buni 
cunoscători ai tehnicii sortării lem
nului. Cunoștințele profesionale ale 
maiștrilor, sortatorilor și expedito
rilor vor trebui să fie completate 
periodic prin instructaje cu privire 
la metodele avansate de lucru, in
troducerea tehnicii noi, buna sorta
re a lemnului, norme de securitate 
a muncii și altele.

O deosebită importanță are și

Sînt unul dintre numeroșii iubi
tori de teatru din Capitală. Printre 
spectacolele pe care le-am văzut în 
ultima vreme, o impresie deosebită 
mi-a produs „Nora“ de Ibsen pe 
scena Teatrului Național „I. L. Ca- 
ragiale“. Din capul locului aș vrea 
să subliniez că socotesc acest spec
tacol o frumoasă reușită a teatrului, 
a regiei, a echipei de interpreți. De 
altfel, am putut constata că această 
părere — pe care o împărtășesc și co
legi de-ai mei cu care am discutat 
— și-a găsit expresia și în unele 
cronici apărute pînă acum în presă. 
Spectacolul izbutește să comunice în 
mod convingător, emoționant, bogă
ția de idei a dramei ibseniene.

Cu atît mai mult am fost surprins 
de cronica la acest spectacol din 
„Scînt'eia" nr. 6034, semnată de An
drei Băleanu. După părerea mea, 
articolul cuprinde obiecții neînteme
iate. Firește, cronicarul teatral, în
tocmai ca și spectatorul, poate avea 
propriile lui păreri cu privire la un 
spectacol, la un aspect sau altul al 
realizării lui scenice. în acest arti
col însă, el folosește un ton foarte 
categoric, sentențios, nerezultînd că 
ar fi vorba de părerile sale perso
nale.

a
ds 
a- 
Z.

prezentant al materialismului natu
ralist, doctorul C. A. Polichronie“ 
de G. BRATESCU.

La rubrica „Discuții“, sînt publi
cate articolele : „In legătură cu 
biectul socialismului științific“ 
H. USCHERSOHN ; „Observații 
supra ideologiei junimiste" de
ORNE A ; iar la rubrica „Consulta
ții" articolul : >,Substanța și cimpul 
în lumina succeselor fizicii contem
porane" de ANDREI WEISZMANN 
(Cluj).

Revista mai publică și articolele 
de critică și bibliografie : „Sociolo
gia burgheză contemporană și pro
blema claselor" (I. Tudosescu și Gh. 
Trandafir), „Psihogeneza concepte
lor geometrice" (Clara Dan), „Geor
ge Bariț — Scrieri social-politice“ 
(Octavian Chețan), „O lucrare de a- 
naliză a individualismului burghez“ 
(T. Papadopol), precum și note din 
viața științifică, note de lectură etc.

luarea de măsuri pentru reducerea 
în continuare a pierderilor din ex
ploatare. Se va da o mare atenție 
respectării regulilor de exploatare, 
doborîrii lemnului la rînd, valorifi
cării materialului rămas prin par
chete și văi, precum și extinderii 
instalațiilor de scos cu cablu. De 
asemenea, se impun măsuri pen
tru a se exploata cu prioritate ma
terialul lemnos din doborîturile de 
vînt ce au avut loc anul acesta în 
unele regiuni.

Din experiența întreprinderilor 
fruntașe a reieșit că, pentru crește
rea productivității muncii și a in
dicelui de utilizare a masei lem
noase, este nevoie să se folosească 
pé scară tot mai largă metodele 
înaintate de muncă. în întreprin
deri își tace loc tot mai mult teh
nologia de recoltat „în trunchiuri 
lungi" și „în catarge", permițînd 
ca o parte din lucrări să fie efec
tuate în depozitele intermediare. 
Această metodă trebuie să fie îm
brățișată de cît mai multe între
prinderi. Tot atît de important 
este să fie extinsă metoda de orga
nizare a lucrului în brigăzi com
plexe, mici și mari, cu plata în 
acord global. Anul acesta s-a văzut 
că nu în toate întreprinderile fo
restiere s-a acordat atenția cuveni
tă extinderii acestei forme supe
rioare de organizare a lucrului, deși 
ea și-a dovedit pe deplin eficacita
tea mai ales în ce privește crește
rea productivității muncii. Ținînd. 
seama de sarcinile sporite ale pla-

Sînt de părere — și aici, îndeosebi, 
mă aflu în dezacord cu opiniile cro
nicarului — că principalul merit al 
spectacolului îl constituie, pe lîngă 
direcția de scenă, ținuta interpretării 
rolurilor și omogenitatea întregului 
ansamblu. Desigur, pot fi aduse cri
tici unuia sau altuia dintre inter- 
preți, însă felul cum este făcută cri
tica în articolul menționat nedrep
tățește colectivul de actori care rea
lizează creații meritorii, înfățișînd 
expresiv trăsăturile caracteristice 
ale personajelor și contribuind, ast
fel, la succesul de ansamblu al spec
tacolului.

Secția de educație sanitară a Insti
tutului de igiena și protecția muncii a 
elaborat și în acest an noi broșuri de 
educație sanitară. în colecția „Regimul 
de viață și de alimentație", care se a- 
dresează bolnavilor de diferite afecți
uni cronice, precum și familiilor lor. au 
apărut broșurile „Diabetul zaharat“, 
„Hipertensiunea arterială" „Ficat și 
căi biliare". Pentru cercurile „Sfatul 
gospodinei" au fost tipărite în colabo
rare cu Consiliul național al femeilor 
broșurile „Locuința noastră" și „Regi
mul de viață al școlarului". O serie 
de noțiuni igienico-sanitare utile pentru 
colectiviști se găsesc în lucrările „Pre
venirea intoxicațiilor cu insectofungi- 
cide" și „Prevenirea tetanosului". O a- 
tentie deosebită se acordă propagandei 
de tehnica securității muncii. Astfel, în 
întreprinderi industriale din întreaga 
țară au fost difuzate 217 000 afișe cu- 
prinzînd măsuri de tehnica securității 
specifice metalurgiei, construcțiilor, 
electrotehnicii, mineritului etc. De cu- 
rînd s-a terminat turnarea unui film cu 
caracter educativ-sanilar care tratează 
despre prevenirea și combaterea toxi- 
infecțiilor alimentare.

(Agerpres)

nului pe anul viitor, este necesar 
să se pună un accent deosebit pe 
extinderea organizării muncii în 
brigăzi complexe, creîndu-se toate 
condițiile pentru ca ele să-și desfă
șoare cît mai bine activitatea.

Paralel cu lucrările de exploata
re a masei lemnoase, ministerul 
nostru desfășoară o acțiune de re
facere a fondului forestier, acor- 
dînd în acest sens o mare atenție 
ridicării productivității pădurilor 
prin introducerea speciilor repede 
crescătoare. în campania din pri
măvara anului 1963 s-a împădurit 
peste 85 la sută din suprafața pla
nificată pentru întregul an. Acum, 
sînt în curs lucrările de pregătire 
a campaniei de împădurire din 
această toamnă, cînd se vor planta, 
pe lîngă alte specii, și plopi negri 
hibrizi, în lunca Dunării și în lun
cile rîurilor interioare.

în aceste zile, conducerile între
prinderilor forestiere au datoria 
de a urmări terminarea cît mai 
grabnică a tuturor lucrărilor pre
gătitoare în cadrul noului an fo
restier, aceasta fiind o condiție 
esențială pentru realizarea integra
lă a sarcinilor pe 1964. Inițiativele 
și propunerile judicioase venite din 
rîndurile muncitorilor și tehnicie
nilor, hotărîți să-și îndeplinească 
cu succes sarcinile de plan pe anul 
în curs și să pregătească în cele 
mai bune condiții producția anului 
viitor, să fie sprijinite cu toată 
căldura de către conducerile uni
tăților forestiere.

T1EÆT1R1E
Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Ro

mine : Lacul lebedelor — (orele 19,30). 
O.S.T.A. (Sala Palatului R. P. Romine) : 
London's Festival Ballet — (orele 
20). Teatrul de stat de operetă : 
Rosemarie — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caraglale" (Sala 
Comedia) : Orfeu în infern — (orele
19.30) . (Sala Studio) : Nora — (orele
19.30) . Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) : Peer Gynt — (orele 19 30), Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Portretul — 
(orele 19.30) (Sala Studio) : Comedia e- 
rorilor — (orele 19,30). Teatrul pentru 
tineret șl copii (Sala C. Miile) ; Pigu- 
lete plus cinci fete — (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat ; Opera de trei parale 
— (orele 20). Teatrul satlric-muzical 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : Ca la re
vistă — (orele 20). (Sala din calea Vic
toriei 174) : Palatul melodiilor — (orele 
20). Teatrul Țăndărică (Sala Academi
ei): A fugit un tren — (orele 16). Circul 
de stat : „Stelele Budapestei" — premi
eră (orele 20).

(ggpootmai
Vară și fum — cinemascop : Patria 

bd. Magheru 12—14 (9> 11.30, 14; 
16,30; 19; 21,20). Voi fl mamă :
Republica — bd. Magheru 2 (10; 
12; 14, 17; 19; 21). Capitol : bd. 6 Martie
16 (9,30, 11,45; 14, 16,15, 18,30; 20.45), Ex
celsior - bd. 1 Mal 322 (11; 15, 17; 19; 
21). Ultima șansă ; Carpați — bd. Ma
gheru 29 (10; 12, 14,15; 16,30; 18,45, 21), 
Festival — bd. 6 Martie 14 (10, 12; 15, 17; 
19; 21) Feroviar — cal. Grlvițel 80 (10, 
12; 14.15, 16,30; 18.45; 21). Modern — pla
ta G. Coșbuc 1 (10, 12; 15; 17, 19; 21). 
Codin : București — bd. 6 Martie 6 (9> 
11, 13; 15; 17: 19, 21). Grivlța — cal. Gri- 
vițel — lîngă podul Basarab (10; 12;
14.15, 16,30; 18.45; 21), Melodia - șOs. 
ștefan cel Mare, colț cu str. Llzeanu 
(10, 12, 15, 17; 19; 21). Babette pleacă la 
război — cinemascop : Tineretului — 
calea Victoriei 48 (9; 11.15, 13,30; 15.45; 
18; 20,30), Bucegl — bd. 1 Mal 57 (10; 12| 
15; 17; 19, 21). Miorița — calea Moșilor 
127 (9.30, 11.45, 14; 16,15; 18,45, 21). Moar
tea în insula de zahăr — cinemascop : 
Victoria - bd 6 Martie 5—7 (10; 12,15; 
14 30; 16.30; 18,30, 20.30). Lupii la stină : 
Centrai — bd 6 Martie 2 (10.30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20.30). Balada steagului 
roșu: Lumina — bd. 6 Martie 12 (ru
lează în continuare de la orele 9.30 pînă 
la orele 13,45. dupăamlază 16, 13.15;
20,30).  Luna de miere fără bărbat : U- 
nion — str. 13 Decembrie 5—7 (14.30; 
16.30; 18.30, 20,30), Colentina - șos Co- 
lentina 84 (15; 17; 19; 21). Program spe
cial pentru copil la orele 10 la cinema
tograful Doina — str. Doamnei 9. Intro 
două iubiri : Doina — str. Doamnei 9 
(11,30; 14,30; 16.30; 18,30; 20,30). Festivalul 
Chaplin — In lumea temperaturilor 
înalte : rulează în continuare de la o- 
rele 9 pînă la orele 21 la cinematograful 
Timpuri Noi - bd. 6 Martie 18. E per
mis să calci pe iarbă ; Giulești — calea 
Giulești 56 (10, 12,15, 16, 18.15, 20,30). To
mis — calea Văcărești 21 (10; 12; 14; 16;
18.15, 20,30) înfrățirea între popoare — 
bd. Bucureștii-Noi (16, 18,15; 20.30), Lira
— calea 13 Septembrie 186 (15,30; 18,
20,30).  Moby Dick : Cultural — piața 
Iile Pintille 2 (11 ; 15.30; 18, 20.30). Es
condida : Dacia — calea Grlvițel 137 (9; 
11; 13; 15; 17,15 19,15; 21.15) Arta — cal. 
Călărași 153 (15; 17; 19, 21) Tu ești mi
nunată , Buzești - str. Buzești 9—11 
(11; 16, 18.15, 20.30). Marele drum : Crîn- 
gașl — șos. Crîngașl 42 (16, 18.15; 20.30), 
Ferentari — calea Ferentari 86 (16, 18,15;
20.30) . Doi din alte lumi ; Unirea — bd.
1 Mal 143 (16; 18; 20). Cain a) XVIII-lea: 
Flacăra — calea Dudești 22 (16, 18,15;
20.30) Aurora - bd. Dimitrov 118 (10;
12.15, 16, 18,15: 20,30).Tutunul : vitan — 
calea Dudești 97 (16,15; 19.30). Dintele do 
aur : Munca — șos. Mihal Bravu 221 (15i
17 :19, 21) Numai statuile tac : Moșilor
— calea Moșilor 221 (16; 18.15; 20.30). O 
zl de toamnă : Cosmos — bd. 30 Decem
brie 89 (16; 18, 20). Povestea unei veri : 
Viitorul — str. M. Emineseu 127 (16: 
18.15; 20.30).

In jurul orei 16.45 transmisie de la 
stadionul Republicii a întîlnlrll de fot
bal dintre echipele Progresul București 
— Fortuna Geleen (Olanda). 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Emisiunea 
pentru tineretul școlar. 19,35 — Bucu- 
reștlul în arta plastică. 20,00 — Săptă- 
mîna. 21,00 — Antoine de Saint-Exupéry. 
21,20 — Muzică ușoară Instrumentală. 
In încheiere : Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 

și 7 octombrie. In țară • Vremea devine 
schimbătoare, cu ceru] temporar noros. 
Vor cădea ploi locale. Vînt slab pînă la 
potrivit, Temperatura staționară la 
început, apoi în scădere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între 3 șl 13 grade. 
Iar maximele între 17 șl 27 grade local 
mai ridicată în prima parte a Interva
lului. In București : Vremea devine 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
Va ploua în a doua parte a Intervalului. 
Vînt slab. Temperatura staționară la 
început, apoi In scădere ușoară,



Nr. 6035

Centrul antidiabetic

In sala tie așteptare La consultație

Pe lingă clinica a 11-a 
medicală din Cluj a luat 
ființă un centru anti
diabetic. Plasat intr-o 
clădire special amenaja
tă, utilat cu mobilier și 
aparatură modernă, cen
trul a fost încadrat cu 
medici specialiști, chi- 
miști, laboranți, asisten
te sanitare, surori. In 
ambulatoriu — înzestrat 
și cu un laborator de 
biochimie — sînt con
sultați bolnavii trimiși 
de circumscripțiile sa
nitare din regiune sau 
din regiunile apro
piate. In fiecare lună, ei 
sînt chemați la control 
medical și biochimic.

In cadrul centrului

mai sînt amenajate sa
loane cu cîteva zeci de 
paturi, precum și un 
laborator de gastroleh- 
nie și tehnologie culi
nară, care elaborează 
regimurile alimentare 
pentru diabetici. La de
misolul clădirii se află 
și un laborator de cul
tură fizică medicală.

Specialiștii centrului 
antidiabetic desfășoară 
o intensă activitate 
științifică. Un colectiv 
alcătuit din prof. dr. 
Viorel Gligore, șeful cli
nicii a U-a medicale, 
medici, chimiști și teh
nicieni de la trustul de 
panificație, a realizat 
o pline hipoglucidă pen-

tru diabetici, cu un con
ținut de 23-25 gr. de 
hidrat de carbon la 100 
de grame. Această pli
ne conține o cantitate 
apreciabilă de acid glu
tamic, ceea ce o face să 
fie nu numai un ali
ment valoros, ci și un 
medicament. Un accent 
deosebit se pune și pe 
activitatea profilactică.

Pentru viitor, se pre
vede, printre altele, ca 
pe lingă acest centru 
să ia ființă o școală de 
asistente medicale die- 
teticiene.

AL. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"

Plecarea la Ulan Bator 
a unei delegații a C. S. P.

Conform înțelegerii între condu
cerile C.S.P. al R. P. Romine și 
C.S.P. al R.P. Mongole, în ziua de 2 
octombrie a plecat la Ulan Bator 
o delegație condusă de tovarășul G. 
Covaci, membru în C.S-P. al R. P. 
Romîne.

Intre organele de planificare ale 
celor două țări vor avea loc con
sultări asupra colaborării economice 
a acestor țări, în legătură cu elabo
rarea de către R. P. Mongolă a pla
nului genera) de perspectivă pentru 
următorii 20 de ani.

S Cl NT E 1 A Paa 3

Colectivul Teatrului mare de dramă „Maxim Gorki" 
din Leningrad a sosit in Capitală

Joi dimineața a sosit în Capitală 
Teatrul mare de dramă „Maxim 
Gorki“ din Leningrad, condus de 
regizorul G. A. Tovstonogov, artist 
al poporului al U.R.S.S. începînd de 
la 4 octombrie, oaspeții sovietici vor 
da spectacole cu piesele „Barbarii“ 
de M. Gorki și „Oceanul“ de A. 
Stein în orașele Cluj, Brașov, Bucu
rești șl Iași.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

colectivul teatrului a fost întâmpi
nat de reprezentanți ai Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, Mi
nisterului Afacerilor Externe, Con
siliului general A.R.L.U.S., O.S.T.A., 
directori ai teatrelor bucureștene, 
actori, ziariști.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă.

Oaspeților le-au fost oferite flori. 
(Agerpres)

Vizitele delegației de specialiști în agricultură 
a Partidului Socialist din Japonia

Joi, deputății Soji Okada, Wata
nabe Kaniehi și Yayama Yusaku, 
membri ai delegației Partidului So
cialist din Japonia, care ne vizitează 
țara pentru a studia experiența acu
mulată în dezvoltarea agriculturii, au 
fost primiți de conducerea Grupului 
național romîn al Uniunii interpar
lamentare la Palatul Marii Adunări 
Naționale.

La întrevedere, care a decurs în
tr-o atmosferă 
parte 
ședințe

cordială, au luat 
deputății Ion Pas, vicepre- 
al Grupului romîn al Uniu-

nii Interparlamentare, prof. Stanciu 
Stoian, secretarul grupului, și C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu.

★
Delegația Partidului Socialist din 

Japonia, alcătuită din specialiști în 
agricultură, a avut joi dimineața o 
întrevedere la Consiliul Superior al 
Agriculturii cu Eugen Alexe, vice
președinte al consiliului.

După-amiază oaspeții 
stațiunea experimentală 
lea Călugărească.

au vizitat 
viticolă Va-

(Agerpres)

Cu prilejul vizitei în țara noastră 
grupului de specialiști americani 

petrolului, în frunte 
vicepreședinte 

„Continental 
ministrul

TELEGRAME EXTERNE
Declarația comuna R. P. Polonă—R. D. Germană

Tenis de masă Sportivi romîni victorioși 
la Paris

Primirea ambasadorului
R. P. Mongole la Ministerul 

Afacerilor Externe
La 3 octombrie, adjunctul minis

trului afacerilor externe, George 
Macovescu. a primit în audiență pe 
Togoociin Ghenden, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re-

a
din domeniul 
cu Cram H. Ira, 
executiv al Societății 
Oil Co“ din New York, 
industriei petrolului și chimiei, Mi
hail Florescu, a oferit miercuri o

Numirea ambasadorului extraordinar 

și plenipotențiar al R. P. Romîne 

in Austria

TAB IS 3 (Agerpres). — Echipa de 
tenis de masă C.S.M. Cluj a debutat 
victorioasă în noua ediție a „Cupei 
campionilor europeni“ întrecînd la 
Paris cu scorul de 5—0 echipa A.C.S. 
Fontenay, campioana Franței. Jucătorii 
romîni au lăsat o frumoasă impresie pu
blicului spectator, nepierzînd nici un 
set. Iată rezultatele înregistrate în 
cursul acestei întîlniri : Negulescu- 
Lhornme 21—9 ; 21—13 ; Giurgiucă-
Roothooft 21—8; 21 —11; Cobîrzan- 
Grebonval 21—14 ; 21—16 ; Negulescu- 
Roothooft 21—17 ; 21—19 ; Cobîrzan- 
Lhomme 21—14 ; 21—12.

în urma acestei victorii, echipa clu
jeană s-a calificat pentru turul următor 
în care va întîlni echipa învingătoare

din meciul A.M.V.J. Amsterdam—P.S. 
Sttutgart.

*

In cadrul turneului echipelor femi
nine al aceleiași competiții, Voința 
București va întîlni echipa Spartak 
Praga care în primul tur a învins cu 
5—2 pe La Palette (Bruxelles). Rezulta
tele tehnice ale acestui joc : Jarka Kar
likova (s) — Viviane Stas (p) 21—8 ; 
21—10 ; Schwarzova (s) — Galvez (p) 
21—12 ; 21—17 ; Micheline Stas (p) — 
Jitka Karlikova (s) 12—21 ; 21—18 ; 
21—18 ; Viviane Stas (p) — Sch
warzova (s) 24—22 ; 13—21 ;
21—19 ; Jitka Karlikova (s) — Galvez 
(p) 21—13 ; 21—7 ; Jarka Karlikova (s) 
— Micheline Stas (p) 24—22 ; 21—16 ; 
Schwarzova (s) — Micheline Stas (p) 
21—16 ; 21—14.

publicii Populare Mongole la Bucu
rești. în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor de acreditare.

(Agerpres)

Ca urmare a ridicării legației R.P. 
Romîne din Austria la rangul de am
basadă, printr-un decret al Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, tova
rășul Mircea Ocheană a fost numit 
în calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. Romîne 
în Austria. (Agerpres)

masă în saloanele Casei Centrale a 
Armatei.

Cu același prilej ministrul S.U.A- 
la București, William A. Crawford, 
a dat joi la reședința sa un dineu.

Au participat Alexandru Boabă, 
adjunct al ministrului industriei pe
trolului și chimiei. Petre Burlacu- 
secretar general al Ministerului 
Afacerilor Externe, specialiști ro
mîni din industria petrolului, func
ționari superiori din diferite minis
tere.

Masa și dineu] s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

*
în dimineața zilei de joi oaspeții 

au vizitat Institutul de petrol și 
gaze din București.

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — La in
vitația C.C. al Partidului Muncito
resc Unit Polonez și guvernului R.P. 
Polone, între 25 și 30 septembrie, în 
Polonia s-a aflat într-o vizită dele
gația C.C. al Partidului Socialist U- 
nit din Germania și guvernului R.D. 
Germane, în frunte cu Walter Ul
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., și Bruno Leuschner, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G. La înche
ierea vizitei a fost semnată o decla
rație comună.

Convorbirile dintre cele două părți, 
se arată în declarație, au confirmat 
unitatea deplină de păreri în toate 
problemele discutate. Cele două 
părți relevă însemnătatea Tratatului 
privitor la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară semnat la Mosco
va, se pronunță pentru încheierea u- 
nui pact de neagresiune între state
le Tratatului de la Varșovia și țările 
participante la N.A.T.O., pentru rea
lizarea propunerilor poloneze privi
toare la crearea în Europa centrală 
a unei zone denuclearizate și a unei 
zone a armamentelor limitate, pre
cum și pentru crearea altor zone 
denuclearizate — în Europa de nord, 
în regiunile Peninsulei Balcanice și 
Mării Mediterane.

In declarație se arată că lichida
rea primejdiei de război reclamă 
mobilizarea tuturor forțelor socia
lismului. păcii și progresului și se 
atrage atenția asupra esenței poli
ticii forțelor militarismului și re- 
vanșismului din Germania occiden
tală. Declarația subliniază că inte
resele păcii cer să se recunoască 
existența celor două state germane, 
frontierele existente în Europa, in-

clusiv frontiera Poloniei de pe Oder- 
Neise, frontiera dintre R. D. Ger
mană și Germania occidentală și 
frontiera dintre R.D.G. și teritoriul 
independent al Berlinului occiden
tal.

Interesele păcii cer lichidarea ră
mășițelor celui de-al doilea război 
mondial, încheierea Tratatului de 
pace cu cele două state germane și 
transformarea Berlinului occidental 
într-un oraș liber. Polonia sprijină 
cu căldură propunerea R.D.G. ca 
cele două state germane să renunțe 
la orice fel de arme atomice și pro
punerea privind crearea unei comisii 
mixte a R.D.G., R.F.G. și Berlinului 
occidental pentru dezvoltarea trep
tată a colaborării între cele două 
state germane și pentru pregătirea 
Confederației germane.

In declarație se arată că au 
discutate probleme legate de 
voltarea relațiilor economice și 
nico-științifice între cele două

In declarație se cere restabilirea 
drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze la 
două state germane 
admise în O.N.U.

Polonia și R.D.G.
totul lărgirea colaborării economice 
în cadrul Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc pe baza principiilor 
specializării și diviziunii socialiste a 
muncii.

Unitatea mișcării muncitorești in
ternaționale — se spune în declara
ție — este o premiză necesară pen
tru succesele viitoare ale mișcării 
comuniste mondiale. Ambele par
tide frățești se călăuzesc cu consec
vență după indicațiile verificate în 
practică cuprinse în Declarațiile 
Consfătuirilor din 1957 și 1960.

fost 
dez- 
teh- 
țări.

O.N.U. 
trebuie

sprijină

(Agerpres)

IN CÎTEVA R IN D U R I
Campionatul mondial feminin de șah po 

echipe a continuat cu desfășurarea meciu
rilor cuprinse în turul 10 Intîlnind se
lecționata Monaco, echipa R. P. Romîne a 
cîștigat cu 2—0 și a trecut pe locul 5 în 
clasament. Alte rezultate : lugoslavia-Sco- 
ția 2—0 ; R D Germană—Belgia 2—0 ; 
U.R.S.S.—S.U.A. 2—0 ; R. P Polonă—R P. 
Bulgaria 1,5—0,5 ; R. P. Ungară—R. P. 
Mongolă 1—0 (1); Austria—Olanda 0—0 (2).

★
Formația iugoslavă de fotbal Vojvodina 

Novisad și-a început turneul în tara noas
tră. întîlnind loi la Timișoara echipa 
Știinta Meciul urmărit de 10 000 de spec
tatori, s-a încheiat cu scorul de 5—1 (4—0) 
în favoarea fotbaliștilor timișoreni.

Duminică, Vojvodina ioacă la Constanta 
cu Farul, iar miercuri la Arad, cu U.T.A.

*
Astăzi, pe stadionul Republicii are loc 

meciul international de fotbal dintre 
echipa bucureșteană „Progresul" și echipa 
olandeză „Fortuna Geleen“.

Jocul începe la ora 16,45.
★

In campionatul de hochei pe gheață al 
R. S Cehoslovace, Sonp Kladno a învins 
cu greu ! 5—4 (3—2 ; 0—1 ; 2—1) pe Dukla

Jihlava. Slovan Bratislava a făcut scor 
mare 9—1 (2—1 ; 4—0 : 3—0) cu V.T.Z. 
Homutov.

★
Alte noi meciuri s-au disputat în ca

drul diferitelor competiții internaționale de 
fotbal. în „Cupa campionilor europeni“ 
Borussia Dortmund a învins în meci retur 
cu 3—1 (1—0) echipa olandeză Skioglyn 
Oslo și s-a calificat pentru turul urmă
tor, deoarece cîștigase și primul joc (4—2).

O surpriză a fost înregistrată în „Cupa 
orașelor tîrguri". La Paris, Rapid Viena 
a dispus cu 3—2 (2—1) de Racing Club 
Paris, obținînd calificarea pentru turul ur
mător (vienezii cîștigaseră primul ioc cu
1— 0) Alte rezultate : F C. Liège—Aris 
Benevoie Luxemburg 0—0 (Liège a obținut 
victoria în primul meci cu 2—0 și va iuca 
cu Arsenal) ; Atletico Madrid—F.C. Porto
2— 1 (2—1) ; Juventus—O.F.K. Beograd
2—1 (1-1).

în „Cupa cupelor" : S V. Hamburg- 
U.S. Luxemburg 3—2 (1—0).

x *■
în turneul preolimpic de hochei pe Iarbă 

de la Lyon echipele Canadei și S U.A. 
au terminat la egalitate : (1—1) Deoarece 
au cîștigat primul ioc cu 2—0. hocheiștii 
canadieni au obținut calificarea pentru 
turneul olimpic de la Tokio.

Informații
® Joi dimineața a plecat spre N.éw 

York, pentru a participa la cel de-al IV-lea 
Congres al Asociației internationale a arte
lor plastice, o delegație condusă de acad. 
Ion Jalea, artist al poporului, președintele 
Comitetului national romîn pentru Asocia
ția internațională a artelor plastice.

• „London’s Festival Ballet" a prezentat 
foi seara în Sala Palatului R. P. Romîne al 
doilea program al turneului pe care îl în
treprinde în tara noastră. Spectacolul a cu
prins baletele „Silfidele“ — coregrafia 
Miche) Fokine, decoruri George Kirsta, di
rijor Aubrey Bowmann ; „La spectre de la 
rose" de J. V. Vaudover, după poemul lui 
Théophile Gantier — coregrafia Michel 
Fokine, decoruri Edward Delany, dirijor 
Donald Elliott ; „Studii" de Herald Lander 
— dirijor Aubrey Bowmann. Programul a 
avut ca soliști pe Jean Pierre Alban, Lu- 
cette Aldous. Gaye Fulton, John Gilpin, 
Barry McGrath. Marilyn Jones, Desmond 
Kelly, Carmen Mathe.

(Agerpres)

Pesssda Dales

Miercuri, 2 octombrie, a încetat din 
viață, după o grea și îndelungată su
ferință, tovarășa Persida Dalea, 
membră a P.M.R., activistă pe tărîm 
obștesc.

Inmormîntarea va avea loc la ci
mitirul Ghencea, astăzi, 4 octombrie, 
la orele 12.

mail ți fie aeeaae
(Urmare din pag. l-a)

cunosc, dar controlul și calculul exact 
mi-an adus întotdeauna... noroc.

— Dar vise ?
— Unul singur. Să lansez la apă cît 

mai tnulte vase. Lansările mi-au intrat 
în sînge.

— De fapt, precizează Mihai So- 
prone, șeful unei brigăzi specializate 
în radiolocatoare, lansarea la apă nu 
înseamnă că vasul a și pornit. E mai 
convenabil să montăm pe apă. ulte
rior. o serie de instalații.

— Am auzit că brigada voastră e 
fiuntașă, des evidențiată. La vrii însă, 
totul e să montați aparatura așa cum 
scrie în instrucțiuni. Atunci în ce mai 
constă inițiativa voastră ?

— Viteza de execuție și probare — 
la Galați, de pildă, probele au durat 
trei săptămîni, pe cînd azi facem ace
leași probe in cinci zile. In al doilea 
rînd — și asta e cel mai important — 
în calitatea instalației.

— Cum adică? Atunci cînd e pre
luat vasul, se fac probe minuțioase : 
instalația nu poate funcționa mai bine 
sau mai prost.

Șoprone, un tînăr voinic, surîde.
— Așa e. Orice instalație trebuie să 

funcționeze perfect. Numai că, după 
probe, cînd vasul e dat în exploatare, 
abia atunci, pe o durată mai lungă, se 
verifică dacă instalația n-avea cumva 
vicii secrete. Trebuie s-o lucrăm la per
fecție. N-am primit pînă acum vreo re- 
clamație. Apoi, chiar instalatul are se
cretele lui : ne-am concentrat atenția 
pe antenă și am obținut îmbunătățiri 
serioase ale construcției. Pe fiecare te
legrafist îl întreb cum merge comuni
cația cu țara dincolo de Gibraltar. 
I t— Cum îl întrebi ?,

— Cum pot. Intre altele, am acasă 
un post de radio-amator. Y.O.Y.S.A.

— Bate departe ?
— Pină la 11 000 km, răspunde tînă- 

rul pleeîndu-și privirile, parcă rușinat. 
Adică pe cinci continente. Am stabilit 
1 450 de legături, în 73 de țări. Și mai 
am o stație, pe șantier, colectivă — 
cinci amatori — care bate pînă în A- 
merica de Sud. Cea mai mare pasiune 
a noastră rămîn însă tot instalațiile car
goului.

★

Spuneam acum trei ani, ca un deta
liu care arată complexitatea muncii 
proiectanților, că întregul cargou ar 
putea fi căptușit cu proiectele folosite. 
Acum nu se mai poate : cantitatea de 
hîrtie s-a redus cu un sfert, și ați în
țeles, desigur, că nu e vorba numai de 
hîrtie, ci de muncă, de o tipizare și 
sintetizare a planurilor.

Prima schimbare, pe care o poate 
observa pînă și ochiul nostru nemari
năresc, ste la suprastructură, adică la 
părțile care se înalță deasupra punții, 
înainte erau două, una în față, la pro
va, unde se afla timoneria și locul per
sonalului navigant, cealaltă la pupa.

Acum e una singură, spre pupa, ceea 
ce permite întregului personal să fie 
laolaltă, asigură vedere liberă, inclusiv 
spre operațiile de încărcare în magazii 
și modifică în bine nu numai estetica 
vasului, frumos și înainte, dar, și „asie- 
ta“ lui. Asietă — cuvîntul vine, probabil, 
de la farfurie — înseamnă modul cum 
se așează vasul pe masa alcătuită de 
apă, cum își repartizează greutatea.

De-a lungul anilor, cargoul a fost pus 
la cură de slăbire : între nava unu și 
numărul șapte, greutatea corpului a

scăzut cu 47 de tone. Nu e numai eco
nomie de metal, dar și mărire a capa
cității. Și, de fapt, ușurarea construc
ției e tnai mare, pentru că între timp 
s-au adăugat la vas alte instalații.

Începînd cu Victoria, mica „pădure” 
de catarge, arborada, a fost simplifi
cată. Coloanele sînt mai mici, puntea e 
mai degajată. Pe dinafară, nu vezi ni
mic, dar și măruntaiele magaziei au 
perfecționările lor, și nu mici : de la 
primele nave se eliminaseră pontilii, 
adică stîlpii interiori care îngreunează 
de obicei la cargouri introducerea și 
manevrarea mărfii, pîntecele magaziei 
fusese eliberat prin introducerea, pe 
margine, a unor coaste de oțel (coaste- 
cadre). Acum s-au găsit alte soluții.

Structura veche de construcție era 
transversală, elementele de rezistență 
erau dispuse pe lat. Acum, la un viitor 
tip, constructorii vor trece la mixt, a- 
dică elementele de rezistență vor fi 
dispuse în lungime, Ia fund și pe punte, 
și vor rămîne pe lat doar la bordaj. E 
o structură mai rezistentă și mai ușoară. 
In planurile pe care le avem în față 
există însă, pentru viitor, și unele ele
mente neobișnuite. Iată un cioc ieșit 
din comun, o instalație parcă menită 
să ferească cargoul de ciocnirea cu... 
ghețarii. I-am cerut lămuriri ingineru
lui Traian Balaieș de la proiectări.

— Voiam să întreb : ce calități ur
măriți cînd construiți un nou vas ?

— Vasul, încă din proiect, își pune 
„candidatura* pentru o anumită cate
gorie. Știți, desigur, că există în lume 
cîteva registre mai importante : regis
trul, prin specialiștii săi, analizează va
sul în toate etapele, de la proiect pînă 
la modul cum este construit, și certi
fică, garantează vitalitatea vasului, re
zistența lui, dacă el corespunde cate-

Cele 
să fie

întru-

Reuniunea mondială a ziariștilor

Simpozion

Conferință de presă la Ambasada
R. D. Germane

CAIRO 3 (Agerpres). — In seara 
zilei de 2 octombrie, în sala de 
conferințe a Consiliului municipal 
din Port-Said (R.A.U.) a avut loc o 
ședință plenară a participanților la 
cea de-a III-a Reuniune Mondială a 
Ziariștilor. La ședință au fost ascul
tate rapoartele celor trei grupuri de 
lucru și au fost aprobate în unani
mitate recomandările lor.

Seara tîrziu, după încheierea șe
dinței, participant» la cea de-a III-a

Reuniune Mondială a Ziariștilor au 
luat parte ia recepția oferită în 
cinstea lor de dr. Rușdi. guvernato
rul orașului Port-Said.

In cursul nopții, motonava „Lit- 
va“, pe bordul căreia se află parti
cipant» Ia cea de-a III-a Reuniune 
Mondială a Ziariștilor, a părăsit 
Port-Said.

La 3 octombrie, motonava a sosit 
la Beirut, unde se vor încheia lu
crările reuniunii.

Joi după-amiază a avut loc în 
sala mică a Palatului R. P. Romîne 
simpozionul „Știința și Cosmosul“, 
organizat de Consiliul pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor cultural-ști- 
ințifice din cadrul Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă. Simpo
zionul a fost prezidat de acad. Gh. 
Vrinceanu, director adjunct al In
stitutului de Matematică al Acade
miei R. P. Romîne. Au luat cuvîn
tul prof. univ. Victor Vîlcovici, 
acad. dr. Grigore Benetato.

Joi, ambasadorul R. D. Germane 
la -București, Anton Ruh, a organi
zat o conferință de presă cu ocazia 
celei de-a 14-a aniversări a Repu
blicii Democrate Germane. Amba
sadorul R. D. Germane a făcut o 
expunere asupra realizărilor obți
nute de R. D. Germană în cei 14 ani 
de la întemeierea republicii.

(Agerpres)

încheierea vizitei 
președintelui I. B. Tito 

in Bolivia

și

Cu prilejul turneului 
Ansamblului central 
de cintece și dansuri 

al R. P. Chineze

Sosirea unei delegații 
de cineaști dm R. D Germana

turneu- 
în 
de 
al

tara 
cîn- 
R.P.

Joi la prînz, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă a oferit un 
cocteil în saloanele Restaurantului 
Athenée Palace, cu prilejul 
lui pe care îl întreprinde 
noastră Ansamblul centrai 
tece și dansuri populare 
Chineze.

Au participat Dumitru Popescu, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, ai 
conducerii O.S.T.A., conducători și 
soliști ai unor ansambluri de 
tece și dansuri din București, 
riști.

Au fost de față Șiu Gien-guo, 
basadorul R.P. Chineze in R.P. 
mină, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

cîn- 
zia-

am- 
Ro-

goriei respective. Cînd 
biciuni, vasul e trecut 
inferioară. Patru, la clasa cargoului nos
tru, este maximum, înseamnă că e ne
voie de revizie numai după patru ani.

Proiectanții — în majoritate absol
venți ai institutului gălățean. care pre
gătește ingineri de construcții navale — 
încep să înșire, în continuare, tot felul- 
de amănunte privind aparatajul :

Comanda de la distanță a motoare
lor principale, mai multe instalații pa
ralele de avertizare asupra temperaturii 
din magazii etc ; nivelul din tancuri — 
combustibilul și balastul de apă — e 
măsurat automat, pe cale electrică.

Se are în vedere că mobilierul și alte 
instalații sînt ignifuge, neinflamabile, 
multe din amenajări fiind bazate pe ma
teriale plastice, mai ales melamină, pe 
care industria noastră o va produce de a- 
nul viitor. La mobilier, constructorii pri
mesc uneori cereri neașteptate. Un bu
cătar întors din cursă s-a plîns că nu 
mai are viață cu echipajul, din cauză 
că mașina de gătit nu avantajează pre
pararea mititeilor. Departe de țară, 
pofta de mici sporește. Pare un mărun
țiș, dar constructorii țin ca vasul să 
ofere oamenilor condiții optime ; au 
adus deci mașinii de gătit modificarea 
necesară.

La toate cele pomenite le corespunde 
o construcție mai solidă, ca pentru 
lupta cu cele mai grele condiții posi
bile.

Dar cum s-a ajuns la construirea 
unor asemenea vase ? Ce elemente noi 
au intervenit, de-a lungul a trei ani, 
în procesul de fabricație ? Ce mașini 
noi au gălățenii și ce greutăți și lipsuri 
mai au de depășit în gospodăria lor in
ternă ? Despre toate astea, cu alt prilej. 
E un fapt însă : ancorat la Galați, nu 
departe de șantierul naval, cargoul 
„Oradea“, cei mai nou dintre vasele 
mari pornite în cursă, îți făcea impre
sia unui vas de croazieră și nu de mar
fă, frumos și puternic, ca un cal de 
rasă.

se constată slă- 
într-o categorie

Joi după-amiază a sosit în Capita
lă o delegație de cineaști din R. D. 
Germană, condusă de Harry Thurk, 
scriitor și scenarist.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de repre
zentanți ai Consiliului Cinematogra
fiei din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, de actori.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. D. Germane în R. P. 
Romînă.

Seara, ambasadorul R D. Germane 
în R. P. Romînă, Anton Ruh. a oferit 
un cocteil în cinstea membrilor de
legației.

Au luat parte Mihnea 
președintele Consiliului 
grafiei, oameni de artă 
ziariști.

Miercuri, 
Teatrului de 
au avut parte, la Mos
cova. de o zi neobiș
nuit de caldă și înso
rită pentru acest în
ceput de octombrie, 
precum și de o seară 
plină de satisfacții. 
Ziua au fost solicitați 
de radio-televiziune, 
cinematografie, iar 
seara au fost aplau
dați cu însuflețire de 
peste o mie de spec
tatori, la spectacolul 
cu piesa lui V. Em. 
Galan „Prietena mea 
Pix“, prima reprezen
tație din itinerariul pe 
care-l parcurg în U- 
niunea Sovietică. 
Spectacolul s-a desfă
șurat în sala modernă 
a Teatrului Kremlinu
lui, dotată cu instala
ție specială de retrans
misie a textului piesei 
în limba rusă.

Salutați la început 
de reprezentanți de 
seamă ai vieții teatra
le din Moscova și fe
licitați la sfîrșit cu 
multă căldură de ofi
cialități și de artiști 
sovietici, actorii noș
tri au simțit astfel in
teresul manifestat de 
opinia publică sovie
tică pentru arta noas
tră, prețuirea sinceră 
pentru calitatea re
giei, scenografiei, in
terpretării din teatrul 
dramatic romînesc, pe

artiștii 
Comedie

Gheorghiu. 
Cinemato- 
și cultură.

(Agerpres)

COCHABAMBA 3 (Agerpres). — 
La 3 octombrie s-a încheiat vizita 
oficială pe care președintele I. B. 
Tito a făcut-o timp de trei zile în 
Bolivia, la invitația președintelui a- 
cestei țări, Victor Paz Estensoro.

După cum relatează agenția Ta- 
niug, cei doi oameni de stat și co
laboratorii lor apropiați au avut cu 
acest prilej schimburi de ve
deri asupra problemelor internațio
nale actuale și asupra relațiilor și 
colaborării dintre R. S. F. Iugosla
via și Bolivia.

în încheierea convorbirilor, cei 
doi președinți au semnat la Cocha
bamba o declarație comună, expri- 
mînd punctele de vedere asupra 
problemelor discutate.

De asemenea, Kocea Popovici, se
cretar de stat pentru afacerile ex
terne al R.S.F.I., și Fellman Velarde, 
ministrul de externe al Boliviei, au 
semnat o serie de acorduri menite 
să stimuleze schimburile comerciale 
dintre cele două părți, și anume un 
acord cu privire la acordarea unui 
credit iugoslav pentru Bolivia, pre
cum și un protocol comercial

La 3 octombrie, președintele 
R.S.F.I a părăsit Bolivia. îndreptîn- 
du-se spre Mexic, unde va face o 
vizită oficială, răspunzînd invitației 
adresată de președintele acestei țări, 
Lopez Mateos.

care l-au reprezentat 
pînă acum cu cinste 
în Uniunea Sovietică 
Teatrul Național „l.L. 
Caragiale“, Teatrul 
Național „Vasile Alec- 
sandri" din lași, iar 
în aceste zile Teatrul 
de Comedie. Tovarășii 
A. Kuznețov, prim- 
locțiitor al ministrului 
culturii al U.R.S.S., A.

Corespondentă 
telefonică

Popov, ministrul cul
turii al R.S.F.S.R., ar
tiștii poporului M. Ța- 
rev și l. ZavadsM. re- 
putați creatori șt con
ducători de teatre 
și-au exprimat înaltă 
apreciere pentru 
lentul artiștilor 
mîni.

Ziarul „Pravda“

ta- 
ro-

a 
scris despre spectaco
lul cu „Prietena mea 
Pix“, sub titlul „Cu
noștința a avut loc" 
următoarele ; „...Umor 
luminos. autentică 
poezie, un romantism 
plin de viață, lată ca
racteristicile acestei 
lucrări pusă în scenă 
în mod original și 
proaspăt de regizorul 
Radu Penciulescu. Un 
mare succes au obți
nut aseară artiștii Va- 
silica Tastaman-Jenei,

Liliana ficău, V. Plă- 
tăreanu, Ștefan Ciu- 
botărașu și alți inter- 
preți".

Astă seară (joi n.n.) 
a avut loc a doua pre
mieră cu spectacolul 
„Svejk. în cel de-al 
doilea război mondial“ 
de Brecht, in regia lui 
Lucian Giurchescu și 
în scenografia lui Dan 
Nemțeanu. Spectato
rii au răsplătit cu 
generoase aplauze pe 
Florin Scărlătescu. 
manifestîndu-și apre
cierea și pentru cei
lalți interpreți .

Scriu aceste rînduri 
pe scenă, în timp ce 
ultimul spectator pă
răsește sala, mașiniștH 
fixează decorurile pen
tru mîine cu ajutorul 
tovarășilor de breaslă 
din Teatrul Kremli
nului, iar electricianul 
îmi potrivește glumeț 
un reflector 
tul de note 
demachiază 
grăblndn-se 
ta.ura.ntul 
unde au fost 
prietenește de colegii 
sovietici ; în camera 
confortabilă de lingă 
scenă Radu Reltgan. 
pe care îl așteaptă a- 
fară mașina televizi
unii. acordă un inter
viu unui redactor al 
ziarului „lzvestia",

V. SILVESTRU

pe carne- 
Actorii se 
în cabină, 
spre res- 
arttștilor 

invitați

Recepție oferită 
de ambasadorul L 

R. P. Romîne la Viena
VIENA 3 . — Corespondentul A- 

gerpres. St. Deju, transmite : Amba
sadorul R. P. Romîne la Viena, ing. 
Mircea Ocheană. a oferit la 3 oc
tombrie o recepție în cinstea dele
gației romîne condusă de acad. 
Horia Hulubei, care a participat la 
cea de-a șaptea conferință generală 
a Agenției Internaționale pentru 
Energie Atomică (A.I.E.A.).

La recepție, care a decurs într-o 
atmosferă cordială, au participat 
Sigvard Eklund, director general al 
A.I.E.A., P. Balligand, director ge
neral adjunct, directori ai A.I.E.A., 
membrii Consiliului guvernatorilor, 
și alți funcționari superiori ai 
A.I.E.A., precum și membri ai cor
pului diplomatic acreditați la Viena.

De ipretMfiindeni
REZISTENTE LA CUTREMUR

La marginea Tașkentului a în
ceput construirea unui orășel 
puțin obișnuit, 
blocuri 
etaje, din panouri mari, de dife
rite tipuri, iar alături, pentru 
comparație, două clădiri din că
rămidă. De îndată ce lucrările 
vor fi terminate, orășelul va fi 
supus unui cutremur de nouă 
grade, provocat pe cale artificia
lă. Datele obținute în urma aces
tei experiențe vor ajuta la găsi
rea celor mai bune soluții în pro
iectarea și construirea de clădiri 
din panouri mari cu mai multe 
etaje, precum și la construirea 
unor asemenea blocuri de locuin
țe în zone supuse mișcărilor seis
mice.

Aici se ridică 
de locuințe cu patru

SHERLOCK HOLMES
PE... BROADWAY

Compozitorul american Joshua 
Logan lucrează în prezent ta reali
zarea unei comedii muzicale Intitu
late „Raker Street“ (Strada Baker), 
care are ca temă aventurile cunos
cutului detectiv Sherlock Holmes 
creat de scriitorul Conan Doyle. 
Comedia muzicală va fi prezentată 
la începutul acestei stagiuni pe una 
dintre scenele de pe Broadway din 
New York.

POPULAȚIA ITALIEI

Potrivit datelor Institutului 
central de statistică, populația I- 
taliei era la sfârșitul lunii iulie 
1963 de 50 336 000 locuitori. Față 
de aceeași perioadă a anului tre
cut. procentul nașterilor a cres
cut cu 1.9 la sută.

CIOCNIRE IN AER

In regiunea orașului vest-ger- 
man Horn (landul Renania de 
Nord Westfalia), s-au ciocnit în 
aer două avioane de vînătoare cu 
reacție, aparținînd Olandei. Cei 
doi piloți și-au găsit moartea.
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Lucrările sesiunii Adunării Lovitură de stat militară în Honduras
despre comerțul Est-VestGenerale

NEW YORK 3 (Agerpres). — în 
ședința plenară din după amiaza zi
lei de 2 octombrie a Adunării Ge
nerale a O.N.U. au continuat dez
baterile generale.

în scurta sa cuvîntare, ministrul 
afacerilor externe al Finlandei a a- 
mintit despre propunerea făcută de 
Kekkonen ca Europa de nord să fie 
transformată într-o zonă denuclea- 
rizată. El a arătat că aducerea ar
mei nucleare în regiunile unde ea 
nu a mai existat constituie o mare 
primejdie. Danemarca, Norvegia, a 
spus el, au ales calea participării 
la alianțe militare, însă deocamda
tă toate țările scandinave renunță la 
obținerea și amplasarea armei nu
cleare pe teritoriile lor.

Apoi a luat cuvîntul Ivan Bașev, 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Bulgaria. Referindu-se la problema 
dezarmării generale și totale, el a 
criticat planurile de organizare a 
forțelor nucleare multilaterale ale
N. A.T.O

Ivan Bașev a dezvoltat apoi pe 
larg planul proclamării Balcanilor 
și regiunii mediteraniene — zone 
denuclearizate.

El a salutat includerea pe ordinea 
de zi a sesiunii a propunerii R.P. 
Romîne „Acțiuni pe plan regional 
în vederea îmbunătățirii . relațiilor 
de bună vecinătate dintre state e- 
uropene, aparținînd unor sisteme 
social-politice diferite“.

Ministrul afacerilor externe al 
Bulgariei s-a ocupat, de asemenea, 
de problemele lichidării definitive 
a rămășițelor colonialismului, de 
problemele dezvoltării comerțului 
internațional, îmbunătățirii acti
vității O.N.U., restabilirii drepturi
lor legitime ale R.P. Chineze
O. N.U. și alte probleme.

Reprezentantul Greciei, Leonidas 
Papagos, și-a exprimat satisfacția

pentru încheierea Tratatului de la 
Moscova și a subliniat dorința gu
vernului său de a rezolva prin tra
tative divergențele care ar mai pu
tea exista între Grecia și vecinii săi 
balcanici.

ir
NEW YORK 3 (Agerpres). — în 

cadrul dezbaterilor generale în A- 
dunarea Generală a O.N.U. a luat 
cuvîntul în dimineața zilei de joi, 3 
octombrie, ministrul afacerilor ex
terne al Irlandei, Frank Aiken, care 
a subliniat necesitatea de a se îm
piedica răspîndirea armelor nu
cleare.

Ministrul de externe al Turciei, 
Erkin a apreciat că problemei dezar
mării generale și totale trebuie să i 
se acorde preocuparea principală. în 
același timp, ministrul de externe al 
Turciei își exprima părerea ca pro
blemele dezarmării să nu fie solu
ționate pe cale regională, ci pe cale 
mondială. Pe de altă parte însă, Er
kin a arătat că Turcia sprijină prin
cipiul colaborării regionale, care 
servește pacea și securitatea cît și 
dezvoltarea economică.

Ministrul afacerilor externe al 
R. P. Ungare, Janos Peter, vorbind 
despre semnificația aderării a pes
te 100 de state la Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare, a arătat că 
aceasta deschide noi 
ganizației Națiunilor 
îndeplinirea misiunii 
sul păcii, securității
sociale. El a sprijinit, de asemenea, 
propunerea Uniunii Sovietice cu pri
vire la convocarea unei conferințe 
la nivel înalt a celor 18 state repre
zentate la conferința pentru dezar
mare de la Geneva. în cuvîntarea 
sa, ministrul R. P. Ungare a subli
niat că țara sa dorește să participe 
la eventuale tratative în vederea în
cheierii unui pact de neagresiune 
între țările membre ale Pactului 
Atlanticului de nord și statele par
ticipante la organizația Tratatului 
de la Varșovia.

posibilități Or- 
Unite pentru 
sale în intere- 

și dezvoltării

în

Schimb de păreri 
Gromiko—Rusk

NEW YORK 3 (Agerpres). — La 
2 octombrie, A. A. Gromîko, minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
a oferit un prînz în cinstea secreta
rului de stat al S.U.A., Dean Rusk.

în timpul prînzului a continuat 
schimbul de păreri cu privire la ur
mătoarele măsuri posibile în vede
rea destinderii încordării interna
ționale, precum și cu privire la u- 
nele probleme ale relațiilor sovie- 
to-americane.

★
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

La 3 octombrie, John Kennedy, pre
ședintele S.U.A., l-a primit la Casa 
Albă pe Dean Rusk, secretarul de 
stat, care l-a informat despre trata
tivele pe care le-a dus la New York 
cu A. A. Gromîko, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., precum și 
cu miniștrii afacerilor externe ai 
Angliei, R. F. Germane și ai altor 
țări.

TEGUCIGALPA 3 (Agerpres). — 
O lovitură de stat militară s-a pro

dus în Honduras.
In dimineața zilei de 3 octombrie, 

conducătorii militari din Honduras, 
în frunte cu colonelul Osvaldo Lo
pez Arellano, au dat forțelor armate 
ordinul de preluare a puterii. A- 
cestea au înconjurat palatul prezi
dențial în care se afla președintele 
Ramon Villeda Morales, pe care 
l-au constrîns să semneze • actul de 
demisie.

Potrivit agenției U.P.I. între for
țele armate și garda civilă a pre
ședintelui au avut loc lupte în ju
rul palatului și pe străzi. Agenția 
menționează că de ambele părți se 
înregistrează numeroși morți și ră
niți. într-un comunicat dat publici
tății de către comandanții militari, 
se menționează că „armata este stă- 
pînă pe situație“. Agenția U.P.I. a- 
nunță totodată că în regiunea cen
trală a Hondurasului au loc lupte 
între forțe armate și „gărzile civile“ 
care au rămas credincioase pre
ședintelui Morales.

Pe străzile capitalei Hondurasului 
patrulează în permanență unități ar
mate. Aeroportul din Tegucigalpa a 
fost închis și orice zbor pe deasupra 
Hondurasului a fost interzis.

Lovitura de stat din Honduras s-a 
produs la trei luni înainte de expi
rarea mandatului președintelui Mo
rales și la numai 10 zile înainte de 
alegerile generale care urmau să de
semneze un nou președinte, trei vice
președinți și membrii Congresului.

Președintele Morales, care aparți
ne Partidului liberal, a fost ales la

*

Hondurasul este o republică din Ame
rica centrală. Suprafața tării — 112 088 km 
p. Se mărginește spre sud cu Nicaragua, 
spre est — cu Marea Caraibilor, spre nord 
și nord-vest — cu Guatemala și spre vest 
— cu Salvador și Oceanul Pacific. Numă
rul populației — 2 014 000 (în 1961). Capi
tala — Tegucigalpa.

Hondurasul a fost descoperit de Columb 
în 1502 și cucerit de Cortes în 1525. Majo
ritatea covîrșitoare a populației băștinașe a 
fost exterminată de spanioli, sau a pierit 
datorită condițiilor grele de trai.

Bogăția Hondurasului o constituie ba
nanele — tara fiind a patra mare produ
cătoare de banane din lume. In Hondu
ras se mai cultivă cafea, nuci de 
cocos, porumb, tutun, orez, trestie de za-

22 septembrie 1957 pentru o perioadă 
de 6 ani. De la această dată Partidul 
liberal a dispus de majoritatea locu
rilor în Congres, guvernul fiind con
stituit exclusiv din membri ai Par
tidului liberal.

Referindu-se la noua lovitură de 
stat, agențiile de presă menționează 
că în ultimele zile diferite ziare 
nord-americane scriau despre imi
nența unei lovituri de stat militare 
în Honduras. Agențiile de presă 
menționau, de asemenea, că șefii mi
litari din Honduras urmăresc împie
dicarea alegerilor prezidențiale, care 
urmau să aibă loc la 13 octombrie 
în condițiile stabilite de constituție. 
Ziarul „Washington Post“ din 2 oc
tombrie anunța că „în decurs de 48 
de ore“ Morales va fi răsturnat. A- 
celași ziar menționa că complotiștii 
militari au luat legătură cu condu
cerea monopolului nord-american 
„United Fruit Company“, cerîndu-i 
sprijinul în schimbul unor noi con
cesiuni de terenuri în Honduras.

hăr, bumbac. Aici se găsesc esențe 
lemnoase valoroase. în subsolul tării 
există zăcăminte de argint, aur. Monopo
lurile străine — în special „Stan
dard Fruit Company", filială a faimoasei 
companii „United Fruit“ — au acaparat 
întreaga economie a Hondurasului.

Discuțiile în problema 
forțelor nucleare 

multilaterale ale N. A. T. 0.

TOKIO 3 (Agerpres). — într-un 
articol consacrat relațiilor comer
ciale ale Japoniei cu țările socialis
te, ziarul „Nishi Nippon Shimbun“ 
scrie că guvernul japonez trebuie să 
depună eforturi pentru a spori co
merțul cu țările socialiste, deoarece 
„promovarea comerțului este singura 
cale pentru a împiedica înrăutățirea 
balanței de plăți externe a țării și 
în această privință comerțul cu ță
rile socialiste este foarte eficient“.

Părerile exprimate de „Nishi Nip
pon Shimbun“ sînt de altfel caracte
ristice pentru multe publicații japo
neze. Astfel „Mainiți Shimbun“, 
constatînd că comerțul japonez cu 
țările socialiste, deși în creștere 
continuă, este însă insuficient, reco
mandă o politică de relații comer
ciale externe „pe o bază indepen
dentă ținînd seama de viitoarea si
tuație economică mondială“. Ziarul 
„Yomiuri“ cere alcătuirea unui pro
gram guvernamental care să spri
jine dezvoitarea comerțului cu ță
rile socialiste.

Conferința Partidului 
laburist britanic

LONDRA 3 (Agerpres). — în cea 
de-a treia zi a conferinței anuale de 
la Scarborough a Partidului laburist 
britanic, au fost adoptate unele re
zoluții cu privire la problemele po
liticii externe. într-una din acestea 
se subliniază necesitatea desfășurării 
unei activități eficiente de către Or
ganizația Națiunilor Unite în vede
rea asigurării păcii și promovării 
înțelegerii internaționale.

Conferința a adoptat documentul- 
program al Comitetului Executiv al 
Partidului laburist în problemele 
asigurărilor sociale.

Muncitori din industria constructoare de mașini din regiunea Wemblei 
(Anglia) în timpul unui marș de solidaritate cu muncitorii de la firma P. A. 
Mariot, care sînt în grevă de 16 săptămîni. Greva a fost declarată în urma 
concedierii a 54 muncitori.

Președintele Ben Bella învestit
ALGER 3 (Agerpres). — în legă

tură cu acțiunile antiguvernamenta
le ale unor ofițeri din regiunea mi
litară Kabilia, la 3 octombrie, la Al
ger, a fost convocată sesiunea ex
traordinară a Adunării Naționale 
algeriene. La ea au luat parte și 
membrii guvernului.

Luînd cuvîntul, președintele Ben 
Bella a anunțat că, în baza artico
lului 59 din constituție care prevede 
acordarea de puteri excepționale 
președintelui republicii în cazul unui 
„pericol iminent“, solicită asemenea 
puteri. în virtutea lor, a declarat 
Ben Bella, „președintele are dreptul 
să folosească toate mijloacele pen
tru a apăra cuceririle poporului“. El 
a asigurat însă pe membrii Adună
rii Naționale algeriene că „armata 
națională populară nu va fi folosită 
niciodată împotriva populației 
Kabilia“.

Președintele a lansat apoi

din

un
■

cu puteri excepționale 
către toți ofițerii și soldații 
s-au alăturat acțiunii elemen-

NEW YORK 3 De la trimisul spe
cial Agerpres, C. Alexandroaie : în 
Comitetul nr. 6 O.N.U., pentru pro
blemele juridice au continuat azi di
mineață dezbaterile asupra primului 
punct de pe ordinea sa de zi intitu
lat : „Raportul comisiei de drept in
ternațional asupra lucrărilor sale de 
la sesiunea 15-a“. Acest raport se re
feră la problemele codificării drep
tului internațional în problemele 
tratatelor internaționale, ale succe
siunii statelor și relațiilor dintre sta
te și organizațiile internaționale.

După reprezentanții Indiei, Co
lumbiei și Ciprului a luat cuvîntul 
reprezentantul R. P. Romîne în a- 
cest comitet, prof. univ. Traian Io- 
nașcu, care a arătat că lucrările Co
misiei de drept internațional la care 
se referă raportul au o deosebită 
importanță pentru menținerea păcii 
și securității în relațiile dintre state.

în legătură cu problema respectă
rii tratatelor, prof. Traian Ionașcu 
a subliniat politica R. P. Romîne de 
respectare deplină a obligațiilor asu
mate prin tratatele internaționale în
cheiate.

Referindu-se la problema relații
lor dintre state și organizațiile inter
naționale, vorbitorul a arătat că sta
tele sînt purtătoare ale suveranității, 
sînt singurele subiecte de drept in
ternațional, iar organizațiile inter
naționale, neavînd această capacita
te, exercită numai unele atribuții în 
domeniul relațiilor internaționale, în 
conformitate cu scopurile pentru 
care au fost create.

GAMBIA PE DBIIMOL liEPEiEWEI
Oceanul Atlantic. Suprafața Gambier 
este de peste 10.500 km p, iar popu
lația de aproximativ 250 000 de locui
tori.

Gambia este socotită una dintre cele 
mai vechi colonii ale Angliei și ultimul 
ei dominion din Africa occidentală. în 
mod formal ea se împarte într-o colo
nie, care cuprinde cîteva insule, și un 
protectorat situat pe continent.

Principala ocupație a locuitorilor este 
agricultura. 90 la sută din populație se 
ocupă cu cultivarea arahidelor, folo
sind cele mai primitive unelte agricole. 
Țărânii negri muncesc și trăiesc în con
diții mizere.

Viața țăranilor este în continuă nesi
guranță. Anul se împarte în două se
zoane : „sezonul comerțului“ — cînd 
produsele agricole sînt vîndute, pe 
nimica toată, firmei „Gambia Oil Seed 
Marketing Bord“ și „sezonul foamei“ 
cu mult mai lung decît primul cînd, 
nemaiavînd ce să vîndă și pentru a nu 
muri de foame, țăranii negri fac 
prumuturi în contul muncilor din 
torul sezon.

Țară de monocultură, Gambia 
nevoită să importe aproape toate 
mentele din afară. Cu excepția cîtorva 
întreprinderi meșteșugărești, aici nu 
există nici un fel de industrie.

Principalul oraș al Gambiei este 
Bathurst (30 000 de locuitori). Aici se 
poate vedea contrastul izbitor între 
cartierele locuite de autoritățile colo
niale — cu aspect civilizat — și cartie
rele mizere ale negrilor. în oraș sînt 
cîteva școli, dar ele sînt frecventate în 
majoritate de copiii europenilor. Numă
rul știutorilor de carte este sub 1 la 
sută.

. Călătorii care au vizitat recent Gam
bia relatează despre năzuința fierbinte 
a maselor spre libertate și independen
ță. într-una din cuvîntările sale, dr. 
David Jawara, lider al partidului pro
gresist al poporului din Gambia, a de
clarat : „Ni se spune că datorită supra
feței sale mici și a puținelor bogății 
naturale, Gambia nu trebuie să reven
dice libertatea. Dar, în primul rînd, în 
decursul vremurilor, colonialiștii n-au 
întreprins nimic pentru dezvoltarea 
resurselor țării și, în al doilea rînd, 
orice popor, sărac sau bogat, are același 
drept de a fi liber“,

Evenimentele recente demonstrează 
că zorile libertății și independenței 
încep să se ivească și deasupra acestui 
teritoriu.

Ziua de 4 octombrie aduce în viața 
politică a coloniei engleze Gambia un 
eveniment important : intrarea în vi
goare a noii constituții prin care Gam
bia își dobîndește autonomia internă. 
Anunțînd aceasta primul ministru Da
vid Kwesi Jawara a declarat că acest 
eveniment este un prim pas pe calea 
dobîndirii independenței depline.

Populația acestei colonii luptă de 
vreme îndelungată pentru cucerirea

forță și amploare.
în cadrul Comitetului O.N.U. pentru 

aplicarea Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și popoare
lor coloniale au avut loo recent dezba
teri, în care a fost analizată situația 
din această colonie. Reprezentanții 
populației din Gambia, susținuți de nu
meroși membri ai comitetului, au ce
rut Angliei să acorde independență a- 
cestui teritoriu pentru ca apoi, în con
formitate cu dorința populației să se a- 
socieze cu Senegalul. In cadrul discuții
lor, reprezentantul Angliei, King, a de
clarat că guvernul englez este dispus să 
acorde independență acestei colonii. La 
mijlocul lunii 
au avut 
cialitățile engleze 
din Gambia în frunte cu primul mi
nistru Jawara în legătură cu acordarea 
dreptului acestui teritoriu la autoguver
nare.

Situată în vestul continentului afri
can, Gambia este o fîșie de pămînt, 
care se întinde pe ambele părți ale flu
viului cu același nume, avînd ieșire la

august, la Londra 
loc tratative între ofi- 

și o delegație

După înapoierea lui McNamara 
și Taylor din Vietnamul de sud

WASHINGTON 3 (Agerpres). -- 
După cum s-a mai anunțat, miercuri 
după-amiază a avut loc la Wa
shington o ședință extraordinară a 
„Consiliului național al securității“ 
al S.U.A., prezidată de președintele 
S.U.A., Kennedy, în cursul căreia a 
fost examinat raportul ministrului 
de război, McNamara, și al președin
telui Comitetului mixt al șefilor de 
stat major al armatei americane, ge
neralul Taylor, care s-au reîntors 
dintr-o vizită de inspecție în Viet
namul de sud. Raportul cuprinde o 
serie de observații și recomandări 
secrete privitoare la situația din 
Vietnamul de sud.

După ședința „Consiliului națio
nal al securității“, purtătorul de cu- 
vînt al Casei Albe, Pierre Salinger, 
a dat publicității o declarație cu 
privire la politica Statelor Unite

față de Vietnamul de sud. Declara
ția afirmă că membrii Consiliului 
au aprobat raportul lui McNamara 
și Taylor. în declarație se spune că 
S.U.A. sînt hotărîte să continue po
litica de sprijinire a regimului die- 
mist în lupta sa împotriva partiza
nilor sud-vietnamezi. „Realizarea 
în condiții optime a acestei acțiuni, 
relevă declarația, constituie scopul 
principal al politicii americane în 
Vietnamul de sud“. în declarație se 
recunoaște că situația în Vietnamul 
de sud „se menține foarte serioasă“.

Salinger a refuzat să răspundă 
întrebărilor ziariștilor privitoare la 
efectivul trupelor americane din 
Vietnamul de sud. (în urmă cu 
cîtva timp președintele Kennedy a 
arătat că în această țară se află în 
misiune 25 000 de americani).

îm- 
vii-

este 
ali-

I. ALEXANDRESCU

Sesiune în problemele 
politicii forestiere

GENEVA 3 (Agerpres). — La Ge
neva au început la 2 octombrie lu
crările sesiunii mixte a Organizației 
Națiunilor Unite pentru alimentație 
și agricultură și a Comisiei eco
nomice pentru Europa avînd ca 
obiect politica forestieră în diferite 
țări din Europa, precum și studiul 
asupra producției, consumului și 
costului produselor de lemn în 
Europa pînă în anul 1975. Președinte 
ăl sesiunii a fost ales W. P. Forshell 
(Suedia), iar vicepreședinți A. Stof
fels (Olanda) și ing. N. St. Dumi
trescu, conducătorul delegației ro- 
mîne.

în după amiaza aceleiași zile, 
delegația romînă a prezentat filmul 
documentar „Aurul verde" înfăți- 
șînd aspecte ale valorificării su
perioare a lemnului în complexele 
industriale din R. P. Romînă.

LONDRA 3 (Agerpres). — După 
ce Anglia s-a declarat de acord să 
discute împreună cu S.U.A., R.F.G., 
Italia, Grecia și Turcia problemele 
legate de constituirea forței nuclea
re multilaterale (F.N.M.) atlantice, 
Departamentul de Stat al S.U.A. a 
anunțat că activitatea comisiilor în
sărcinate cu studierea acestor pro
bleme va începe la 11 octombrie la 
cartierul general al N.A.T.O. de la 
Paris și la 25 octombrie la Washing
ton.

Comentînd poziția guvernului en
glez în problema F.N.M., ziarul 
„Daily Express“ scria la 2 octom
brie că Anglia se află în ajunul în
făptuirii unei greșeli imense, și a- 
dăuga că acest plan reprezintă o ex
presie a tendinței „de a pune la dis
poziția (vest)-germanilor cunoștințe 
nucleare și de a asigura americani
lor o piață de desfacere pentru sur
plusurile de rachete“,

în ciuda reticențelor exprimate în 
comunicatul englez, la Washington a 
fost salutată cu satisfacție, după 
cum relatează Associated Press, ală
turarea Angliei la discuțiile privi
toare la forța nucleară multilaterală 
a N.A.T.O.

A

în perspectiva alegerilor parlamen
tare — fixate definitiv pentru 3 no
iembrie — viața politică a Greciei a 
fost marcată de demisia guvernului 
Pipinelis, prezentată la 27 septembrie, 
și de formarea unui nou guvern, con
dus de președintele Curții de Casație, 
Stylianos Mavromichalis. în cercurile 
politice ateniene, acest guvern este 
descris ca un „guvern de serviciu" cu 
o durată limitată la perioada electo
rală, „Rolul principal al guvernului 
meu, a declarat noul prim-ministru, 
este de a proceda la alegeri inataca
bile...

Alegeri inatacabile... Din declara
țiile oamenilor politici și din comenta
riile presei reiese că în prezent aceasta 
este o problemă-cheie a vieții politice 
a Greciei.

Să rememorăm faptele ! Guvernul 
Pipinelis intrase în funcțiune la 17 iu
nie, ca succesor al guvernului Kara
manlis, care demisionase cu cîteva zile 
mai înainte. După aproape zece ani 
de exercitare a puterii, Karamanlis, li
derul partidului de dreapta Uniunea 
național radicală (E.R.E.), s-a văzut 
nevoit să-și dea demisia. Pentru aceas
ta a fost găsit un pretext, dar așa cum 
au arătat ziarele ateniene — adevăra
tul motiv al demisiei a fost acela că 
poziția guvernului Karamanlis se șu
brezise treptat datorită împotrivirii 
crescînde a maselor față de orientarea 
lui politică, concretizată în măsuri an
tidemocratice în interior și într-o sub
ordonare crescîndă față de țelurile 
N.A.T.O., pe plan extern. La această 
șubrezire a contribuit îndelungata cam
panie dusă de întreaga opoziție, 
atît cea de stînga, cît și cea de centru 
în jurul valabilității alegerilor parla
mentare din octombrie 1961. Liderii 
partidelor de opoziție au susținut că 
alegerile au fost falsificate și că parla
mentul rezultat nu oglindește voința 
țării. (Din 300 de deputați, 180 erau 
membri ai E.R.E., 79 ai Uniunii de
centru, 20 ai Uniunii democratice de 
stînga E.D.A., 16 ai partidului denumit 
progresist și 5 
rea deputatului 
kis, săvîrșită la 
către o bandă

independenți). Asasina- 
progresist G. Lambra- 
22 mai la Salonic, de 
de huligani înarmați

monopo- 
noi as-

■firmele 
industria 

rezistă cu

„Conflictul frigidere
lor“, o expresie a. riva
lităților dintre 
luri, cunoaște 
pecte.

Se știe că 
franceze din 
frigorifică
greu concurenței făcute 
de firmele italiene și 
vest-germane. Aceasta a 
fost cauza pentru care 
în 1962, ele s-au văzut 
nevoite să-și reducă pro
ducția -cu 20 la sută față 
de anul precedent. Ex
porturile au scăzut și ele 
cu 40 la sută. In schimb, 
cu 200 la sută s-au mă
rit importurile de frigi
dere în Franța. Situație 
care a dus la un ade
vărat „conflict va
mal“. Franța a intro
dus o taxă de import de 
12 la sută pentru frigi
derele italiene (măsură 
pe care n-a întîrziat de 
altfel s-o ia și R.F.G.), 
acuzîndu-i pe fabrican
ții italieni de „dum
ping“ — ceea ce con-

travine Tratatului de la 
Roma, (pentru crearea 
Pielii comune) Produ
cătorii italieni s-au apă
rat, susținînd că ceea 
ce fac „este corect“.

Acum publicația „Les 
Echos'“ care exprimă pă
rerile unor cercuri in-

în Italia, 
subli- 

Echos“ 
prevadă că

NOTA

fi plasată 
„Fapt care 
niază „Les 
lasă să se 
prețurile de desfacere 
vor avea o mare capaci
tate de concurență. A- 
pariția acestui nou con
curent va îngrijora cu 
siguranță pe producăto
rii francezi“.

Mai ales că 
mare. Noul

dustriale franceze, anun
ță că se conturează și o 
apropiată „cfr"'- 
frigiderelor...
xone.
„Rolls Razor“ 
de ras) și firma ameri
cană „Studebaker“ (cu
noscută pînă acum in 
Franța mai ales ca pro
ducătoare a aparatelor 
de tuns iarba) vor con
stitui o societate comu
nă. Încă de la 1 ianua
rie 1964, aceasta ur
mează să vîndă pe pia
ța franceză... frigidere. 
„Baza" de producție va

.ofensivă“ a 
anglo-sa- 

Firma britanică 
(aparate

miza 
frigi- 
P'O- 

în Italia „va ata-

este 
der „anglo-saxon 
dus 
ca“, după cum se ex
primă ziarul, nu numai 
piața franceză, ci toate 
piețele „celor șase“.

Ițele, după cum se 
vede, se încurcă tot 
mai mult. In bătălia 
dintre „Frigeco“-ul fran
cez și „Ignis"-ul italian 
va interveni curînd un 
al treilea concurent, 
plin de speranța că, po
trivit zicalei, cînd doi 
se ceartă, al treilea cîș- 
tină.

apel 
care 
telor dizidente, cerîndu-le să se în
toarcă la unitățile lor. „Dacă exis
tă probleme, a subliniat Ben Bella, 
ele trebuie discutate în cadrul Fron
tului de Eliberare Națională și nu în 
munți cu arma în mînă“.

Adunarea Națională a votat în 
unanimitate rezoluția de sprijinire a 
guvernului în lichidarea activității 
secesioniste a elementelor dizidente' 
din Kabilia, precum și hotărîrea de 
a acorda puteri excepționale pre
ședintelui Ben Bella.

Se anunță totodată că 11 deputați 
din partea regiunii Kabilia au pre
zentat o rezoluție în care condamnă 
acțiunile secesioniste ale ofițerilor 
din Kabilia. Rezoluția a fost votată 
în unanimitate de membrii Adunării.

După cum anunță agenția U.P.I., 
cîteva unități ale armatei algeriene 
au fost trimise spre centrul provin
ciei Kabilia, Tizi Ouzou. Au fost, de 
asemenea, instituite restricții asupra 
intrării și ieșirii persoanelor din a- 
ceastă localitate.

*
ALGER 3 (Agerpres). — Conferin

ța membrilor conducerii centrale și 
locale a Frontului de eliberare na
țională din Algeria, care a avut loc 
la 2 octombrie, a adoptat o rezolu
ție în care condamnă încercările ele
mentelor dizidente de a provoca 
haos și a răsturna guvernul legal al 
țării.

Conferința a hotărît să ceară A- 
dunării Naționale acordarea de îm
puterniciri speciale președintelui 
Ben Bella. Totodată, ea a hotărît 
crearea pe întreg teritoriul Algeriei 
a unor comitete de vigilență, pre
cum și a miliției populare. Rezolu
ția exprimă hotărîrea poporului al- 
gerian de a lupta atît împotriva duș
manilor interni cît și a celor din 
afară.

la
L. S.

II

era calculată, potrivit cercurilor poli
tice și presei de opoziție, pentru a in
timida pe organizatorii campaniei 
antiguvernamentale, dar ea a avut în 
fapt un rezultat invers. Valul de pro
test care a străbătut țara a contribuit 
în mare măsură la grăbirea demisiei 
lui Karamanlis. Căderea guvernului 
Karamanlis a fost apreciată în multe 
ziare din Atena ca o expresie a de
zaprobării de către pături largi ale opi
niei publice a politicii amintite a aces
tui guvern.

Dar — după cum scriu ziarele ate
niene — formarea guvernului Pipinelis, 
care primise misiunea de a organiza 
noile alegeri, nu a produs nici

COMENTARIUL ZILEI
o schimbare în viața politică a Greciei, 
partidele de opoziție — Uniunea de 
centru, partidul E.D.A. și alte partide 
mai mici au apreciat că acest guvern 
nu oferă garanții în privința alegerilor 
și au cerut constituirea unui guvern 
care să se bucure de „încrederea co
mună“ a tuturor partidelor. în legătură 
cu aceasta, opoziția a criticat adoptarea 
noii legi electorale. Potrivit ei în locul 
sistemului majoritar, practicat în timpul 
guvernării Karamanlis s-a adoptat siste
mul proporțional întărit, care favori
zează și el partidul guvernamental. In 
consecință, legea electorală prezentată 
de guvernul Pipinelis a fost votată nu
mai de deputății partidului E.R.E., 
partidele de opoziție 
parte la respectivele dezbateri parla
mentare.

în cercurile politice _____ _
ciescut. încercarea unuia dintre liderii 
Uniunii de centru, Venizelos, de a 
schița o formulă guvernamentală ba
zată pe colaborare între deputății din 
E.R.E. și cei din Uniunea de centru a 
fost respinsă de Papandreu, președin
tele Uniunii de centru, și de întreaga 
conducere a acestui partid. Ulterior atît 
Uniunea de centru cît și partidul 
E.D.A. au luat hotărîrea de a nu par
ticipa la alegeri, în semn de protest

refuzînd să ' ia

frămîntarea a

împotriva condițiilor în care se pregă
tea organizarea lor.

în situația arătată, demisia guvernu
lui Pipinelis, urmată de dizolvarea Ca
merei deputaților și. de convocarea 
noilor alegeri la 3 noiembrie, au fost 
apreciate atît de Uniunea de centru 
cît și de partidul E.D.A. ca un succes 
al campaniei de masă pentru anularea 
rezultatului trecutelor alegeri. în ce 
privește însă constituirea noului gu
vern, părerile celor două partide poli
tice diferă.

„Incontestabil, a scris ziarul „Avghi“, 
organul partidului E.D.A., că răsturna
rea guvernului Pipinelis este o victorie 
importantă a forțelor democratice. O 
victorie care se datorește luptei grele 
desfășurate de forțele politice demo
cratice și care se putea realiza mai de
vreme dacă conducerea Uniunii de 
centru nu comitea greșeli fundamentale 
(elogierea lui Pipinelis în primele zile, 
votuî de acceptare al lui Venizelos, în- 
tîrzierea apropierii de popor, refuzul 
coordonării activității partidelor demo
crate etc.).

însă schimbarea guvernului nu este 
totul. Papandreu s-a grăbit din nou 
să-și exprime încrederea în noul gu
vern deși acesta nu asigură automat 
premizele pentru ținerea de alegeri li
bere, mai ales că trei ministere impor
tante — Ministerul Apărării, Ministe
rul Securității și Ministerul pentru 
Grecia de nord — rămîn la dispoziția 
cercurilor care sprijină E.R.E.“

în prezent campania electorală se 
poate considera începută. Fostul prim- 
ministru Karamanlis, care timp de trei 
luni a stat în Elveția, s-a întors în țară 
și a făcut o declarație în care a atacat 
forțele democratice.

în ce-1 privește, partidul E.D.A. cere 
să se asigure în alegeri un tratament 
egal tuturor partidelor, să se desfiin
țeze legile și măsurile care pot favoriza 
dreapta ; el cheamă la constituirea 
unui front al tuturor partidelor demo
cratice, ca mijloc sigur de izolare și 
înfrîngere electorală a forțelor politice 
reacționare și de promovare a unei po
litici, corespunzătoare cu năzuințele 
poporului grec spre pace, democrație 
și prosperitate.

MEXIC. Senatul mexican a ra
tificat în unanimitate aderarea Re
publicii Mexic la Tratatul de 
Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă.

RIO DE JANEIRO. La Sao Paulo 
s-a deschis cea de-a Vil-a bienală 
de artă la care participă 53 de țări. 
R. P. Romînă participă cu 65 lucrări 
de grafică ale pictorilor romîni Va
sile Kazar, Paul Erdös, Szabo Bela, 
Vasile Dobrian, Simona Vasiliu 
Chintilä, Marcel Chirnoagă și alții.

PRAGA. Agenția C.T.K. relatează 
că și-a încheiat lucrările la Praga 
Conferința reprezentanților între
prinderilor de transport aeriene din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Polonia, Romînia și Ungaria. 
Conferința a hotărît dezvoltarea 
pe mai departe a legăturilor aeri
ene între aceste țări.

MOSCOVA. La 3 octombrie a 
încetat din viață în vîrstă de 93 de 
ani Olga Lepeșinskaia, cunoscut 
biolog sovietic, membră a Acade
miei de Științe Medicale a U.R.S.S. 
Olga Lepeșinskaia a devenit mem
bră a P.C.U.S. în anul 1898.

JOHANNESBURG. Autoritățile 
rasiste continuă represiunile împo
triva patrioților din Republica Sud- 
Africană. La 2 octombrie, Tribuna
lul Suprem 
condamnat 
membri ai 
Pan-African 
rități.

din Johannesburg a 
la moarte alți patru 
Partidului Congresul 

interzis de către auto-

Republica Sud-A£ricană : 
soro ! Nu catgutul alb, adu-1 pe cel 
negru".

Desen apărut în ziarul 
vest-german „Die Welt“,A. CERNEA
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