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întregul nostru sioactive și cu sol-
popor sărbătoreș- Ing. N. IONESCU venți, fisurări hi
ts astăzi Ziua pe- adjunct al ministrului industriei draulice selective 
trolistului, dînd o petrolului și chimiei și multiple. Numai
înaltă prețuire e- ---------- în șase luni din
roicelor tradiții de acest an, aplica-
luptă ale petroliștilor, muncii 
rodnice pline de abnegație pe care 
acest detașament de nădejde al cla
sei muncitoare o desfășoară pentru 
dezvoltarea economiei naționale, 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialismului în țara noastră. Această 
sărbătoare constituie pentru petro
liștii noștri un prilej de trecere în 
revistă a realizărilor obținute de ei 
în îndeplinirea sarcinilor trasate de 
Directivele Congresului al III-lea al 
partidului.

Industria petrolieră a cunoscut o 
mare dezvoltare în anii construcției 
socialiste. Statul nostru a alocat, an 
de an, fonduri importante pentru 
punerea în valoare a noi zăcăminte 
petroliere, pentru înzestrarea aces
tei ramuri industriale cu utilaje și 
instalații moderne). „Zestrea“ tehnică 
a schelelor petroliere a crescut con
tinuu prin introducerea de noi in
stalații de foraj de înaltă producti
vitate, fabricate de industria noastră 
constructoare de mașini. Capacitatea 
de prelucrare a sporit simțitor prin 
reconstruirea, dezvoltarea și moder
nizarea vechilor rafinării, prin con
struirea de noi obiective și instalații 
cu un înalt nivel tehnic, care dau 
posibilitatea să se obțină o valorifi
care superioară a țițeiului.

De ziua lor, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii petroliști raportează 
un bilanț bogat de realizări obținute 
anul acesta în întrecerea socialistă. 
Ei au realizat planul producției 
globale pe trei trimestre în propor
ție de 103 la sută, au sporit produc
tivitatea muncii față de cea planifi
cată în opt luni cu 3,5 la sută și au 
obținut economii suplimentare la 
prețul de cost, pe aceeași perioadă, 
în valoare de peste 92 000 000 de lei. 
Aceste succese se datoresc muncii 
avîntate a petroliștilor din toate 
sectoarele de activitate care, îndru
mați îndeaproape de organizațiile de 
partid, și-au dezvoltat inițiativa 
creatoare, au pus în valoare noi re
zerve în scopul îndeplinirii exem
plare a planului la toți indicatorii.

Pe calea larg deschisă a tehnolo
giei moderne, sondorii din sectorul 
foraj au dobîndit noi realizări. In 
nouă luni din acest an, ei au forat 
cu turbina aproape 55 la sută din 
totalul metrajului săpat, ceea ce a 
dus la creșterea vitezei medii de 
foraj cu peste 90 la sută față de vi
teza realizată în 1958. In întreprin
derile de foraj s-au aplicat și alte 
metode moderne — forajul electric, 
forajul cu apă, cu electroburul. ■—■ 
s-a extins folosirea izotopilor radio
activi..

Colaborarea rodnică dintre spe
cialiștii din foraj și constructorii de 
utilaj petrolier din țară a contribuit 
la crearea și darea în exploatare a 
unor instalații de înaltă tehnicitate. 
Recent, cu o instalație de foraj tip 
3-DH, colectivul sondei 909 din ca
drul Trustului de explorări geolo
gice, a reușit să sape 4 552 metri, 
atingînd cea mai mare adînci- 
me obținută în forajul sondelor 
din țara noastră. Această realizare 
este o mărturie a efortului susținut 
depus de colectivele de sondori pen
tru aplicarea metodelor moderne.

Din rîndurile sondorilor au izvorît 
Inițiative valoroase în întrecerea so
cialistă. Inițiativa „Cu fiecare insta
lație să forăm mai mult, mai bine și 
mai ieftin" s-a extins la tot mai 
multe sonde, contribuind la spori
rea vitezelor de lucru, la reducerea 
timpului neproductiv și la realizarea 
de importante economii. Extinderea 
noilor procedee tehnice și a inițiati
velor apărute în întrecere, aplicarea 
planurilor de măsuri tehnico-orga
nizatorice au dat posibilitate petro
liștilor din sectorul de foraj să înre
gistreze succese însemnate.

Cu realizări deosebite în cinstea
„Zilei petrolistului“ 
colectivele schelelor de extracție. 
Mupca entuziastă a petroliștilor din 
parcurile de sonde, din brigăzile de 
intervenții și reparații s-a împletit 
cu strădania inginerilor și tehnicie
nilor de a extinde metodele avan
sate de lucru, de a găsi noi soluții 
pentru sporirea producției de țiței, 
de a îmbunătăți tehnologia de ex
ploatare a sondelor. In anul 1963 s-a 
aplicat un număr sporit de operații 
pentru combaterea viiturilor de ni- 
șip, de tratamente cu substanțe ten-

se prezintă și

rea principalelor metode noi în 
sectorul de extracție a țițeiului a 
dus la realizarea unei producții su
plimentare echivalente cu producția 
de țiței pe 18 zile.

Colectivele din întreprinderile 
sectorului industriei de prelucrare a 
țițeiului, care au îndeplinit de ase
menea planul la producția globală 
pe trei trimestre înainte de termen, 
acordă o deosebită atenție valorifi
cării superioare a țițeiului. Ca ur
mare a ridicării continue a randa
mentului instalațiilor, prin moder
nizări și prin aplicarea măsurilor 
tehnico-organizatorice prevăzute, 
colectivele rafinăriilor au-livrat a- 
nul acesta beneficiarilor, în plus 
față de plan, 
benzină, motorină, uleiuri 
și altele, a căror valoare se ridică 
la 69 milioane de lei.

In atenția rafinorilor 
preocupare principală traducerea în 
continuare în fapt a sarcinii trasate 
de Congresul al III-lea al partidului, 
de a valorifica tot mai bine fiecare 
tonă de țiței. Noile instalații de pre
lucrare superioară a țițeiului, in
trate în funcțiune în ultimii ani, ac
țiunea susținută a petroliștilor din 
rafinării pentru aplicarea întocmai 
a planurilor de măsuri tehnico-orga
nizatorice au contribuit la sporirea 
în acest an a valorii produselor ob
ținute dintr-o tonă de țiței prelu
crat cu 34 la sută față de 1959.

Valorificînd mai bine materia 
primă, petroliștii au îmbunătățit 
continuu calitatea produselor, au 
realizat o serie de produse noi. Da
torită perfecționării proceselor teh
nologice, cifra octanică medie a 
benzinelor este în acest an cu 10 uni
tăți mai mare față de 1959. Rafino
rii realizează importante cantități 
de benzine superioare cu cifră octa
nică peste 90. Cantitatea de moto
rină superioară de culoare deschisă, 
cu temperatură de congelare scăzută 
și curbă de distilare îmbunătățită, 
a atins anul trecut procentul de 40 
la sută din producția totală de mo
torină. A sporit simțitor și produc
ția de uleiuri superioare.

In acțiunea de forare tot mai 
rapidă și mai adîncă a sondelor, de 
scoatere la lumină și valorificare 
superioară a țițeiului, s-au eviden
țiat numeroși petroliști, oameni cu 
inițiativă și spirit gospodăresc, buni 
cunoscători ai tehnicii. în condițiile 
unei ierni grele, sau pe arșița verii, 
petroliștii noștri au învins multe 
piedici ce le-au stat în cale, obți- 
nînd succese importante. Brigada 
condusă de Dumitru Mălinescu, de 
la întreprinderea de foraj Rm. Vîl- 
cea, a depășit la sonda 282 viteza de 
foraj cu 21,5 la sută, iar la sonda 
421 — cu 61,5 la sută, realizînd la 
ambele sonde economii la prețul de, 
cost în valoare de 370 000 de lei. 
Printre brigăzile de intervenție evi
dențiate în acest an se numără și 
cele conduse de Ion Marinescu, de 
la schela Boldești, și Vasile Aldea, 
de la schela Gura Ocniței, care au 
scurtat cu un procentaj însemnat 
termenul calendaristic de interven
ții la sonde. Merită evidențiate, de 
asemenea, brigăzile de reparații 
sonde conduse- de Victor Mănescu și 
Vasile Niță, brigada de punere în 
producție condusă de Ion Stan și 
altele. Munca petroliștilor este as
tăzi stimată și prețuită, mulți din
tre ei fiind decorați cu ordine și 
medalii, răsplată a meritelor și rea
lizărilor lor în producție. ■

Partidul și guvernul acordă o a- 
tenție deosebită îmbunătățirii con
tinue a condițiilor de muncă și de 
viață ale petroliștilor. Numai în se
mestrul I al acestui an s-au cheltuit 
în industria petrolului, pentru mă
suri de protecția muncii, fonduri în- 
sumînd 13,4 milioane de lei. în ul
timii ani au fost construite și date 
în folosință petroliștilor și familiilor 
lor mii de apartamente în blocuri 
de locuințe, zeci de cluburi și săli 
de spectacole, cinematografe, școli, 
cantine și alte edificii social-cultu- 
rale. Rețeaua medico-sanitară a in
dustriei petrolului, e deservită de 
circa 1 200 de cadre medicale cu o 
înaltă calificare.

Pînă la sfîrșitul acestui an 
ne mai despart mai puțin de trei

beneficiarilor,
diferite produse ca 

minerale

stă ca o

(Continuare în pag. III-a)

școlii „George Coșbuc" 

din Năsăud
NĂSĂUD (prin telefon). — Ieri după-amiază au 

început la Năsăud manifestările prilejuite de îm
plinirea a 100 de ani de la înființarea. Școlii medii 
„George Coșbuc“. Cu trenul și cu autobuzele, au 
sosit în orașul de pe malul Someșului sute de 
oaspeți printre care mulți absolvenți ai școlii. Ei 
au vizitat casele memoriale George Coșbuc și Li
viu Rebreanu, expoziția „100 de ani de la înfiin
țarea Școlii medii „George Coșbuc“, deschisă cu 
acest' prilej. Cele peste 300 de fotocopii după do
cumente ale vremii, materiale documentare, foto
grafii în original și grafice, expuse aici, înfățișea
ză dezvoltarea școlii în decurs de 100 de ani și a 
învățămîntului în raionul Năsăud. De asemenea, 
au fost vizitate școala, laboratoarele utilate cu ma
teriale didactice din cele mai noi, biblioteca, sala 
de muzică etc. Seara, formațiile artistice ale școlii 
au prezentat un spectacol.

Consfătuire medicală

Societatea de otorinolaringolo- 
gie din cadrul Uniunii societăților 
de științe medicale din R. P. 
Romînă și Filiala Crișana a uni
unii au organizat la Oradea, în zi
lele de 4 și 5 octombrie, o consfă
tuire interregională pe tema : „Ur
gențele în otorinolaringologie“.

La consfătuire participă cadre 
didactice din toate centrele uni
versitare din țară, precum și me
dici specialiști în O.R.L. din dife
rite regiuni. Au fost prezentate 
aproape 100 referate și comunicări 
științifice.

In încheierea consfătuirii parti
cipant au vizitat secția de spe
cialitate O.R.L. a spitalului unifi
cat din Oradea, precum și sta
țiunile balneare „1 Mai", și „9 Mai" 
din apropierea orașului.

Săptămînă poezieiȘantierele
IAȘIpentru iarna

Ia clubul 
uzinei

Ieri formația de 
teatru a artiștilor 
amatori de pe lîn- 
gă clubul Uzine
lor „Republica“ 
a prezentat în 
premieră piesa 
„Scurtă convor
bire“ de Valenti
na Levidova. Re
gia spectacole’ui 
aparține lui Cor
nel Elefterescu.

CONSTANȚA (coresp. 
„Scînteii“). — Pe șantierele 
Trustului regional de con
strucții locale-Dobrogea au 
fost luate o serie de măsuri 
care să asigure buna desfă
șurare a lucrului în timpul 
iernii. Pe șantierele de lo
cuințe din 
dia, Borcea, 
Vodă, unde 
volum mare
notimpul friguros, s-au asi
gurat utilajele necesare și 
spațiul pentru depozitarea 
materialelor. Pe toate șan
tierele trustului se lucrează 
intens la aprovizionarea eu 
materiale pentru stocul de 
iarnă și se creează condiții-

Tulcea, Medgi- 
Măcin, Negru 
se execută un 

de lucrări în a-

le necesare pentru pregăti
rea betoanelor și mortarelor 
pe timp friguros. In acest 
scop se montează instalații 
speciale de încălzire a a- 
gregatelor și a apei pentru 
pregătirea betoanelor. Mun
citorii au organizat în așa 
fel munca îneît în timpul 
iernii majoritatea lucrărilor 
— tencuieli, zugrăveli, in
stalații etc. — să se desfă
șoare în interior. Conduce
rea trustului se preocupă de 
asemenea de pregătirea con
dițiilor corespunzătoare de 
trai ale muncitorilor pe 
timpul iernii, de procurarea 
echipamentului călduros de 
protecție.

Mobilă la domiciliu
Intreprinderea de pre

zentare și desfacere 
„Mobila“ de pe Calea 
Victoriei din Capitală, 
aparținînd 
Economiei 
introdus, 
deservirea 
După ce și-a ales mobi

Ministerului 
Forestiere, a 
experimental, 
la domiciliu.

In, cumpărătorul nu are 
altceva de făcut decît 
să-i achite costul și să 
o primească acasă, po
trivit înțelegerii.

Pentru manipularea 
mobilei — încărcat, des
cărcat — precum și 
pentru transport, între
prinderea dispune de

oameni calificați șî de 
mijloace corespunzătoa
re. întreprinderea trimi
te la domiciliul cumpă
rătorilor și tîmplari, care 
montează mobila, răs- 
punzînd; de orice defec
țiuni — zgîrieturi, lovi
turi — ivite în timpul 
transportului.

RITM MAI INTENS LA PREGĂTIREA

TERENULUI Șl LA SEMĂNAT

Pe tot cuprinsul țării, mecanizato
rii și colectiviștii lucrează intens la 
recoltările de toamnă și la însămîn- 
țări.

Din datele Consiliului Superior al 
Agriculturii rezultă că, pînă la 3 oc
tombrie, porumbul a fost cules de 
pe aproape 75 la sută din suprafața 
cultivată, floarea-soarelui de pe 95 
la sută, orezul de pe 85 la sută, car
tofii de toamnă de pe aproape 60 
la sută, iar sfecla de zahăr de pe a- 
proape jumătate din suprafața cul
tivată. Strîngerea recoltei de po
rumb se apropie de sfîrșit în regiu
nile București și-Argeș, iar în re
giunile Iași, Suceava, Ploiești și Ol
tenia a fost realizată în proporție de 
80—90 la sută.

In ultima săptămînă s-a intensifi
cat recoltarea porumbului și în regi
unile Banat, Bacău și Crișana. A- 
ceastă acțiune este încă întîrziată 
în regiunile Brașov, Cluj, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Maramureș, 
Dobrogea și Galați.

Culesul strugurilor a fost efectuat 
pînă în prezent pe 45 la sută din 
suprafață.

Ploile căzute în ultima săptămînă 
în regiunile din sudul și vestul țării 
au îmbunătățit condițiile de pregă
tire a terenului pentru însămînțări. 
Pînă în prezent, aceste lucrări au 
fost efectuate pe mai mult de ju
mătate din suprafața ce va fi însă-

mînțată în toamna aceasta. In unele 
regiuni, printre care Dobrogea, Su
ceava și București, unde mijloacele 
mecanizate sînt folosite cu întreaga 
lor capacitate, pregătirea terenului 
pentru semănat a fost făcută pe a- 
proape 70 la sută din suprafața ce 
urmează a se însămînța.

O dată cu arăturile au fost încor
porate în sol însemnate cantități de 
îngrășăminte naturale și chimice.

In prezent, în toate regiunile se 
desfășoară intens însămînțările de 
toamnă. Au fost însămînțate cu grîu, 
secară, orz și secară furajeră 20 la 
sută din suprafețele prevăzute. In 
regiunea Suceava s-a însămînțat 
mai mult de 50 la sută din suprafața 
planificată pentru grîu și secară, iar 
în regiunile Bacău, Iași, Brașov, 
Maramureș și Galați, între 20 și 35 
la sută.

Pentru executarea însămînțărilor 
pe întreaga suprafață planificată în 
perioada optimă, Consiliul Superior 
al Agriculturii recomandă termina
rea în săptămîna viitoare a recoltă
rilor pe terenurile destinate însă
mînțărilor de toamnă ca și a lucră
rilor de pregătire a solului. Se reco
mandă, de asemenea, să se continue 
cu toate mijloacele însămînțările, a- 
cordîndu-se toată grija efectuării lu
crărilor de bună calitate în vederea 
asigurării în anul viitor a unor re
colte sporite. (Agerpres)

la regiunea 
Iași au avut loc 
numeroase ma- 
„Săptămînii poe- 
muncil din Iași,

ni fes țări în cadrul 
ziei“. Oameni ai 
Pașcani, Tg. Frumos, de la Fabrica 
de rulmenți și complexul școlar din 
Bîrlad, colectiviști s-au întîlnit cu 
poeții Eusebiu Camilar, Al. Andri- 
țoiu, Ion Gheorghe, Ion Petrache, 
Florin Mihai Petrescu, Corneliu 
Sturzu, Anghel Dumbräveanu, Sorin 
Stoian și alții care au citit din ver
surile lor. Biblioteca regională a 
organizat, cu acest prilej, intr-o 
sală a Palatului culturii din Iași, 
două expoziții care cuprind volume 
de poezii.

TG. MUREȘ
Interesante în- 

tîlniri între crea
tori de poezie șl 
au avut loc și inoameni ai muncii 

regiunea Mureș-Autonomă Maghia
ră. Au participat poeții Victor Efti- 
miu, Ion Brad, Kiss Jenö, Violeta 
Zamlirescu, Ion Meițoiu, Kănyâdi 
Sandor, precum și tinerii poeți Zeno

Duică, 
„Liviu

Ghițulescu și Constantin 
membri ai cenaclului literar. 
Rebreanu" din Tg. Mureș.

cadrul 
poe-

Tot în 
săptămînii 
ziei a tost orga

nizată o seară literară la biblioteca 
regională din Oradea. Numeroși ci
titori și iubitori de poezie s-au în
tîlnit aci cu poeții Nina Casian, 
Horvath Imre, Constanța Buzea, Ro- 
dica Toth, Adrian Păunescu, Romu
lus Vulpescu și alții.

ORADEA

Mecanizatorii la lucru
BÎRLAD (coresp. „Scînteii“). — Zi

lele acestea, în gospodăriile de stat din 
cadrul trustului Gostat-Bîrlad se lu
crează la recoltarea ultimelor suprafețe 
ocupate cu porumb. Avînd teren elibe
rat de culturi, mecanizatorii lucrează de 
zor la pregătirea terenului. Ei au reu
șit să are și să discuiască suprafața de 
8 300 ha. De asemenea, mecanizatorii 
au însămînțat peste 3 000 hectare çu 
gnu.

Tractoarele și mașinile 
să fie mai bine folosite
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — In 

regiunea Argeș în unitățile agricole 
se desfășoară tot mai intens însă
mînțările de toamnă. Cele mai bune 
rezultate s-au obținut în raionul 
Drăgănești-Olt.

Viteza zilnică de lucru planificată 
nu se realizează însă în unele raioa
ne. Cauza principală este organizarea 
nesatisfăcătoare a muncii. S.M.T. 
Vlaici, de pildă, a trimis Ia G.A.C. 
Bărăști de Vedea semănători ne
pregătite, iar la Horezu din 29 trac
toare ale S.M.T. Drăgășani, 19 nu 
lucrau.

Sînt necesare măsuri urgente 
pentru îndreptarea lucrurilor»

i nwihi
i

FRUMOSUL LA EL ACASĂ smereu vie în con
știința oamenilor 

i entuzias-

La gospodăria agricolă de stat 
Popești-Leordeni din preajma Ca
pitalei se lucrează intens la semă
natul culturilor de toamnă.

Pe platforma stră
vechiului „Turn cu 
ceas“, micile sta
tuete — ,ce se în- 
vîrteau odinioară
în același pas cu timpul — stau în ne
mișcare. Privesc, parcă laolaltă cu 
vizitatorul, imaginea panoramică a 
orașului. Străzile risipite în evantai 
se cațără pînă sub zidurile năpădite 
de iederă, vorbind contemporanilor 
prin arhitectonica- clădirilor- străjuite 

1 de porțile boltite și grele, despre 
„Civitas de Segusvar“ — cetatea Si- 
ghișoarei, strămoșul gîrbovit de 

- veacuri al așezării din vecinătatea 
Tîrnavei Mari.

în dreapta și în stînga, alte opt 
turnuri purtînd numele breslelor ce 
le-a-u dat viață, sînt tot atîtea măr
turii ale. trecutului. Departe în zare, 

; deslușești însă prin aburul ușor al 
dimineții de toamnă siluetele zvelte 
ale blocurilor muncitorești înălțate 

• într-o firească și bună vecinătate . 
lingă modernul complex industrial 
de faianță și sticlă. Este completa
rea viguroasă și în același timp plină . 
de frumusețe și poezie pe care con

structorii evului 
adus-o bătrînei 
unul din cele 
„turnuri“...'

nou, socialist, au 
cetăți, dăruindu-i ’ 
mai strălucitoare

într-un fel sau altul, complexul 
sighișorean și-a trimis cărțile de vi
zită în sute de mii de case. Ginga
șele figurine ce împodobesc inte
rioarele sau feluritele servicii de 
porțelan cu linii îndrăznețe vădesc 
talentul și fantezia creatorilor, pre
ocuparea lor ca marca fabricii să 
fie la înălțime. Harnicul colectiv de 
aici se mîndrește cu faptul că în 
timpul recentei vizite făcute de con
ducătorii de partid și de stat, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 

■ Gheorghiu-Dej, oaspeții au apreciat 
calitatea și aspectul plăcut al pro
duselor realizate, recomandînd să se 
persevereze în continuare pe linia 
ridicării calității produselor. Aceas
tă prețioasă indicație stă la inima 
fiecărui muncitor, inginer și tehni
cian, dînd tuturor un puternic im
bold în muncă.

Sînt doar cîțiva 
plexul, adevărata 
și sticlă' răsărită 
marginea orașului 
„șarje“ de faianță 
timpul acesta nu numai caolinul de

ani de cînd com- 
floare de beton 
pe cîmpul de la 
a dat cele dinții 
și sticlă. In răs-

Aghlreș, feldspatul șl nisipul de 
Miorcani au trecut prin mari și răs
colitoare prefaceri, transformîndu-se 
sub dogoarea celor o mie de grade 
ale cuptoarelor în frumoase bibe
louri. Ci și oamenii. Mulți dintre 
constructorii ce-au înălțat clădirile 
ori dintre tinerii care abia 
părăsit băncile „profesionalei“ 
însușit cu pasiune profesii 
cursurile școlilor de calificare 
cultură generală făcîndu-i să 
leagă pe deplin corelația chimie-ma- 
tematică-artă, care stă la baza pro
duselor complexului. Gîndiți-vă că 
din doi oameni unul învață, că fie
care al patrulea muncitor sau teh
nician este un inovator și veți în
țelege și mai bine cum de a fost po
sibil ca produsele de faianță să a- 
jungă de la patru milioane și jumă
tate de bucăți în 1958 la peste 13 
milioane și jumătate în acest an, ca 
pe graficele calității, săgeata să urce 
mereu mai sus. Generatorul care a 
pus în mișcare această mare și pu
ternică energie umană, a fost orga
nizația de partid, comuniștii, ținînd

au 
și-au 

noi, 
și de 
înțe-

In biroul direc
torului adjunct al complexului, 
Gheorghe Duțescu, un adevărat pa
sionat al ceramicei, se află o 
mică vitrină. Privirile întîlnesc 
aici o expoziție în miniatură, care 
în felul ei, este o adevărată oglindă 
a muncii colectivului. Multe dintre 
obiectele expuse au poposit și în ca
sele noastre. Altele, abia ieșite din 
mîinile creatorilor, așteaptă să trea
că examenul exigent al omologării. 
Ceea ce te impresionează în mod 
plăcut este înfățișarea lor atrăgă
toare, în coloritul și linia unora des
lușind binecunoscutele motive fol
clorice romînești.

Vizitînd halele mari, învăluite în 
lumina odihnitoare a neonului, pri-

■ vind utilajele și instalațiile de înalt 
nivel tehnic mînuite cu îndemînare 
de oamenii îmbrăcați în halate albe, 
ai senzația că te afli într-un vast 
laborator, unde prozaicele calupuri 
de caolin capătă Viată. Nimic nu-ți

ION MÄRGINEANU

Numai valorificare, 
recondiționai nu?

Întreprinderea „Bumbăcăria Ro- 
mînească Jilava“ produce fire 
care, înfășurate pe tuburi de car
ton și ambalate în lăzi mari de 
lemn iau apoi drumul țesătoriilor 
și al fabricilor de confecții și 
tricotaje. Beneficiarii plătesc o 
dată cu firele și costul lăzi
lor. Întreprinderea noastră folo
sește circa 8 000 de lăzi lunar. 
Ele fac naveta fabrică — benefi
ciar — fabrică, de mai multe ori. 
Pe parcurs sînt revalorificate prin 
I.R.V.A. (Întreprinderea pentru re- 
condiționarea și valorificarea am
balajelor) care le colectează și le 
repune în circulație

(Continuare în pag. III-a)

Vedere generală a Complexului industrial de faianță și sticlă din Sighișoara. In medalioane, doi dintre evidențiații în întrecerea socialistă (de la 
stînga la dreapta : E. Cudelas ți Aurel Pod). (jroto . (jjj. viNȚILĂ)

Din scrisorile sosife 
la redacție

Destul de des, însă, unele fili
ale I.R.V.A. nu-și îndeplinesc con
știincios obligațiile înscrise pe 
firmă — de a „recondiționa" a- 
ceste ambalaje. Uneori nu inter
vin cu nimic, nici nu le văd, nici 
nu le preiau și se rezumă la rolul 
de intermediar, dînd dispoziție de 
trimitere a lăzilor de la o între
prindere care le are în stoc, la 
alta care are nevoie de ele. în 
felul acesta lăzile ajung înapoi 
cu multe cuie bătute neglijent și 
cu timpul devin improprii pentru 
transportul firelor. Sîntem 
gați să le 
ca deșeuri

Aparent 
totuși o 
mare. Lăzi 
întreprinderi. Pentru ele se între
buințează importante cantități de 
cherestea, care nu trebuie irosită. 
Nu este admisibil însă ca unele 
filiale ale I.R.V.A. să se rezume 
la rolul de simpli intermediari.

GEO CIOLCAN 
muncitor, 

„Bumbăcăria Romînească 
Jilava“

obli-
casăm șl să le vindem 
pentru foc.
măruntă, problema are 
importanță destul de 
se folosesc în sute de
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O brigadă Spre adîncuri, cu turbina

!

Cu membrii brigăzii a VII-a de -intervenții din schela 
Boldești, condusă de State Ivan, am făcut cunoștință 
zilele acestea la sonda 766. Lucrările de înlocuire a 
pompei de adîncime erau pe sfîrșite. Echipa de serviciu 
a înșurubat ultimele prăjini de pompaj și a prins tija lus
truită de balansier. O rotire a întrerupătorului și sonda 
a început să producă din nou liniștită. După ce s-a con
vins că totul este în ordine, brigadierul a ștrîns în jurul 
său pe sondori.

— Ați făcut treabă bună, băieți ! Operația a durat nu
mai 6 ore, în loc de 9 ore cît era normal. Strîngeți 
sculele, să mergem la sonda 831. Avem acolo o operație 
dificilă...

Despre membrii brigăzii se spun în schelă numai cu
vinte de laudă. Faptul nu e întîmplător. Lună de lună, 
ei reușesc să se mențină printre cei evidențiați în între
cerea socialistă. în cele 9 luni care au trecut din acest 
an colectivul brigăzii a redus timpul de oprire a sonde
lor, pentru diferite operații de intervenție, cu 28,2 la 
sută, ceea ce înseamnă sute de tone de țiței realizate în 
plus.

Secretul acestor realizări ? în primul rînd buna orga
nizare a muncii. în această privință, șeful de brigadă 
are o îndelungată experiență. In cei 13 ani de cînd este 
maistru sondor, el a constatat că atunci cînd echipele 
cunosc din vreme ce operații au de făcut la sonde, cînd 
sînt aprovizionate cu scule și materiale, totul merge bine. 
Brigadierul obișnuiește să stabilească cu o zi înainte 
graficul de lucrări pentru ziua următoare și discută cu 
sondorii fiecare lucrare în parte. în funcție de operațiile 
ce trebuie executate, el se îngrijește de asigurarea 
sculelor, pieselor de schimb și materialelor necesare. 
Imediat după ce echipele ajung la o nouă sondă, ele pot 
începe astfel lucrul fără să piardă nici un minut.

în al doilea rînd, calificarea superioară a oamenilor. 
Șeful de brigadă, cît și sondorii șefi — Vasile Mălăescu, 
Constantin Tudor, Gheorghe Frîncu — se ocupă cu 
multă atenție de fiecare om din echipe, îi ajută să lu
creze cu mai multă îndemînare, să cunoască construcția 
utilajului folosit în extracția țițeiului și modul de între
ținere a acestuia. Brigada este de altfel o adevărată 
școală a înaltei calificări. Periodic, brigadierul și unii șefi 
de echipă prezintă în fața oamenilor scurte expuneri teh
nice, organizează demonstrații practice. în afară de 
aceasta, aproape toți sondorii au urmat sau urmează 
cursuri de ridicare a calificării organizate la nivelul sche
lei, unde predau cei mai buni tehnicieni și ingineri din 
întreprindere.

Membrii brigăzii acordă o atenție deosebită operațiilor 
grele, de care uneori depinde soarta unei sonde. La 
aceste operații brigadierul asistă personal, Ia orice oră 
din zi sau noapte ar fi efectuate. O asemenea operație a 
fost efectuată recent la sonda nr. 838. Datorită nisipului, 
debitul sondei scăzuse mult. Curățirea nisipului acumulat 
în sondă, prin metoda obișnuită de spălare, s-a dovedit 
ineficace. Trebuia introdusă freza. Comunistul State Ivan 
a stat ore în șir lîngă sondă, pînă ce freza a străbătut 
centimetru cu centimetru nisipul tare ca cimentul. 
Calmul sau obișnuit, sfaturile date sondorilor în fiecare 
etapă a lucrării, au făcut ca sonda să fie redată produc
ției în scurtă vreme.

...Petroliștii din schela Boldești au extras anul acesta 
în plus față de plan, cantități însemnate de țiței, au sporit 
productivitatea muncii cu 3,53 la sută și au realizat eco
nomii suplimentare la prețul de cost în valoare de 
5 331 000 lei. La obținerea acestor succese, un aport în
semnat l-au adus fără îndoială și membrii brigăzii a VII-a 
de intervenții la sonde, una dintre brigăzile de interven
ții rapide din schelă.

NICOLAE PANTILIE 
coresp. „Scînteii“

GHEORGHE C. MORARU, 
sondor șef de intervenție, 

schela Moînești

DUMITRU MÄLINESCU, 
șef brigadă de foraj, 

întreprinderea de foraj Rm. Vîlcea

întreprinderile de fora] 
din cadrul trustului nostru 
sînt dotate an de an cu 
instalații ■ moderne, • de 
înaltă tehnicitate — insta
lații 4 L.D., 2 D.H., insta
lații electrice echipate cu 
pompe tip „1 Mai" triplex 
— cu ajutorul cărora se 
poate fora la mari adîncimi 
și cu viteze superioare de 
lucru. în prezent, peste 50 
la sută din parcul de uti
laje al. trustului îl reprezin
tă instalațiile de mare ran
dament, moderne.

Paralel cu creșterea 
„zestrei" tehnice, colective
le întreprinderilor se preo
cupă continuu de promova
rea în producție a celor 
mai avansate procedee teh
nologice, care și-au dovedit 
eficacitatea în < 
formațiilor geologice din 
Moldova. Mă refer, înainte 
de toate, la forajul cu tur
bina. încă din 1961; peste 
90 la sută din totalul me
trilor forați au fost săpați 
cu turbina. în 1963, pe 9 
luni, acest procent este de 
94,5 la sută, față de 92 la 
sută cît a fost prevăzut,

Atenția noastră este în
dreptată spre folosirea cu 
maximum de eficiență a 
posibilităților largi pe care 
le oferă acest procedeu 
avansat de lucru. In acest 
scop, cadrele noastre tehni- 
co-inginerești au adus în
semnate, îmbunătățiri func
ționale unor agregate și in
stalații. S-a adaptat un nou 
sistem de montare a pom
pelor de noroi, lucru care 
permite ca acestea să lu
creze cu tragerile înecate 
la un randament volumetric 
maxim. Pentru reducerea 
presiunii de lucru s-au 
schimbat împingerile și în
cărcătoarele sistemului de 
circulație a noroiului cu 
împingeri și încărcătoare de 
6 țoii, în loc de 4 țoii. A- 
ceasta face ca presiunea de 
lucru să scadă cu circa 10 
atmosfere, asigurînd o folo
sire mai rațională a pompe
lor de noroi.

Mai trebuie adăugat că 
în întreprinderi se folosesc 
noi tipuri de turbine și 
sape, adecvate formațiilor 
geologice traversate. în a-

cest scop, s-a mers pe două 
căi. în primul rînd, pe sim
plificarea programului de 
construcție a găurilor de 
sondă, eliminîndu-se aproa
pe în totalitate coloanele cu 
diametre mari de 12 și 3/4 
țoii, ceea ce va duce la 
micșorarea timpului de lu
cru, excluzîndu-se operația 
de tubaj și cimentare, pre
cum și consumul de sape de 
diametre mari. în al doilea 
find, pe folosirea tipurilor 
noi de sape cu diametr.e 
mai mici și cu o concepție 
constructivă mult îmbună
tățită.

După cum se știe, fluidul 
de sapă are o mare impor
tanță pentru realizarea u- 
nui regim optim de foraj și 
pentru o mai hună utilizare 

condițiile a instalațiilor. De aceea noi 
ne îngrijim în permanență 
de îmbunătățirea calității 
lui.' Pentru întreținerea flui
dului' utilizăm mai multe 
hidrocicloane — utilaje care 
duc la eliminarea din flui
dul de foraj a particulelor 
de nisip care scapă prin si
tele vibratoare și care pot 
duce la corodarea unei 
părți a pieselor de turbină 
și la .scoaterea lor prema
tură din funcțiune.

In ultimii ani, în cîmpu- 
rile petroliere ale Moldovei 
a crescut simțitor ponderea 
forării de sonde adinei. In 
acest scop noi utilizăm sis
temul de forare cu turbine 
cuplate, care permit dez
voltarea unei puteri mai 
mari și asigură utilizarea 
mai bună a. sapelor. în pri
mele 9 luni ale anului, 
peste 30 la sută din între- 
ful metraj s-a forat cu țar

ine cuplate.
Muncitorii, tehnicienii și 

inginerii noștri sînt hotărîți 
să scoată la iveală noi posi
bilități care să ducă la va
lorificarea mai deplină a 
avantajelor oferite de fora
jul cu turbina, în scopul să
pării într-un timp mai scurt 
a sondelor, creșterii pro
ductivității muncii și re- ■ 
ducerii prețului de cost pe 
metru forat.

BOGDAN ARON, 
maistru distilator, rafinăria Ploiești

TRAIAN MORARU 
inginer-șef al Trustului 

de foraj Moînești

Adunări consacrate 
ZHei petrolistului

Sîmbătă, în numeroase 
centre petroliere din țară, 
au avut loc adunări consa
crate Zilei petrolistului. în 
cadrul adunărilor ce au a- 

Ivut loc în regiunea Ploiești, 
petroliștii au anunțat că în 
primele trei trimestre din 
acest an au forat în plus a- 
proape 3 000 m, au reali
zat însemnate cantități de 
țiței și produse petroliere 
de bună calitate, iar în pri
mele 8 luni ale anului au 
obținut economii suplimen
tare la prețul de cost de 46 
milioane lei. Adunările con
sacrate Zilei petrolistului, 
care au avut Ioc în regiu--

nea Argeș, au întrunit mii 
de petroliști. Ele au consti
tuit un prilej de trecere în 
revista a realizărilor obți
nute în această parte a 
țării. La adunarea care a 
avut loc la clubul „23 Au
gust“ din Momești au par
ticipat peste 750 de petro
liști și alți oameni ai mun
cii din raion. S-au trecut în 
revistă, realizările dobîndite 

‘ de sondorii moldoveni de la 
trusturile de foraj și extrac
ție, de rafinorii de la Dăr- 
mănești, lucrătorii din în
treprinderile de transpor
turi și carotaje.

(Agerpres)

ION VLÄSCEANU, 
maistru, Întreprinderea de extracție 

Ciurești-Argeș

exe-

{iței 
mai

O Producția industriei petrolului crește în acest an de 
4 ori față de nivelul anului 1948.

© în primele nouă luni ale anului în curs, aproape 55 
la sută din volumul total al forajului realizat a fost 
cutat cu turbina,

O Valoarea produselor obținute dintr-o tonă de 
supus prelucrării este în acest an cu 34 la sută 
mare față de 1959.

O Economiile suplimentare realizate de petroliști în 
8 luni din acest an, prin reducerea prețului de cost, de
pășesc 92 milioane lei.

• Numai în primul semestru din 1963 s-au cheltuit 
în industria petrolului, pentru măsuri de protecția mun
cii, fonduri însumînd 13,4 milioane lei.

© în ultimii ani, au fost construite și date în folo
sință petroliștilor peste 7 000 de apartamente în blocuri 
de locuințe și peste 31 500 
construite pentru nefamiliști.

• Tot pentru petroliști funcționează azi aproape 
50 de cluburi și săli de spectacole cu peste 10 009 de 
locuri, 60 de stații de radioamplificare, zeci de cine
matografe.

locuri în diferite clădiri

CĂMINUL NOSTRU

Obiecte pentru
Sîofe da mobilă,

perdele

reînnoirea 
realizează

în acest ultim tri
mestru al anului vom 
găsi în comerț canti
tăți însemnate și, în 
același timp, modele 
diferite de stofe de 
mobilă. Alături de sto
fele cu motive flora
le, sînt și stofe în cu
lori uni, cu efecte de 
țesătură, bucleuri și 
desene mai moderne.

Uneori, 
mobilei se
și prin confecționarea 
de huse. Industria va 
livra comerțului în a- 
cest trimestru țesă
turi reușite destinate 
acestei întrebuințări. 
E vorba de țesăturile 
de in în amestec cu
noscute publicului 
cumpărător pentru ca
litatea și aspectul lor. 
Ele sînt produse acum 
în desene noi, reușite. 
Se remarcă îndeosebi 
articolele „Lido" și 
„Romanța".

Sortimentul de per
dele care stă la dis
poziția cumpărători
lor în unitățile de des
facere este destul de 
bogat. Se găsesc per
dele din voal de mă
tase, din bumbac și 
fire sintetice — teri- 
țen. Fiecare din aces-

te țesături este lucra
tă în numeroase mo
dele ; amintim tül-ul 
de bumbac brodat, 
tül-ul cu bordură, 
perdelele tricotate etc. 
Deosebit de reușite 
sînt perdelele de te- 
rilen, care mai au și 
avantajul de a putea 
fi ușor întreținute.

în vînzare, pe lingă 
garniturile complete. 
pentru una sau două 
persoane, și piese se
parate : cearșaf de 
pat, cearșaf de plapu
mă și fețe de perne.

Articole gospodărești

Lenjerie de pat
și în piese separate

Cunoscutele garni
turi de fețe de masă 
și cuverturi „Norma" 
și „Albinița" se vor 
găsi și în acest tri
mestru în comerț. Lor 
li se mai adaugă fețe 
de masă din țesături 
jaquard în mai mul
te modele, din țesă
turi de in colorate, u- 
nele din ele cu 
dură. Nu lipsesc 
fețele de masă 
din damasc.

Pentru lenjeria de 
pat se găsesc țesături 
din șifon, olandină, 
damasc, albe și în cu
lori pastelate. Amin
tim că olandina și și- 
fonul există și în lăți
me de ISO—220 cm. 
Lenjeria de pat gata 
confecționată, cu o 
tradiție nu prea ve
che în comerț, cîștigă 
teren. Acum se pun

bor
niez 
albe

Anul acesta între
prinderile de indus
trie locală din Capi
tală și-au lărgit mult 
activitatea. Numărul 
articolelor care se fa
brică în serie a ajuns 
la 2 200.

In lunile viitoare, 
vor mai fi puse în fa
bricație alte 60 de 
sortimente. Dintre a- 
cestea se remarcă ar
ticolele de uz casnic. 
La întreprinderea 
„Răsăritul" și la al
tele va intra în pro
ducție un nou tip de 
suport pentru uscat 
rufe — suportul pliant 
cu o mare Capacitate 
utilă ; clești pentru 
scos rufele din caza
nul de fiert, clești 
pentru murături ; un 
set de tocătoare din 
lemn, cu ajutorul că
rora se mărunțesc se
parat carnea, legume
le, condimentele ; un 
nou tip de spălător de 
vase, compus din pe
rie și furtun ; storcă
tor de ceapă și ustu
roi etc-

Cercurile Palatului Pionierilor din Capitală și-au reînceput activitatea, lată-i pe cîțiva dintre aeromodeliști la lucru. 
(Foto : M. CIOQ)

Activitatea clubului ține pasul 
cu cerințele vieții?

•nJ

La intrarea în Combinat, un afiș 
anunța spectacolul brigăzii de la la
minorul de 450 mm. Vestea ne-a bu
curat deoarece programul din acea 
seară era închinat evidențiaților în 
producție. în sala mare de festivi
tăți a clubului „Siderurgistul“, ală
turi de sărbătoriți : topitorul Ilie 
Bliotu, furnalistul Ilie Mîtcă, lami- 
noristul Vasile Zăbălaș, cocsarul 
Gheorghe Lazăr, turnătorul Ion 
Lada, au fost invitate familiile a- 
cestora ca și tovarășii lor de muncă. 
După ce a popularizat metodele lor 
bune de muncă, experiența înaintată 
în producție, brigada artistică a gă
sit cuvinte pornite din inimă pentru 
a exprima recunoștința colectivului 
față de acei care nu-și precupețesc 
capacitatea de muncă și priceperea 
pentru a da oțel mai mult și de ca
litate superioară.

Asemenea festivități au devenit 
tradiționale în uzina noastră. Se
rile la club sînt tot mai interesante. 
Manifestările care au loc aici răs
pund unui cerc din ce în ce mai 
larg de preocupări ale lucrătorilor 
din Combinat, le îmbogățesc cuno
ștințele tehnice și de cultură gene
rală.

în ansamblul activității culturale, 
propagandei tehnice i se acordă o 
mare importanță. Conferințele cu 
caracter tehnic se țin pe profesii, 
pe secții și pe sectoare. Recent, mun
citorii de la laminoare au ascultat 
conferința : „Combustibilul pentru 
cuptoarele’ de la laminoare“. A fost 
mult apreciat ciclul de referate des
pre rolul maistrului în producție. 
Cu sprijinul cîtorva specialiști din 
afara întreprinderii, s-au organizat 
lectorate pe teme mai generale des
pre unele metode noi de elaborare 
și de turnare a oțelului și altele, 
care au atras un mare număr de 
muncitori, tehnicieni și ingineri.

Bibliotecile tehnice pun la înde- 
mîna salariaților cărți și diferite 
lucrări de specialitate, care îi ajută 
în activitatea de zi cu zi. în colabo
rare cu Editura 
ganizate deseori 
tehnice“.

La club ori la 
fost invitați profesori, critici literari, 
care ne-au vorbit despre problemele 
actuale în diferite domenii. Confe
rințe ca „Patria noastră în cifre și 
fapte“, cronici ale evenimentelor in
ternaționale, serile de poezie și în- 
tîlnirile cu scriitorii au fost deose
bit de atractive. De obicei aceste 
manifestări cîștigă în atractivitate 
cînd sînt însoțite de programe pre
zentate de brigăzile artistice de agi
tație, de formațiile de dansuri, tea-

tru,. orchestra simfonică, orchestra 
de muzică populară etc.

în întreprinderile hunedorene au 
fost create condiții materiale pentru 
desfășurarea unei activități culturale 
la nivelul cerințelor. Cluburile 
„Constructorul“, „Siderurgistul“ și 
cel de la laminorul Peștiș dispun, 
printre altele, de numeroase săli de 
lectură, săli de spectacole, de sport. 
Numai în cadrul clubului „Siderur
gistul“ își desfășoară activitatea a- 
proape 300 de artiști amatori care, 
la faza regională a celui de-al

tehnică au fost or- 
„Decade ale cărții

casa de cultură au

NUMAI GLAD IO
O scurtă plimbare pe aleile sau în 

parcurile Capitalei ne convinge cu 
prisosință de măiestria și priceperea 
horticultorilor și grădinarilor bucu- 
reșteni. Ici te întîmpină un covor de 
petunii de un ciclamen plin de lu
mină, colo gingașele cana sînt îm
prejmuite de o panglică argintie de 
cinerarii, straturi de salvia aranjate 
simetric alternează cu grupuri de 
alte specii de flori răsărite parcă la 
întîmplare în fel de fel de culori.

Dacă dorești însă să cumperi un 
buchet de la florărie pentru a-1 oferi 
cuiva sau a-ți înfrumuseța locuința, 
multitudinea florilor dispare dintr-o 
dată. Pe ori unde ai lua-o, pe bule
vardul Magheru sau în Piața de 
Flori, în vitrine domnește, de cele 
mai multe ori, singuratică... gla- 
diola. Nu că ea n-ar fi o floa
re decorativă, frumoasă. Dar de 
ce numai ea ? „Din primăvară pînă-n 
toamnă, gladiola e floarea noastră de 
bază“ — ne spune responsabilul flo
răriei din Piața Romană. Cînd dispa
re gladiola, apar ciclamele. Și sor
timentul tot sărac rămîne. Cîteodată 
poți găsi și trandafiri sau garoafe. 
Dar acestea sînt mai fragile, se veș
tejesc mai repede și, ca să fie mai 
puțină bătaie de cap, ele sînt musa
firi rari de tot prin florării. Amintim 
de trandafiri și de garoafe ca despre 
florile cele mai răspîndite și mai în
drăgite. Dar și alte soiuri, cum ar fi 
violetele de Parma, anemonele mul
ticolore fie că au dispărut cu totul, 
fie că abia se mai cultivă. îngusta
rea varietății de flori 
totul inexplicabilă. Și 
e 
nicăieri plante ornamentale de a- 
partament. Ficușii, filodendronii și 
alte plante exotice aflate în florării 
poartă o mică etichetă cu inscripția

„decor“. Sînt deci inaccesibile pentru 
decorul apartamentului unui cum
părător, căci nu se vînd. Se vede 
bine că această latură a activității 
horticultorilor — care au obținut 
succese remarcabile nu numai în a- 
ranjarea parcurilor publice, ci și la 
multe concursuri internaționale — 
este lăsată pe plan secundar.

Florile,, prin însăși natura și me
nirea lor, se pretează la o prezentare 
deosebită. Un magazin de flori aran
jat cu pricepere este o podoabă a 
orașului, un punct de atracție pentru 
trecători. încercări de prezentare mai

ceva : de ce

este cu 
apoi mai 

nu . se găseșc

r
ele
în

tură. La florăria de lîngă Gara 
Nord exista amenajări speciale 
acest scop. Dar micul bazin asime
tric, în care at putea fi prezentate 
plante acvatice, stă nefolosit ; nișe
le din pereți, etajera zveltă stau și 
ele goale, neutilizate. Doar ici-colo 
se mai vede cîte un asparagus în
gălbenit și desfrunzit, uitat cine știe 
de cînd.

Buna prezentare ar necesita și 
mici ustensile ajutătoare — sîrmă 
subțire colorată, vaze de diferite for
me. Nu se poate afirma că în calea 
procurării acestor mărunțișuri indis- 

_r=============———pensabile se ridică obstacole de ne
trecut. Este nevoie doar de ceva mai 

Prin florăriile Caüitalei mult interes Și preocupare în acea- sta privință.
—---------- -- -................... ...... .’în noile cartiere, pe bulevardele

îngrijită se remarcă la florăria Co- principale,. privirea ți se oprește a- 
dlea de pe bulevardul N. Bălcescu supra marilor florării plasate la par- 
nr. 7. Aici buchetele sînt așezate pe' terul . Construcțiilor ^moderne. Floră- 
piedestale de sticlă de diferite înăl- *
țimi, în așa fel îneît vitrina se pre
lungește adînc în interior, pe funda
lul unor plante exotice bogate în 
frunze. Cîștigă în aspect și florăria 
din blocul „Gioconda“, care are o 
oglindă montată pe peretele central 
al încăperii, dîndu-i amploare, iar 
florilor strălucire în reflectare.

Majoritatea florăriilor se deosebesc 
însă prea puțin în ceea ce privește 
prezentarea.. In vitrine se înșiruie, 
una lîngă alta, vaze cu gladiole, prin
tre care sînt intercalate mici ghi
vece cu begonii și diferite plante cu 
frunze mărunte. Trandafirii, atunci 
cînd apar, sînt puși, îndeobște, în 
vaze necorespunzătoare, îngrămădiți 
ca sardelele.

Pe cît posibil, aranjamentul floră
riilor ar trebui să ilustreze cîte o 
idee, să redea pitorești colțuri de na-

ria dîn fața Gării de Nord are, așa 
cum s-a mai amintit, amenajări in
terioare speciale, dar vitrina, de cir
ca 20 de metri lungime, este cu to
tul disproporționată. Altele, cum ar 
fi cele din Aleea Circului și de pe 
Calea Griviței, sînt printre puținele 
care dispun de instalații frigorifice 
pentru păstrarea florilor. Dar ce fo
los, de vreme ce acestea nu funcțio
nează nici astăzi, după circa 2 ani de 
la darea în folosință a magazinelor ?

înmănuncheate, toate aceste as
pecte denotă o subapreciere a floră
riilor din partea Sfatului popular al 
Capitalei. Schimbarea .acestei atitu
dini ar fi cu atît mai bine venită cu 
cît florile sînt tot mai mult căutate 
de cetățeni nu numai în ocazii deo
sebite, ci și pentru înfrumusețarea 
permanentă a locuințelor.

EVA SZABO

VII-lea concurs, au ocupat locuri de 
frunte. Totuși, față de aceste posi
bilități, munca cultural-educativă 
nu ține pasul cu cerințele din ce în 
ce mai exigente ale muncitorilor. 
Pe bună dreptate, mulți dintre noi 
se întreabă de ce formațiile artistice 
apar pe scenă mai cu seamă în 
preajma concursurilor ?

Desfășurarea unei activități cul
turale susținute, interesante, cu un 
bogat conținut educativ, are o im
portanță deosebită, cu atît mai mult 
cu cît mai bine de jumătate din 
muncitorii combinatului sînt tineri, 
în marea familie a siderurgiștilor 
ei au învățat meseria de oțelar, la- 
minorist sau furnalist, și-au îmbo
gățit cunoștințele de cultură gene
rală. în munca aceasta complexă de 
îndrumare și formare a oamenilor, 
comitetul de partid al combinatului, 
împreună cu organizațiile U.T.M. și 
comitetul sindicatului, au folosit 
forme noi, interesante și atractive. 
Joile tineretului, concursurile-ful- 
ger pe diferite teme, conferințele pe 
probleme de educație atrag un mare 
număr de tineri. Cu toate acestea, 
contribuția organizației U.T.M. la 
organizarea cît mai plăcută și in
structivă a timpului liber este insu-

ficientă. E drept că activiștii comi
tetelor U.T.M., împreună cu secre
tarii organizațiilor de bază, fac pla
nuri, discută, dar aceasta nu poate 
înlocui munca vie, concretă, de edu
care a tineretului pe calea activită
ții culturale. în această problemă 
utemiștii au făcut propuneri in
structive. Ei s-au gîndit la înființa
rea unor cercuri de prieteni ai fil
mului, prieteni ai muzicii și cercuri 
de dans pe lîngă cluburi. De aseme
nea, la casa de cultură sau la club 
ar fi bine să se prezinte programe 
artistice mai variate, care să meargă 
la inimă tinerilor, în genul emisiu
nilor „Vreau să știu“, „Tinerețea ne 
e dragă“, cu teme și subiecte actuale 
din viața uzinei. La alcătuirea unor 
astfel de programe conducerea clu
bului ar trebui să ceară părerea 
unui mare număr de tineri, pe care 
să-i și antreneze la înfăptuirea lor.

Mulți siderurgiști au remarcat că 
repertoriul formațiilor artistice este 
sărac și nu ține pasul cu preocupă
rile tovarășilor noștri din uzină. Or
chestra de muzică populară, de pil
dă, deși este alcătuită din oameni 
talentați, care știu să interpreteze 
cîntecele din folclorul nostru, vin 
rareori cu noutăți. Noi, spectatorii, 
avem cuvinte de laudă și Ia adresa 
unora dintre brigăzile artistice de a- 
gitație dar nu putem trece cu vede
rea lipsa de preocupare pentru gă
sirea unor noi teme și subiecte,

De acum înainte, la alcătuirea 
programelor ar fi bine să se țină 
seama într-o mai mare măsură de 
propunerile muncitorilor și tehni
cienilor combinatului nostru pentru 
ca tradițiile culturale hunedorene 
să se îmbogățească și să fie ridicata 
pe o treaptă mai înaltă.

PETRE LUNGU — maistru ; ION 
TOPLIȚA — activist al comitetu
lui U.T.M. ; CONSTANTIN TOMA 
— maistru ; din postul de cores
pondenți voluntari ai „Scînteii“ 
de la Combinatul Sîderurgio 
— Hunedoara

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
ai R. P. Romîne : Spărgătorul de nuci
— (orele 11) ; Logodnă la mînăstire — 
(orele 19,30). O.S.T.A. (Sala Palatului 
R. P. Routine) : London’s Festival 
Ballet — „Napoli, Tînărul vrăjitor și 
Bourrée Fantasque — (orele 16 și orele
20) . Teatrul de stat de operetă ; Paga
nini — (orele 10,30) ; Lysistrata — (orele 
19,30). Teatrul Național ,,I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia): Vizita hătrînei doamne
— (orele 10) ; Nevestele vesele din 
Windsor — (orele 15) ; Macbeth — (o- 
rele 19,30). (Sala Studio) ; Adam și Eva
— (orele 10) ; Mașina de scris — (orele
15) ; Nora — (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : Peer Gynt — 
(orele 19,30). - ’ ■
două intrări 
cia Șturdza 
gureânu nr. 
(orele 10) ;
(Sala Studio) : Comedia erorilor 
rele 10 și orele 19,30). Teatrul Muncito. 
rese C.F.R.-Giulești : Ascensiunea lui 
Arturo Üi poate fi oprită — premieră 
(orele 19,30). Teatrul pentru tinerét și 
copii (Sala C. Miile) : O felie de lună — 
(orele 11) ; In fiecare seară de toamnă
— (orele 20). Teatrul evreiesc de stat : 
Opera de trei parale — (orele 20). Tea
trul Țăndărică (Sala Academiei) : Pun
guța cu doi bani — (orele 11). (Casa de 
cultură a raionului 16 Februarie) : Ala 
bala portocala — (orele 11). Circul de 
stat ; Stelele Budapestei — (orele 16 și 
orele 20).

CINEMATOGRAFE : Vară și fum — 
cinemascop : Patria — bd. Magheru 
12—14 (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Strict 
secret — cinemascop ; Republica — bd. 
Magheru 2 (9,30; 11,30; 13,45; 16,45; 19;
21,15). Ipocriții : Capitol — bd. 6 Martie 
16 (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Voi fi 
mamă : Excelsior — bd. 1 Mal 322 (11; 
15; 17; 19; 21). Ultima șansă : Carpați — 
bd. Magheru 29 (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21) , Festival — bd. 6 Martie 14 (10; 12;
15; 17; 19; 21), Feroviar — cal. Griviței 
80 (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Modern
— piața G. Coșbuc 1 (10; 12; 15; 17; 19;
21). Codin : București — bd. 6 Martie 6 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Grivița — cal. 
Griviței — lîngă podul Basarab (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Melodia — șos. 
Ștefan cel Mare, colț cu str. Lizeanu 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Babette pleacă la 
război — cinemascop ; Tineretului — 
calea Victoriei 48 (11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,30), Bucegl — bd. 1 Mai 57 (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Miorița — calea Moșilor 127 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). Moartea 
în insula de zahăr — cinemascop : Vic
toria — bd. 6 Martie 5—7 (10; 12,15; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Lupii la stînă : Cen
tral — bd. 6 Martie 2 (10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Balada steagului roșu: 
Lumina — ’ • ~ ** __ ~ "...
continuare de la orele 9,30 pînă la orele 
13,45, după-amiază 16; 18,15; 20,30). Luna 
de miere fără bărbat : Union — str. 
13 Decembrie 5—7 (11; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30), C'olentina — șos. Colentina 84 (15; 
17; 19; 21). Program Special pentru copii 
la orele 10; 11,15; 12,30 la cinematograful 
Doina — str. Doamnei 9. Intre două lu-

(Sala Studio) : Casa cu 
— (orele 20). Teatrul „Lu- 
Bulandra” (bd. Schitu Mă- 

1) : Cezar și Cleopatra — 
Portretul — (orele 19,30).

(o-

bd. 6 Martie 12 (rulează in

biri : Doina — str. Doamnei 9 (16,30;
18,30; 20,30). Festivalul Chaplin — In lu
mea temperaturilor înalte : rulează în 
continuare de la orele 9 pînă la orele 
21 la cinematograful Timpuri Noi — bd. 
6 Martie 18. E permis să calci pe iarbă: 
Giulești calea Giulești 56 (12,15; 16; 
18,15; 20,30), Tomis — 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 : cultu
ral — piața Ilie Pintilie 2 (16,30; 18; 20,30). 
Escondida : Dacia — calea Griviței 137 
(11; 13; 15; 17,15; 19,15; 21,15), Arta — 
cal. Călărași 153 (15; 17; 19; 21). Tu ești 
ininunată : Buzeștl — str. Buzești 9—11 
(11; 16; 18,15; 20,30). Marele drum: Crîn- 
gași — șos. Crîngașl 42 (16; 18,15; 20,30), 
Ferentari — calea Ferentari 36 (12; 16; 
18,15; 20,30). Doi din alte lumi : Unirea
— bd. 1 Mai 143 (16; 18; 20). Cain al
XVIII-lea : Flacăra — calea Dudești 22 
(12; 16; 18,15; 20,30), Aurora — bd. Dimi
trov 118 (12,15; 16; 18,15; 20,30). Tutunul: 
Vitan — calea Dudești 97 (16,15; 19,30).
Dintele de aur : Munca — șos. Mihal 
Bravu 221 (12; 15; 17; 19; 21). Numai sta
tuile tac : Moșilor — calea Moșilor 221 
(16; 18,15; 20,30). O zi de toamnă : Cos
mos — bd. 30 Decembrie 89 (16; 18; 20). 
Povestea unei veri : Viitorul — stiv 
M. Eminescu 127 (16; 18,15; 20,30). Ulti
mul tren din Gun Hill : Volga — șos. 
Ilie Pintilie 61 (12; 14; 16; 18; 20), Flo- 
reasca — str. I. S. Bach 2 (12; 15; 17; 19; 
21), Pacea — bd. Libertății 70—72 (11; 19; 
18; 20,15).

TELEVIZIUNE ; Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiunea pentru copil șl tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — 
Emisiunea pentru sate. 18,30 — Varietăți
— transmisiune din Studioul de con
certe al Radioteleviziunli. 10,30 — Jur
nalul televiziunii. 19,45 — Partea a Ii-a 
a emisiunii de varietăți, 21,00 — Popas 
în Delta Dunării. 21,20 — „Chestie de 
metodă", de Aziz Nesin și „Afaceri si
gure", de André Glllois. în încheiere : 
Buletin de știri, sport, buletin meteoro
logic.

fi 9vremea c0
Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 

și 9 octombrie. In țară : Vremea se va 
răci ușor. Cerul va fi variabil. Vor că
dea ploi locale în toate regiunile țării. 
Vînt potrivit din vest. Temperatura în 
scădere. Minimele vor fi cuprinse între 
4 și 14 grade, iar maximele între 14 șl 22 
grade. în București : vreme călduroasă 
la început, apoi în răcire ușoară Cer 
variabil. Temporar ploaie. Vînt potrivit. 
Temperatura în scădere, mai accentuat 
la sfîrșitul intervalului.



Un nou lot de prefabricate în drum spre șantierele de construcții
(Foto : M. CIOC).
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Ședința Consiliului General Æ R. L. U. S.
între 7 octombrie și 7 noiembrie vitatea A.R.L.U.S. și a făcut propu- 

a.c. se va organiza în țara noastră neri privind participarea A.R.L.U.S. 
„Luna prieteniei romîno-sovietice“.. la manifestările din această lună, 
în. legătură cu aceasta, sîmbătă la a- 
miază a avut loc ședința Consiliului 
General A.R.L.U.S.

Ședința a fost prezidată de acad.
Iorgu Iordan, vicepreședinte al Con
siliului General A.R.L.U.S.

Marin Florea Ionescu, vicepre
ședinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S., a informat despre acti-

Au avut loc apoi discuții la care 
au participat președinți și secretari 
ai consiliilor regionale A.R.L.U.S., 
membri ai Consiliului General, oa
meni de știință, artă și cultură.

Consiliul General a aprobat măsu
rile privind participarea A.R.L.U.S. 
la Luna prieteniei romîno-sovietice.

(Agerpres)

Teatrul „Maxim Gorki“ din Leningrad
la

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Pu
blicul clujean a făcut cunoștință 
sîmbătă seara cu colectivul artistic 
âl Teatrului mare.de dramă „Maxim 
Gorki“ din Leningrad, care se află 
în turneu în țara noastră,

Oaspeții și-au început spectacole
le la Cluj cu un recital din piesele 
„Barbarii“ de Maxim Gorki, „As
censiunea lui Arturo Ui poate fi o- 
prită" de Bertolt Brecht, „Hamlet“ 
de Shakespeare, „învierea“ de Lev 
Tolstoi și „Sfîrșitul escadrei" de Al. 
Korneiciuk. Publicul clujean a sub
liniat cu vii aplauze măiestria inter
pretativă a oaspeților.

Cluj
înaintea recitalului, colectivul de 

actori din Leningrad a fost salutat 
și prezentat spectatorilor de Dumi
tru Isac, directorul Teatrului Națio
nal din Cluj. La sfîrșit, actori clu
jeni au oferit artiștilor sovietici bu
chete de flori. în numele oamenilor 
de artă din localitate, artistul po
porului Ștefan Braborescu a felici
tat pe oaspeți pentru înalta ținută 
artistică a spectacolului. De aseme
nea, ei au fost felicitați de Gheorghe 
Lăpădeanu, președintele sfatului 
popular orășenesc.

avut loc o adunareSîmbătă a 
festivă cu prilejul împlinirii a 15 ani 
de la înființarea Ministerului Co
merțului Exterior.

A luat cuvîntul, ministrul comer
țului exterior, Gogu Rădulescu.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, lucratorii din comerțul ex
terior au adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, personal tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej..

Cu prilejul împlinirii a 15 ani de 
la înființarea Ministerului Comerțu
lui Exterior — se spune în telegra
mă — adresăm Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn și 
dumneavoastră personal, iubite tova
rășe Gheorghe Gheorghiu-Dej, mul
țumirile și recunoștința, noastră 
pentru îndrumarea și sprijinul per
manent pe care conducerea de partid 
și de stat le dă comerțului nostru 
exterior.

Sub conducerea înțeleaptă a Parti
dului Muncitoresc Romîn, poporul 
nostru a obținut succese mari în 
dezvoltarea economică a țării. Pe a-

ceste succese se întemeiază, și creș
terea volumului schimburilor noas
tre comerciale, precum și lărgirea 
relațiilor economice externe, potrivit 
politicii țării noastre de întărire a 
păcii și colaborării internaționale. 
Astăzi, R. P. Romînă întreține rela
ții comerciale cu peste 80 de state 
față de 29 de țări în anul 1950. Vo
lumul schimburilor comerciale ex
terne a crescut în aceeași perioadă 
de aproximativ 7 ori.

în activitatea pe plan extern ne 
călăuzim după principiile care stau 
la baza relațiilor noastre comerciale 
externe : respectarea independenței 
și suveranității naționale, a avanta
jelor reciproce și egalității în drep
turi.

Vă asigurăm iubite tovarășe 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — se spu
ne în încheierea telegramei — că 
vom munci și în viitor cu tot devo
tamentul, entuziasmul și priceperea 
noastră pentru realizarea sarcinilor 
ce ne sînt încredințate de partid și 
guvern.

Plecarea delegației Partidului 
socialist din Japonia

Sîmbătă dimineață a părăsit Ca- 
pitala delegația Partidului socialist 
din Ja'ponia care a făcut o vizită 
în țara noastră pentru a studia as
pecte ale dezvoltării agriculturii.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, membrii delegației au fost con
duși de Eugen Alexe, deputat . în 
Marea Adunare Națională, vicepre
ședinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, prof. Stanciu Stoian, 
deputat în Marea Adunare Națio
nală, secretar general al Ligii de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, de funcționari superiori ăi 
Marii Adunări Naționale, ai Minis
terului Afacerilor Externe și Con
siliului Superior al Agriculturii.

(Agerpres)

(Agerpres)

Campionatul republican de oină
Zilele trecute s-au desfășurat 

mele jocuri din etapa de zonă a
ulti- 

___  ,___ ___ „ __________ cam
pionatului republican de oină, ediția 
1963. Pe stadionul „23 August“ din 
Baia Mare s-au întrecut echipele cam
pioane ale regiunilor Banat (A. S. Bega), 
Cluj (Izvorul-Chiuești), Crișana (Recolta- 
Săcădat) și Maramureș (Minerul-Săsar). 
La Huși și-au disputat întîietatea echi
pele Biruința-Gherăiești (regiunea Ba-

cău), Victoria-Andreșeni (regiunea 
Iași), Victoria-Surdila Greci (regiunea 
Galați) și Avîntul-Frasin (regiunea Su
ceava).

Pentru întrecerile finale ale campio
natului — ce urmează a avea loc între 
24 și 27 octombrie — s-au calificat 
echipele Minerul-Săsar, A. S. Bega, Bi- 
ruința-Gherăiești și Avîntul-Frasin. 
(De la M. Lupașcu, coresp. voluntar).

Informații
• Sîmbătă dimineața a avut loc la 

Athenée Palace o conferință de presă àü de
legația de cineaști din R. D. Germană, so
sită în țara noastră cu prilejul galei filmu
lui „Strict secret“. Răspunzînd la întrebă
rile ziariștilor, Harry Thurk, scenarist, con
ducătorul delegației, Janos Veiczi, regizor, 
Eva Maria Hagen și Werner Lierck, äctori, 
au vorbit despre activitatea lor, despre felul 
cum au lucrat la realizarea acestui film.

© Oficiul de spectacole și turnee artistice 
„O.S.T.A." a oferit sîmbătă la amiază,' la 
restaurantul „Băneasa“ un cocteil cu pri
lejul turneului pe care-1 întreprinde în țara 
noastră „London’s Festival Ballet“. Au 
participat reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, prim-soljști ai Tea
trului de Operă și Balet al R. P. Romîne, 
alți oameni de artă. A fost de față J. I. 
McGhie, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Marii Britanii în R P. Romînă, și mem
bri ai legației. (Agerpres)

Declarațiile specialiștilor americani 
în domeniul petrolului care ne-au vizitat țara

Sîmbătă dimineața a. părăsit Ca
pitala grupul de specialiști ameri
cani din’ domeniul petrolului, care 
timp de trei săptămîni au vizitat u- 
nele regiuni petrolifere ale țării și 
au purtat discuții 
noștri.

• înainte 
grupului au avut o 
redactorul Agenției Romîne de Presă 
„Agerpres“, Petru Uilăcan, căruia 
i-au împărtășit din impresiile lor.

Poporul romîn este foarte ospita
lier și generos — a spus Cram 
H. Ira, vicepreședinte executiv al 
societății „Continental Oil Co.“ din 
New York, conducătorul grupului. 
Petroliștii dv. ne-au răspuns cu 
multă amabilitate și competență la 
întrebările noastre și ne-au arătat 
tot ce am dorit să vedem. Referin
du-se la faptul că țara noastră are 
o veche tradiție și experiență în do
meniul industriei petroliere, Cram 
H. Ira a spus : Din cele văzute am 
rămas cu impresia că romînii sînt 
foarte competenți în problemele pe
trolului și că fac o treabă bună în 
ceea ce privește extracția, prelucra
rea și comercializarea petrolului. 
Aveți utilaje bune.

Intervenind în discuție, Crichton 
John, președintele societății „Oii and 
Gas“ din Texas, specialist în 
plorare, a 
vizitat trei instalații 
care săpau 
și 4 500 metri. . .1___
un lucru bun săpînd la 
cimi mari. Instalația romînească de 
foraj de la sonda care săpa la adîn- 
cimi mari lucrează foarte bine. în 
continuare, oaspetele a declarat :

cu specialiștii

de plecare, membrii 
convorbire cu

ex- 
am 

forai 
1 600

adăugat : Noi 
de 

sonde între
Evident, faceți

adîn-
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TELEGRAME EXTERNE
Lupte pe străzile capitalei Venezuelei

Noi măsuri represive împotriva forțelor democratice

CARACAS 5 (Agerpres). — Situa
ția politică din Venezuela continuă 
să rămînă încordată, ca urmare a 
noilor măsuri cu caracter represiv 
ordonate de guvernul Betancourt 
împotriva elementelor democratice. 
La 4 octombrie, ministrul de inter
ne, Mantilla, a anunțat că cinci 
membri ai Congresului venezuelean, 
printre care, secretarul Partidului 
Comunist, Gustavo Machado, care 
au fost arestați recent, vor fi tra
duși în fața unui tribunal militar, 
în același timp un mare număr de 
alți fruntași politici și sindicali au 
fost transferați în închisoarea mili
tară San Carlos. Potrivit agenției 
UPI, pînă în prezent peste 300 de 
persoane au fost arestate, dintre 
care 60 sînt membri ai parlamentu
lui național sau ai parlamentelor 
diferitelor state venezuelene.

în după-amiaza de 4 octombrie,

pe străzile orașului Caracas au avut 
loc schimburi de focuri de armă 
între civili și gărzile naționale. In
cidentele s-au produs în împrejuri
mile universității și în cartierele pe
riferice. După cum transmite agen
ția France Presse, 6 persoane au 
fost ucise și mai multe altele rănite, 
în regiunea muntoasă din statul 
Falcon au avut loc, de asemenea, 
lupte între trupele guvernamentale 
și unități de guerilă.

Corespondenții din Caracas ai 
agențiilor de presă relevă că șub 
pretextul „stăvilirii terorismului“ 
guvernul Betancourt și-a propus să 
lichideze toate forțele de stînga din 
țară. Pe de altă parte, autoritățile 
au interzis difuzarea ziarului „El 
Venezolano“, sub acuzația că face 
„propagandă în favoarea Partidului 
Comunist și Mișcării revoluționare 
de stînga".

ZIUA PETROLISTULUI
(Urmare din pag. I-a)

I si cîteva r î n d u r 1
BOX. — In capitala Suediei s-a desfă

șurat o reuniune internațională de box Ia 
care au participat și șase pugiliști romîni. 
Trei dintre ei au repurtat victorii, la ca
pătul unor meciuri spectaculoase t Con
stantin Niculescu, în limitele categoriei 
semimijlocie, l-a învins la puncte pe Si- 
pilae, „mijlociul" Mihai Mariuțan a cîști- 
gat prin k.o. în repriza a doua întîlnirea cu 
Hermansson, iar Ștefan Panduru, la semi
grea, l-a învins la puncte de Svensson.

Au pierdut : Crudu la Person, G. An
ton la Risberg și Felea la Pollex.

★
ȘAH. — Cel de-al 11-lea tur al campio

natului mondial feminin de șah de la Split

n-a adus clarificările așteptate pentru echipa 
R, P. Romîne care, în meciul cu R. P. Po
lonă, a întrerupt ambele partide. în cele
lalte întîlniri s-au înregistrat următoarele 
rezultate : U.R.S.S.—Austria 2—0 ; R. D. 
Germană—Scoția 2—0 ; R, P. Bulgaria— 
R. P. Mongolă 2—0 ; R. F. Germană—Mo
naco 2—0 : Iugoslavia—S.U.A. 1—0 (1) ;
R. P. Ungară—Belgia 1—0 (1). Clasament : 
1. U.R.S.S. 21 puncte ; 2. Iugoslavia 19 (1) 
puncte ; 3. R. D. Germană 15,5 puncte ; 4. 
Olanda 12,5 (1) puncte ; 5. R. P. Romînă 
11 (2) puncte ; 6. R. P. Bulgaria 10,5 punc
te ; 7. R. P. Polonă 10 (2) puncte ; 8—9.
S. U.A., R. P. Ungară 10 (1) puncte.

lunl. în această perioadă, petroliștii 
din foraj sînt chemați să extindă 
săparea sondelor cu turbina, să îm
bunătățească necontenit regimul de 
lucru la sonde în scopul obținerii 
unor viteze superioare de lucru. în 
sectorul de extracție a țițeiului este 
necesar ca pînă la sfîrșitul anului 
petroliștii să intensifice aplicarea 
metodelor noi, în scopul sporirii de
bitului sondelor. Atenția colective
lor de întreprinderi din industria de 
prelucrare a țițeiului trebuie să se 
îndrepte îndeosebi spre folosirea cit 
mai rațională a capacităților de pre
lucrare și îmbunătățire a regimului 
lor de funcționare, în scopul obți

nerii de produse de calitate su
perioară și de materii prime pentru 
industria petrochimică, spre inten
sificarea introducerii tehnicii noi în 
procesele de prelucrare, spre valori
ficarea optimă a componenților prin 
aplicarea celor mai avantajoase re
țete de amestec.

De ziua lor, petroliștii se anga
jează ca, sub conducerea organiza
țiilor de partid, să nu precupețească 
nici un efort pentru îndeplinirea tu
turor sarcinilor care le stau în față, 
pentru obținerea de noi și însem
nate realizări în munca pe care o 
desfășoară în folosul dezvoltării 
economiei naționale, pentru marea 
cauză a desăvîrșirii construcției .so-' 
cialismului în țara noastră.

Frumosul la el acasă
(Urmare din pag. I-a)

mai amintește aici de atelierele de 
altădată unde meșterii olari trudeau 
din greu, pentru ca frumosul să se 
nască o dată cu sudoarea și oste
neala lor. Tehnica înaintată face 
casă bună cu eleganța, cu florile me
reu proaspete, cu micile stegulețe 
purpurii întîlnite mai pretutindeni, 
adevărate cărți de vizită ale hărni
ciei zecilor de evidențiați în între
cerea socialistă. Iar peste tot, la 
locurile cheie ale sectoarelor de 
muncă, întîlneȘti comuniștii.

Sa facem cunoștință cu cîțiva din
tre ei.

HT otul îți sugerează aici, în încă- 
perile pline de figurine și de 

statuete, de planșete și culori, atelie
rul unui pictor sau sculptor. Pe E. 
Cudelas îl găsim aplecat deasupra 
unui caiet cu schițe, privind gîndi- 
tor un desen. Aflasem mai înainte 
despre el că este unul dintre cei 
mai înzestrați creatori, un neostenit 
căutător al noului. E un bărbat tî- 
năr. Din cîteva trăsături de creion 
desenase o frumoasă carafă pe care 
așternea acum cu pensula culori vii 
atrăgătoare, văzute nu demult pe 
un ulcior undeva, într-un sat de pe 
Tîrnave. De altfel, tot el a îmbinat 
motivele folclorice de pe un ulcior 
de Horezu, cu linia modernă, reali- 
zînd astfel o cană elegantă care s-a 
bucurat de aprecierea cumpărători
lor.

Vă mai amintiți poate de sculp
tura „Se naște o idee“ care simbo
liza atît de plastic frămîntarea mun
citorului, strădania sa de a găsi re
zolvarea unei complicate probleme 
tehnice. Copie fidelă a eroului re
prezentat de sculptura amintită, 
Cudelas e mereu preocupat sătaducă 
noul în obiectele de ceramică ale 
complexului sighișorean.

Motive de inspirație? Expozițiile și 
muzeele, casele țăranilor colecti
viști, serbările populare de la care e 
nelipsit, studiul atent și migălos al 
vieții, al folclorului.

Cînd s-a înființat secția de crea
ție, Cudelas, tînăr membru de par-

tid, a fost chemat la comitetul de 
partid al complexului. Comuniștii 
i-au vorbit despre importanța mun
cii creatorilor, despre planurile de 
viitor ale complexului chemat să 
pună la dispoziția oamenilor muncii 
produse cît mai multe și de bună ca
litate care să-și aducă contribuția la 
educația estetică a maselor.

— E nevoie ca ceilalți artiști ti
neri care vor lucra alături de tine 
în noua secție să învețe, să elimine 
din creația lor tot ce ar putea urîți 
produsele noastre. Aceasta e sarcina 
ta de partid : să lupți pentru fru
mos, i-a spus atunci secretarul co
mitetului.

Grea și de răspundere sarcină, pe 
care E. Cudelas caută să și-o înde
plinească cu cinste. Pentru aceasta 
însă, numai talentul nu a fost dea- 
juns. A început să învețe cu pasiune, 
să urmărească revistele și cărțile de 
specialitate ; de cîteva ori pe săptă- 
mînă își petrecea serile la Școala 
populară de artă din oraș pentru a 
deprinde tainele desenului, ale 
sculpturii. Exemplul său a fost apoi 
urmat și de ceilalți tineri și încetul 
cu încetul s-a format în secție un 
climat de muncă creatoare din care 
a ieșit cîștigător frumosul. Un amă
nunt : numărul sortimentelor a cres
cut de la 30 la peste 300.

— Ne-a fost de mare ajutor și sfa
tul artiștilor plastici veniți de la 
București, ne spune Cudelas. Păcat 
însă că asemenea schimburi de ex
periență sînt flori rare. Poate că 
Uniunea Artiștilor Plastici se va 
gîndi să organizeze mai des grupe de 
creatori care să lucreze în comple
xul nostru.

Esențial este că cei de la atelie
rul de creație au pășit cu dreptul, 
că sînt conștienți de faptul că tre
buie să persevereze în continuare. 
Făurirea unor modele noi, cu aspect 
plăcut și la un preț de cost cît mai 
scăzut, cere din partea tuturor efor
turi și căutări.

O secție de strungărie... fără 
^strunguri. Nu ÎntîlneȘti nică

ieri mașinile atît de cunoscute și dé 
familiare oricărei uzine, nici șerpii

a-

ționînd o matriță specială, lipirea se 
face semiautomat...“ Pod vorbește 
tot timpul folosind expresiile „noi 
am făcut“, „noi ne-am gîndit“, Mo
dest, uită să amintească însă că un 
merit de seamă îi revine lui, care 
după multe zile și nopți de gîndire 
a realizat patru inovații (în prezent 
lucrînd la cea de-a cincea), că lector 
fiind la cursul de calificare nü și-a 
drămuit timpul pentru a-i face pe 
tineri să înțeleagă că noțiunile pri
vind evaporarea apei sau compozi
ția pastei au o mare legătura cu 
munca lor de fiecare zi, că însușirea 
unei formule chimice sau lectura 
revistelor sosite la cabinetul tehnic

strălucitori ai șpanului. Și totuși, 
cesta este numele pe care îl poartă 
secția unde se fasonează produsele 
ceramice cu ajutorul mașinilor semi
automate. Aici, printre uscătoare și 
benzi transportoare, prind contur 
farfurii și cești, felurite servicii, în
tr-un cuvînt cele 45 de sortimente' 
de serie mare. Cine a văzut cüfii a- 
răta odinioară roata olarului rămîne 
de-a dreptul uimit în fața miracu
loasei ei metamorfoze. Tineri și ti
nere purtînd mănuși de, cauciuc Iu- se reflectă Ulterior în felul cum stă—- ... , mașinile

tehnolo-
crează cu adevărată artă la 
moderne dispuse pe linii 
gice semiautomate.

Cînd a venit Aurel Pod 
plexul sighișorean abia se 
probele tehnologice. Oamenii 
nu se obișnuiseră cu mașinile, cu 
caracteristicile lor superioare. Nici 
el nu știa prea multe. Poate de a- 
ceea era și puțin descumpănit cînd 
a fost numit conducătorul secției. 
Dar la comitetul de partid i s-a ex
plicat de ce este necesar ca el și alți 
comuniști să fie în primele rînduri,- 
adică acolo unde este mai greu. Să-i 
dăm cuvîntul lui Pod :

— „A fost o vreme cînd eram ne
despărțit de secție. De multe ori ve
neam și noaptea, să văd cum se des
curcă tovarășii din schimbul trei. Ba 
și în ceasurile de răgaz, îmi făceam 
drum pe la magazine uitîndu-mă la 
produsele noastre, ascultînd părerea 
cumpărătorilor. Unii se mai între
bau ce legătură poate să existe în
tre vizitarea magazinelor și sarcinile 
de producție. Și totuși exista. Pu
team să mă conving mai bine de 
aspectul produselor, de calitatea lor. 
Asta mă ajuta să gîndesc ce am pu
tea face ca farfuriile să nu mai pre
zinte anumite deformări, cozile ceș
tilor să nu se mai deslipească ușor. 
Și, pentru că a venit vorba despre 
cești, să vă povestesc cum a izbutit 
secția noastră să rezolve problema 
turnării directe a cozilor. înainte 
vreme, operația se făcea manual. Noi 
am căutat o soluție, am făcut dife
rite experimentări și acum, confec-

la com- 
făceau 

îhcă

pînesc mașinile.
...De la capătul halei cuprinzi 

ușor cu privirea imaginea de an
samblu a celor patru cùptoarè, fie
care lung de 80 de metri. Aduse pe 
transportoare aeriene, produsele de 
ceramică încărcate în capsule re
fractare poposesc pe niște vagoneți 
acționați de pompe hidraulice, por- 
rijnd apoi în „călduroasa“ lor călă
torie timp de 30 de ore de-a lungul 
cuptorului.

„Prometeii“ moderni din hala 
cuptoarelor, în mare majoritate bă
ieți și fete care depășesc cu puțin 
vîrsta de 20 de ani, duc o adevă
rată bătălie cu minutele. De altfel, 
deasupra cuptoarelor se află la ve
dere o lozincă mare pe care stă 
scris : „Pierzînd 5 minute, în secția 
noastră nu se încarcă 293 de farfu
rii glazurate sau 400 farfurii negla
zurate“, Respectarea strictă a tim
pului de încărcare nu este însă sin
gurul obiectiv pe care îl urmărește 
harnicul colectiv de aici. în frunte 
cu comuniștii, ei dau bătălia pen
tru calitate, însuflețiți de dorința ca 
și secția lor, alături de celelalte sec
ții ale complexului, să-și aducă con
tribuția la realizarea unor produse 
care să facă cinste mărcii fabricii.

*
Aici, la modernul complex sighi

șorean, ai bucuria de a întîlni la tot 
pasul imaginile frumosului, prezent 
nu numai sub chipul gingașei că
prioare sau a unei vaze suple ci și în 
munca și viața oamenilor. într-un 
cüvînt, frumosul te întîmpină la el 
acasă.

Am văzut un cîmp de sonde de gaze 
care funcționau prin telecomandă, 
dirijarea lor făcîndu-se de la cîteva 
mile distanță. Instalațiile folosite 
aici sînt moderne, metodele între
buințate pentru prevenirea coroziu
nii sînt bune. Am observat, de ase
menea, o conductă care traversa un 
rîu ; ea a fost foarte bine proiectată. 
Romînii lucrează bine în sectorul 
industriei gazelor.

Referindu-se la perspectivele dez
voltării colaborării dintre S.U.A. și 
Romînia, Lee J. Richard, economist 
în domeniul petrolului la Departa
mentul intern al S.U.A., a spus : Ex
periența celor trei săptămîni petre
cute în Romînia, întîlnirile și discu
țiile purtate cu specialiști din indus
tria petrolului, cu care am colabo
rat îndeaproape, într-un cuvînt 
toate cele văzute aici mă fac să 
cred că perspectivele de colaborare 
între țările noastre sînt deosebit de 
favorabile.

într-adevăr — a completat Cory 
J. Thomas, specialist în probleme 
administrative de la firma „Stan
dard Oil Co“ din New Jersey — 
perspectivele de colaborare între 
industriile petroliere americane și 
romîne sînt excepțional de promiță
toare și nu am nici o îndoială că a- 
ceste perspective pot fi realizabile“.

„Comitetul celor 
100“ și 
pentru 
nucleară“ din An
glia ocupă un loc 
important în fron
tul luptei împotri
va înarmării nu
cleare. Printre mem
brii acestora se află 
numeroase persona
lități ale vieții pu
blice engleze. în ul
timul timp, din ini
țiativa acestora au 
fost organizate o 
serie de manifesta
ții în semn de pro
test împotriva înar
mării nucleare.

Cu prilejul unei 
astfel de demons
trații organizate re
cent, a fost arestat 
George Clark, unul 
din conducătorii 
„Mișcării pentru 
dezarmare nuclea
ră“. El a fost con
damnat la 18 luni 
închisoare. în ilus
trația alăturată poa
te fi văzut un pi
chet de manifes- 
tanți la Londra ce- 
rînd eliberarea 
închisoare a 
George Clark.

„Mișcarea 
dezarmare

apar

Un microscop cestei țări. Pentru prima dată în ul
timii 20 de ani veverițele au „ocu
pat“ orașul Oestersund. Ele 
peste tot, în case, în curți, pe străzi.

In mod normal veverițele care tră
iesc în munții din peninsula Scan
dinavă coboară la fiecare bei ani la 
șes pentru a căuta hrană. Unul din 
conducătorii serviciilor de silvicul
tură din această regiune a declarat 
că în Suedia trăiesc peste 7 milioane 
de veverițe, un număr echivalent cu 
acela al locuitorilor acestei țări.

zintă a suta milioana parte dintr-un ate în munții din nordul Suediei și 
țol, a fost realizată cu ajutorul unui au invadat cîmpiile din centrul a- 
microscop electronic. T'_ 
obișnuit poate distinge obiecte doar 
pînă la a cincizecea mia parte din
tr-un toi.

Imaginea obiectului de fotografiat, 
atomul aurului, a trebuit să fie mă
rită de 6,7 milioane ori, cea mai mare 
mărire realizată pînă în prezent.

INVAZIA VEVERIȚELOR

După cum anunță agențiile de pre
să, Bertrand Lovell, directorul stațiu
nii radioastronomice engleze Jodrell 
Bank, a declarat la 4 octombrie că 
„primul schimb de observațiuni astro
nomice între Marea Britanie și 
U.R.S.S. va începe miercurea viitoare 
(9 octombrie — n.r.), cînd radiotele- 
scopul de la Jodrell Bank și un ob
servator din Crimeea vor studia îm
preună fenomenele luminii siderale".

PRIMA UNIVERSITATE
DIN GUYANA BRITANICĂ

SCHIMB DE OBSERVAȚII 
ASTRONOMICE

Milioane de veverițe au coborît 
săptămîna aceasta din pădurile situ-

La Georgetown, capitala Guyanei 
Britanice, a avut loc ceremonia des
chiderii primei universități din isto
ria țării. Luînd cuvîntul la această ce
remonie, B. Benn, primul ministru 
adjunct al Guyanei Britanice, a sub- 

I liniat că deschiderea universității este 
o mărturie a transformărilor care au 
loc în țară.

INSCRIPȚIE PE UN PIAN

Concertînd în orășelul Kolomna de 
lingă Moscova, pianistul sovietic Emil 
Ghilels a descoperit, pe pianul la care 
a cîntat, o inscripție în tuș. După o 
cercetare atentă s-a constatat că la a- 
cest instrument a cîntat la sfîrșitul se
colului trecut cunoscutul pianist Emil 
Sauer, elev al lui List și Rubinstein. 
El s-a iscălit cu tuș pe rama pianului, 
punînd și data : anul 1898. In
tr-adevăr, în acel an Sauer a fost oas
petele Moscovei.

150—200 CUTREMURE LUNAR

OM DE VÎNZARE

& Z i ■ « S

Un ziar australian a publicat foto- o vie curiozitate. Ziariștii s-au grăbit 
să revină cu amănunte. Autorul anun
țului este mecanicul de locomotivă 
Tom Galwin. Soția sa a murit de cu-

grafia de mai sus însoțită de urmă
torul anunț : „In atenția femeilor în
tre 28—36 ani ! Bărbat văduv, 37 ani,

„„    „ se vinde pentru 1200 lire sterline“, rînd într-un spital, după o costisitoare
anunțat că în ultimele trei luni s-au Ziarul adaugă și amănuntul că auto- îngrijire. Nota de plată prezentată de
înregistrat în fiecare lună cite anunțului are doi băieți și două spital, —
150_ 200 cutremure de pămînt în fete, \ntre 10 și 15 ani pe care îi trebuiau plătite l-au determinat

lui, Cutremurele continuă. Cîteva cu-: 
tremure s-au făcut simțite la Lima.

CONDAMNAREA

Institutul de geofizică din Peru a

Anzîi Peruvieni. Potrivit comunicata- oferă în același preț.
• Bărbat de vînzare I Cazul a stîrnit

spital, precum și ratele lunare care 

cele din urmă pe Galwin să recurgă ' 
la acest act disperat...

UNUI CRIMINAL NAZIST

Tribunalul din Graz a condamnat la 
4 octombrie la închisoare pe viață pe 
criminalul de război nazist Ștefan 
Rojko. El a fost găsit vinovat de nu
meroase asasinate. Röjkö, supranumit 
„călăul de la Theresienstadt“, a tero
rizat cu 20 de ani în urmă, cu o fe
rocitate extremă, pe deținuții lagăru
lui de concentrare nazist dé la 
Theresienstadt, al cărui comandant 
adjunct era. în cursul celor patru săp
tămîni cît a durat procesul, martorii 
au făcut declarații zguduitoare despre 
Crimele lui Rojko. Ei au relatat des
pre modul bestial în care Rojko per- 
sonal ucidea pe deținuți și îi jefuia.

El a fost judecat și condamnat la 
pedeapsa maximă existentă în Austria.

FOTOGRAFIEREA ATOMULUI
AURULUI

Doi oameni de știință japonezi au 
reușit să fotografieze atomi indivi
duali ai aurului. Fotografierea ato
mului, care, ca dimensiune, repre-

Este vinovată Helga Siderau?
La Frankfurt, în 

Germania occidentală, 
doamna doctor Petersen 
a făcut, în mod con
știent, o injecție care a 
provocat moartea unui 
copil de trei ani. Com
plice : mama copilului, 
Helga Siderau, în vîr- 
stă de 33 de ani, autoa
rea morală a omorului. 
Aceasta este știrea apă
rută acum cîteva zile în 
ziarele vest-germane și 
reluată de marile agen
ții de presă.

Simplu fapt, cules din 
rubrica de știri diverse P 
Nu. Drama are impli
cații mult niai largi.

Helga Siderau și doc
torița Petersen au anun
țat singure la telefon 
poliția. Comisarul, sosit 
imediat la locul crimei, 
s-a găsit în fața unei 
tragedii. Copilul omorît

se născuse fără mîini și 
fără picioare. Părinții 
erau disperați. Din de
clarațiile a diverși mar
tori reiese suferința ce
lor doi soți. Există cir
cumstanțe atenuante 
pentru fapta lor p Răs
punsul îl va da, desigur, 
justiția. Dar pe banca 
acuzaților se vor găsi, în 
fapt, victimele. Helga 
Siderau este o nouă vic
timă a thalidomidei — 
medicamentul care a 
provocat nașterea a mii 
de copii diformi în nu
meroase țări Vestice.

Acuzata acuză. Acuză 
firma care a produs me
dicamentul, acuză pe 
cei care au aprobat cu 
ușurință produsul, acu
ză pe cei care prin ter
tipuri avocățești fac ca 
procesul intentat firmei 
care a fabricat thalido-

mida să treneze de luni 
și luni de zile. Se cer 
probe, contraprobe, ex-' 
pertize judiciare și me
dicale care, în fapt, ur
măresc absolvirea asasi
nilor. Or, cea mai con
cludentă probă sînt vic
timele, mii de copii di- ■ 
formi.

In Belgia, Sussane 
Vandeputt a fost achita
tă în cursul unui proces, . 
care a intrat în analele! 
iustiției, similar cu cel 
ce va avea lob la 
Frankfurt. Vor fi achita
te și Helga Siderau și 
doctorița Petersen P

Dar dincolo de juris
prudents, de verdicte, 
va rămîne tragedia unor 
părinți. Adevăratul „pro
ces al thalidomidei“ ră
mîne deschis.

S. BRAND

mare.de
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Ședința din 4 octombrie

NEW YORK 5 (Agerpres). — în 
ședința din după-amiaza zilei de 4 
octombrie a Adunării Generale a 
O.N.U. au luat.cuvîntul . împăratul 
Etiopiei, Haile Selassie ’ I, reprezen
tantul statului Gabon și reprezen
tantul statului Sierra Leone.

Reférindu-se la activitatea O.N.U. 
pentru a se pune capăt discrimină
rilor rasiale, Haile Selassie I a cerut 
să se "aplice sancțiuni Portugaliei și 
Africii.de Sud care refuză să se su
pună rezoluțiilor adoptate. El a de
clarat că. Etiopia salută Tratatul de 
la Moscova privitor la interzicerea 
parțială a experiențelor cu arma nu
cleară, consîderîndu-1 un prim pas 
pe calea ce trebuie urmată de toate 
guvernele lumii.

N’Goua, ministrul apărării al 
statului Gabon, luînd cuvîntul în 
cadrul Adunării Generale, a decla
rat că „marile puteri, care ne-au 
oferit Tratatul de la Moscova cu 
privire la interzicerea parțială a 
experiențelor cu arma nucleară, nu 
trebuie să se oprească la această 
acțiune demnă de laudă“. El a ce
rut, totodată, ca în Republica Sud- 
Africană să se pună capăt politicii 
de apartheid.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Sierra Leone, Karefa 
Smart, a cerut Organizației Națiu
nilor Unite, în numele țărilor din 
Africa, „să se ocupe cu mai multă 
hotărîre de problema Africii de Sud“. 
El a cerut, de asemenea, ca țările 
Africii să fie reprezentate în mod 
corespunzător în Consiliul de Secu
ritate și în alte organisme ale 
O.N.U.

Recepție 
de A. A.

oferită
Gromiko
(Agerpres). — 

La 4 octombrie,
NEW YORK 5

TASS transmite :____ ________ ,
A. A. Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., a oferit o recep
ție în cinstea delegațiilor statelor 
participante la lucrările celei de-a 
18-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

La recepție au participat U Thant, 
secretar general al O.N.U., Vaclav 
David, ministrul afacerilor externe 
al R.S. Cehoslovace, Ivan Bașev, 
ministrul afacerilor externe al R.P. 
Bulgaria, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe al R.P. Ro
mîne, M. Dughersuren, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Mongole, 
Janos Peter, ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Ungare, lordul Home, 
ministrul afacerilor externe al An
gliei, Dean Rusk, secretar de stat al 
S.U.A., precum și Jozef Winiewicz, 
conducătorul delegației R.P. Polone, 
Vladimir Popovici, conducătorul de
legației R.S.F. Iugoslavia, Carlos 
Lechuga, șeful delegației Cubei, șefi 
ai delegațiilor, miniștri ai afacerilor 
externe ai altor state membre ale 
O.N.U., J. Rockefeller, C. Eaton, 
J. Moore, reprezentanți ai cercurilor 
de afaceri din S.U.A., și alții.

La recepție au participat, de ase
menea, cunoscuți fruntași ai vieții 
publice, funcționari superiori ai 
Secretariatului O.N.U., ziariști.

Extinderea grevei docherilor din portul Quebec
OTTAWA 5 (Agerpres). — Greva 

docherilor din portul canadian Que
bec s-a extins și asupra altor două 
mari porturi de pe fluviul St. Law
rence. Astfel, după cum menționează 
agenția France Presse, „cele trei 
mari porturi de pe acest fluviu — 
Montreal, Quebec și Trois Rivieres 
— erau totăl paralizate la 5 octom
brie de greva a aproximativ 4 000 
de docheri“.

După cum menționează agențiile 
de presă, 27 nave se află imobilizate 
pe fluviul St. Lawrence.

Toate intrările în portul Montreal 
au fost închise prin baricade de că
tre greviști. Poliția motorizată pa
trulează pe cheiuri.

Agenția France Presse relevă că 
este pentru a treia oară în decurs de 
30 de ani cînd activitatea portului 
Montreal este complet întreruptă. 
Potrivit declarațiilor autorităților

dintr-o școală creată într-una din regiunile eliberate de forțele patriotice din Vietnamul de sud.

Admriï Smrak a 0. Æ
Întrevedere între Corneliu Mănescu 

și Dean Rusk
NEW YORK 5. —' De la trimisul Adlai Stevenson, reprezentantul per

special Agerpres C. Alexandroaie ; j marient âl S.U.A. la Q.N.U;, și John 
în seara, zilei de 4 ôçtorhbrie, .. Baker,, consilier al fnisiuriii'S.Ü.A. 

Corneliu Mănescu, ministrul aface- la O.N.U. ■ . •....
rilor externe, șeful delegației R. P. înțr-o scurtă declarație făcută,cö- 
Romîne la cea de-a 18-a sesiune a respondenților speciali ai .Ager- 
Adunării Generale a O.N.U., a. ai^ut preș și Radiodifuziunii romîne 
o întrevedere cu Dean Rusk, secretar la O;N.U. Dean Rusk à s’pus : „înain- 
al Departamentului dé Stat al ‘ " - - ' - ;-x
S.U.A.

Au luat parte Mirqea . Malița, _ ...
adjunct al ministrului afacerilor ex- tre Statele Unite și Romînia sînt 
terne al R. P. Romîne, ambasador,ul încurajatoare".

Intervenția reprezentantului R. P. Romîne 
în comitetul nr. 2

In dezbaterea comitetului nr. 2 
al Adunării Generale se află rapor
tul anual al Secretariatului General 
cu privire la activitatea organiza
ției, precum și raportul Consiliului 
economic și social. Rapoartele re
marcă faptul că în cursul anului 
19(52 economia mondială a făcut un 
progres moderat și, totodată, con
firmă linia ascendentă de dezvolta
re a economiei țărilor socialiste, 
creșterea ponderei acestor țări. în 
producția mondială între 1955—1962 
de la 27 la sută la peste 36 la sută.

în cadrul ședinței de vineri după- 
amiază a luat cuvîntul reprezentan
tul R. P. Romîne Titus Cristureanu, 
care a subliniat preocuparea conti
nuă manifestată în cadrul O.N.U. 
pentru găsirea metodelor și mijloa
celor celor mai eficiente pentrii în
lăturarea obstacolelor ce persistă în 
calea dezvoltării schimburilor co
merciale internaționale. El a arătat 
că o expresie a acestei preocupări 
a constituit-o hotărîrea unanimă de 
a se convoca în primăvara anului 
1964 o conferință a O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare. Vorbitorul a 
declarat că guvernul romîn urmă
rește cu deosebit interes activitatea 
de pregătire a acestei conferințe, 
participînd activ la elaborarea te
melor ce urmează să fie incluse pe 
ordinea de zi. în spiritul abor
dării practice la conferință a 
problemelor esențiale ale comer
țului internațional, a continuat 
T. Cristureanu, guvernul romîn 
a făcut unele propuneri pe care le-a 
prezentat Secretariatului General al 
O.N.U. Aceste propuneri se referă la 
elaborarea principiilor fundamenta
le ale acordurilor economice și co
merciale, importanța și eficacitatea 
acordurilor comerciale de lungă du
rată pentru stabilitatea și dezvolta
rea schimburilor internaționale, im
portanța livrării pe credit de bunuri 
de echipament destinate construc
ției de unități industriale, livrări 
rambursabile prin cote părți din 
producția acestor unități industriale, 
importanța pentru punerea în va
loare în scopuri pașnice a resurse
lor rezultate de pe urma dezarmării.

Reprezentantul R. P. Romîne a a- 
rătat că printre căile și mijloacele 
care ar contribui la așezarea relații
lor economice internaționale pe baze 
noi, solide, ar prezenta un deosebit 
interes stabilirea unor principii ge
nerale care să constituie un ghid în 
relațiile dintre toate statele mari și 

portuare, greva provoacă societăți
lor de navigație pagube de aproxi
mativ un milion de dolari pe zi.

în cercurile informate se mani
festă pesimism, anunță agenția, în 
legătură cu o eventuală soluționare 
a conflictului.

După cum se știe, greva declarată 
la 4 octombrie de docherii portului 
Quebec a urmat după eșecul trata
tivelor purtate timp de cîteva zile 
între reprezentanții Federației ar
matorilor din Canada și reprezen
tanții docherilor în problema mări
rii salariilor.

Vineri seară, Rene Lippe, numit de 
către ministrul muncii al Canadei 
pentru a media în tratativele pen
tru aplanarea conflictului de muncă, 
a declarat că „tratativele între do
cheri și armatori au fost amînate 
sine die“.

•1
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te de a pleca de la O.N.U. am avut 
-, o întrevedere cu dl. Mănescu. Con
sider că.perspectivele relațiilor din- 

mici indiferent de nivelul dezvoltă
rii lor economice. Ne referim, a spus 
el, la respectarea reciprocă. a inde
pendenței economice a fiecărui stat, 
respectul integral al dreptului suve
ran al fiecărui stat de a dispune de 
propriile sale bogății și resurse na
turale, respectarea în relațiile eco
nomice internaționale a egalității și 
a avantajelor reciproce.

Ajutorul economic și asistența 
tehnică pentru țările în curs de dez
voltare trebuie să fie acordate fără 
a pune condiții care ar putea preju
dicia independența economică și po
litică a acestor țări. O importanță 
deosebită au promovarea schimbu
rilor de experiență și stabilirea unor 
contacte în domeniul economic, 
științific și tehnic. Delegatul romîn 
a reamintit faptul că încă de la se
siunea a Xll-a a O.N.U., R. P. Ro- 
mînă, preocupată de această proble
mă, a prezentat un proiect de rezo
luție referitor la necesitatea elabo
rării unor asemenea principii de co
laborare internațională. Delegația 
Romînă consideră că trebuie să fie 
accelerate lucrările grupului de ex- 
perți care lucrează la proiectul de
clarației asupra colaborării interna
ționale.

Referindu-se la o altă posibilita
te de ajutorare a țărilor slab dez
voltate, reprezentantul R. P. Romî- 
ne a arătat că orice pas făcut spre 
dezarmare va contribui la elibera
rea unor uriașe resurse naturale și 
umane în folosul tuturor țărilor, al 
îmbunătățirii situației economice și 
sociale mondiale.

Despre cacao și foarfecă
°lor

La Geneva se desfă
șoară lucrările Conferin
ței internaționale pentru 
cacao. Participă 39 de 
state ; în afara țărilor 
producătoare, sînt de 
față reprezentanți ai 
Pieței comune ți ai sta
telor latino-americane. 
Din relatările corespon
denților de presă rezul
tă că la conferință se 

fermitate 
țărilor

exprimă cu 
nemulțumirile 
producătoare care jac 
parte în ansamblu din 
categoria țărilor în 
curs de dezvoltare. Re
lațiile dintre ele ți trus
turile care comerciali
zează cacao sînt o con
secință a vechilor rîn- 
duieli colonialiste.

După cum relatează 
corespondentul din Ge
neva al ziarului britanio 
Times“, Tsibu Garku, 

delegatul Ghanei —- cea 
mai mare țară exporta
toare de cacao din lume 
— a demonstrat cu date 
ți cifre că deși consu
mul de cacao este în 
■creștere, țările producă
toare realizează veni
turi mai mici, datorită 
schimburilor neechi
valente, condițiilor din 
ce în ce mai grele crea
te importurilor de gru
pările economice închi
se, de tipul Pieței co
mune. Citind exemplul

țării sale, delegatul gha- 
nez a arătat că în timp 
ce anul trecut exportu
rile ghaneze de cacao 
au crescut cu 8 la sută, 
veniturile de pe urma 
exporturilor au scăzut 
cu 3 la sută. D. S. 
Onabiro, delegatul Ni
geriei, a subliniat că 
între 1953 și 1962, pro-

NOTA

ducția de caoao a țării 
sale s-a mărit cu 85 la 
sută, dar veniturile ei 
au scăzut cu 25 la sută. 
Ambii delegați au cerut 
să se creeze condiții 
astfel ca veniturile să 
sporească odată cu ex
porturile pentru a se 
stimula pretutindeni 
dezvoltarea economică.

Comentînd desfășu
rarea conferinței, ziarul 
elvețian „Neue Zürcher 
Zeitung" consideră că 
problemele ridicate re
prezintă un aspect al 
„evoluției pline de con
tradicții dintre prețurile 
plătite pentru importuri 
și veniturile realizate în 
urma exporturilor de că
tre țările în curs de dez
voltare". Nemulțumirea 
țărilor producătoare este 
justificată — se arată 

„întrucât

LONDRA 5 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la un dejun al Asociației 
camerelor de comerț ale țărilor 
membre ale A.E.L.S. (Asociația eu
ropeană a liberului schimb), lordul 
Sigiliului privat al Marii Britanii, 
Edward Heath, a declarat că nu 
vede „vreo perspectivă a reluării 
într-un viitor apropiat a tratative
lor pentru intrarea Marii Britanii în 
Piața comună și în nici un caz 
înaintea alegerilor generale“.

Ce a determinat reafirmarea, toc
mai în acest moment, de către o ofi
cialitate britanică a unei poziții de
mult cunoscută, cînd, în fapt, se cre
dea că s-a spus tot ce. era de spus 
în urma refuzului opus de Franța 
admiterii Angliei. în C.E.E. ? în le
gătură cu aceasta Don Cook, co
mentatorul ziarului „New York He
rald Tribune“, arată că „în ultimele 
cîteva săptămîni, problema partici
pării la planul american de creare 
a forțelor nucleare multilaterale 
(F.N.M.) a luat locul în diplomația 
alianței atlantice problemei lărgi
rii Comunității economice europe
ne“. Presiunile americane în ■ vede
rea punerii cît mai grabnice pe pi
cioare a F.N.M., arată în continuare 
comentatorul american, „reprezintă 
o sfidare tot atît de mare față de 
concepția franceză a unei „Europe 
pentru europeni“ pe cît era proble
ma lărgirii Pieței comune prin in
cluderea Angliei“.

Tocmai pentru a răspunde acestei 
sfidări, guvernul francez, care, după 
cum se știe, se opune cu energie 
F.N.M. avînd propriile sale planuri 
atomice, a venit cu propunerea 
neașteptată, prezentată foarte recent 
în fața Consiliului european de la 
Strassbourg de către secretarul de 
stat al Ministerului de Externe 
francez, Habib-Deloncle, în sensul 
creării unei forțe nucleare multila
terale europene, fără participarea 
S.U.A. Propunerea franceză, menită 
a constitui o replică la proiectul a- 
merican, viza, după înseși comen
tariile presei franceze, în primul 
rînd Marea Britanie. Ea a fost for
mulată tocmai în toiul dezbaterilor 
din sînul Cabinetului britanic în 
chestiunea participării la apropia
tele convorbiri de la Washington- și 
de la sediul N.A.T.O. de la Paris cu 
privire la crearea F.N.M. Britanicii 
s-au grăbit însă să respingă oferta 
franceză.

Semnificativ este faptul că ziarul 
„Paris Press l'intransigeant“ dezvă-

prețurile produselor fi
nite importate de aces
tea, indiferent dacă este 
vorba de bunuri capi
tale sau bunuri de con
sum, au crescut în per
manență după război“.

Oricare ar fi rezulta
tul dezbaterilor în curs 
la Geneva, problemele 
care au determinat con
vocarea Conferinței in
ternaționale pentru 
cacao — continuă 
„Neue Zürcher Zeitung“ 
— depășesc cu mult 
cadrul acestora. Est» 
nevoie de o discuție mai 
amplă, pe o bază mai 
promițătoare. Ziarul 
consideră că aceasta va 
putea fi prilejuită da 
Conferința internațio
nală pentru comerț și 
dezvoltare care va avea 
loc în 1964. Atunci „tre
buie să se facă o nouă 
încercare" pentru solu
ționarea acestor 
bleme — conchide 
rul.

Este o concluzie 
subliniază încă o ___ ,
acuitatea problemelor 
care decurg din practi
cile néocolonialiste, ca 
și interesul existent în 
țările de curînd elibe
rate pentru un comerț 
internațional pe bază de 
egalitate ți avantaj reci
proc.

L. SORESCU

pro- 
zia-

care 
dată

Situația, din Algeria
ALGER 5 (Agerpres). — Potrivit 

relatărilor agențiilor de presă, sub
unitățile celei de-a șaptea regiuni 
militare care continuă să nu se să- 
pună ordinelor guvernului pierd 
sprijinul populației locale. La 5 oc
tombrie, într-o serie de orașe din 
regiunea Kabylia au avut loc mi
tinguri în sprijinul guvernului, în 
cadrul cărora a fost explicată poli
tica guvernului și ultimele hotărîri 
ale Adunării Naționale.

La 4 octombrie, în Algeria a fost 
naționalizată una din cele mai mari 
companii de transporturi, Satac.

★
După cum anunță agenția Reuter, 

ministrul de externe al Algeriei, Ab
delaziz Bouteflika, s-a întîlnit la 5 
octombrie în orașul Oujda din riord- 
estul Marocului (la frontiera cu Al
geria) cu ministrul de externe al 
Marocului pentru a discuta proble-, 
me legate de rezolvarea conflictu
lui de frontieră dintre cele două țări. 
Potrivit aprecierilor presei maro
cane, întîlnirea celor doi miniștri de 
externe este preludiul unei confe
rințe la nivel înalt între regele Ma
rocului Hassan II și președintele Al
geriei Ben Bella. Conferința la nivel 
înalt, menționează agenția Reuter, se 
așteaptă să aibă loc într-un viitor 
apropiat. 

luia recent că o înaltă oficialitate 
franceză, Maurice Schumann, care a 
vizitat Londra, à fost însărcinat cu 
misiunea confidențială de a oferi re
deschiderea porților Pieței comune 
pentru Marea Britanie, cu condiția 
ca aceasta să refuze să participe la 
varianta americană a F.N.M. și să ia 
parte, în schimb, la varianta sa eu
ropeană.

Faptul că guvernul Macmillan a 
anunțat că intenționează să fie pre
zent, deși cu anumite rezerve, la vii
toarele convorbiri cu privire la pro
iectul american constituie implicit o 
respingere și a acestei noi oferte 
franceze.

★

(Agerpres). — Ziarul 
Figaro“ a publicat un

PARIS 5 
francez >,Le 
interviu acordat unui corespondent 
al său de către cancelarul vest- 
german Konrad Adenauer. Partea 
cea mai importantă a acestui in
terviu o constituie declarația șefului 
guvernului vest-german că „Ger
mania Federală ar putea participa 
la forțele atomice europene pro
puse de Franța“ în care, după cum 
au arătat reprezentanții guvernului 
francez, ar urma ca factorul domi
nant să-l constituie Franța, Statele 
Unite neparticipînd. De fapt, opinia 
exprimată de cancelarul Adenauer 
lasă să se înțeleagă că Bonn-ul 
este interesat să participe la aceste 
forțe numai pentru a-și spori șan
sele de a obține cît mai grabnic 
înarmarea nucleară. Eventuala par
ticipare la proiectul francez, a spus 
Adenauer, nu va însemna că Ger
mania Federală nu va participa și 
la „forțele nucleare multilaterale“ 
în care Statele Unite vor fi princi
pala putere. „Cred că este posibil, 
a spus Adenauer, ca Germania oc
cidentală să facă parte din ambele 
proiecte...“1

uneltirile cercurilor reacționare, oamenii muncii din Bra-C-a răspuns la
zîlia își intensifică acțiunile de luptă pentru înfăptuirea de reforme economice 
și sociale pe linia progresului. Fotografia înfățișează o demonstrație munci
torească la Rio de Janeiro.

■ wIMIir JBT
ÂîQiP

O cuvîntcire a președintelui Sukarno
DJAKARTA 5 (Âgerpres). — 

Luînd cuvînțul în fața participan- 
ților la parada militară care a avut 
loc cu prilejul Zilei forțelor armate 
indoneziene, președintele Sukarno a 
declarat la 5 octombrie că Indone
zia dispune de forțe suficiente pen
tru a-și apăra independența și a 
asigura progresul continuu al țării. 
Referindu-se la crearea Federației

WASHINGTON. în luna august 
a.c. au avut loc în Statele Unite ale 
Americii 575 de greve, la care au 
participat 185 000 de oameni. în pri- 

. mele opt luni ale anului 1963 în 
S.U.A. au avut loc 2 743 de greve, la 
care au participat 838 000 de oameni. 
Datorită grevelor, în această perioadă 
s-au pierdut 12 800 000 ore muncă.

BEIRUT. La 4 octombrie, primul 
ministru al Libanului, Rașid Karami, 

. a primit pe participanții la cea de-a 
IlI-a Reuniune mondială a ziariștilor, 
în seara aceleiași zile, pe bordul mo
tonavei „Litva" a avut loc o recepție 
la care au fost invitați reprezentanți 

,. ai vieții publice și ai presei din Li
ban. La 5 octombrie, motonava „Lit
va“ a sosit în portul Famagusta (Ci
pru).

PARIS. La Congresul Asociației 
,. franceze de chirurgie, ale cărui lucrări 

s-au desfășurat la Paris între 30 sep
tembrie — 5 octombrie, în ședințele 
din 3 și 5 octombrie, prof. dr. Ion 
Făgărășanu, membru titular al Aca
demiei R. P. Romîne și al Asociației 
franceze de chirurgie, a prezentat co
municări în legătură cu 
chirurgie.

drenajul în

discurs rostit 
Bathurst cu

BATHURST. într-un 
la postul de radio din 
prilejul dobîndirii autonomiei interne 
a țării sale, primul ministru al Gam- 
biei, David Jawara, a declarat că 
Gambia va promova pe viitor o po
litică internă orientată spre dezvol
tarea economică și socială în cadrul 
unității africane și o politică externă 
urmărind înțelegerea și cooperarea pe 
plan internațional. Jawara a declarat 
că poporul Gambiei va continua să 
lupte pentru obținerea independenței

rozœ
Nr. 6037

Pronunciamento“ în Honduras
La numai opt zile după lovitura 

de stat din Republica Dominicană, 
încă o țară din bazinul Mării Carai
bilor — Hondurasul — este teatrul 
unei răsturnări similare. După un
scenariu repetat într-o manieră de 
izbitoare asemănare cu cel de la 
Santo Domingo, căpeteniile militare 
din Honduras l-au forțat pe pre
ședintele Ramon Villeda Morales să 
demisioneze. După ultimele știri, în 
urma ciocnirilor dintre forțele fidele 
lui Morales și cele ale adepților nou
lui regim s-au înregistrat aproxima
tiv 120 de morți și răniți, iar fostul 
președinte a ajuns în Costa Rica. Si
tuația este încă confuză, dar milita
rii declară că dețin controlul.

Ca și în cazul Republicii Domini
cane, noul 
numire 
în țările Americii

„pronunciamento“ (de- 
folosită ____________

SePK£u sut COMENTARIUL ZILEI

Hondurasul, 
America Cen- 

campanie

— n. r.) n-a con-__  ■■■
stituit o surpriză.
Cu cîteva zile înainte, în presa 
din S.U.A. au apărut pronosticuri 
ciudate. Ziarul „Washington Post“ 
a prezis iminența răsturnării în „48 
de ore“, lucru confirmat, de altfel, 
de desfășurarea evenimentelor.

Pentru a înțelege sensul celor pe
trecute la Tegucigalpa să evocăm pe 
scurt împrejurările, 
mica republică. din 
trală, se afla în plină 
electorală : peste zece zile urmau să 
se țină alegeri generale, iar peste 
trei luni expira mandatul preziden
țial. Fostul guvern era alcătuit în 
întregime din reprezentanți ai par
tidului liberal, care deținea și majo
ritatea parlamentară.

Printre țelurile proclamate de noii 
guvernanți după preluarea puterii 
se numără și stăvilirea „infiltrării 
comuniste“ pe care fostul guvern, 
chipurile, ar fi favorizat-o. France 
Presse califică această declarație 
drept „bizară“. în realitate, lucrurile 
stau cu totul altfel. Guvernarea lui 
Morales s-a caracterizat tocmai 
printr-o neîncetată persecutare atît 
a comuniștilor, cît și a tuturor or
ganizațiilor progresiste.

Țara a continuat să rămînă o li-

Malayeze, Sukarno a subliniat că 
Indonezia nu poate fi de acord cu 
concluziile misiunii O.N.U., deoare
ce acestea sînt în contradicție cu 
spiritul și litera acordului de la Ma
nila. „Indonezia, a declarat Su
karno, va duce și pe viitor o luptă 
intransigentă împotriva uneltirilor 
neocolonialismului".

auto-depline. El a calificat obținerea 
nomiei interne ca fiind doar primul 
pas pe acest drum.

PARIS. La 5 octombrie, peste 100 
de mineri de la mina carboniferă nr. 
3 din orașul Vermelles (Departamen
tul Pas-de-Calais) au rămas în sub
teran în semn de protest împotriva in
tenției patronilor de a închide această 
mină, pretextînd că nu mai este sufi
cient de productivă. Ei au declarat că 
nu vor părăsi mina pînă cînd patronii 
nu vor renunța la intenția lor.

MOSCOVA. La 4 octombrie, în 
Marele Palat al Kremlinului a fost 
parafat un acord cu privire la cola
borarea economică și tehnică între U- 
niunea Sovietică și Algeria.

Finlanda
Sud-Afri-

HELSINKI. Federația Sindicatelor 
muncitorilor din transporturi a de
clarat că docherii finlandezi nu vor 
descărca navele sosite în 
cu mărfuri din Republica 
cană.

BAGDAD. După cum 
postul de radio Bagdad,

a anunțat
™ V.« guvernul i-

rakian a declarat că recunoaște statul 
Kuweit. Relațiile dintre Irak și Ku
weit au fost rupte în 1961, cînd fostul 
prim-ministru, Kassem, a declarat 
Kuweitul ca „parte integrantă a Ira
kului".

SAIGON. Agenția U.P.I. relevă că 
trupele diemiste „au suferit în ultimele 
două săptămîni cele mai mari pier
deri de la începutul acestui an". în 
aceste două săptămîni, arată agenția, 
au fost uciși, răniți sau capturați 
peste 1200 de soldați diemiști. în a- 
ceeași perioadă partizanii sud-vietna. 
mezi au capturat un mare număr de 
arme modeme de fabricație ameri
cană.

a „imperiului bananelor“ stă- 
de trustul nord-american „U- 
Fruit“. înapoierea economică,

vadă 
pînit 
nited 
existența unor grave probleme so
ciale, înăsprirea persecuțiilor an
tipatriotice — sînt tot atîtea atri
bute ale administrației lui Morales. 
Regimul său păstra totuși o fațadi. 
democratică, instituțiile politice,
fiind puse sub un anumit control 
parlamentar, fapt care deranja 
cercurile de extremă dreaptă. Alege
rile erau proiectate și ele conform 
prevederilor constituției și raportul 
de forțe dintre orientările angajata 
în competiția electorală oferea des
tule temeiuri să se presupună pre
lungirea statu-quo-ului politic pa 
încă șase ani.

Dar, se vede că pentru exponențli 
____________ intereselor oligar

hice și monopolista 

___________— mentare este soco
tită incomodă și nu 

pregetă să o înlăture cu primul pri
lej, împingînd în avanscena politică 
tradiționalele lor unelte — șefii mi
litari. Potrivit celor relatate de zia
rul „Washington Post“, complotiștii 
au oferit companiei „United Fruit“ 
noi concesiuni de terenuri, solicitînd 
în schimb sprijin în înfăptuirea lovi
turii. Pe de altă parte, după cum 
transmite A.F.P., Departamentul de 
Stat a dat vineri seara publicității o 
declarație în care se consideră că si
tuația rezultînd de pe urma lovituri
lor de stat militare, care au dus la 
răsturnarea guvernelor din Republi
ca Dominicană și Honduras, este „ex
trem de gravă“. Din această declara
ție reiese și o anumită îngrijorare 
pentru „buna funcționare a progra
mului „Alianța pentru progres“. 
„New York Times“ socotește la rîn
dul său că loviturile militare nu con
tribuie la prestigiul acestui program.

Profitînd de o situație care îi în
tărea pozițiile, compania „United 
Fruit“ nu s-a mai interesat, se vede, 
de anumite calcule diplomatice și de 
chestiuni de prestigiu.

V. OROS

CONCERTELE FILARMONICII DE STAT
„GEORGE ENESCU" 1N ANGLIA

Aiderman 
ministrul R. P. 

Londra, Al. Lăzăreanu. 
s-a bucurat de mult

NEWCASTLE 5 (Agerpres). — La 
4 octombrie a avut loc la Newcastle 
cel de-al 4-lea concert al Filarmo
nicii de Stat „George Enescu“, di
rijat de Mircea Basarab, avînd ca 
solist pe violonistul Ion Voicu.

La concert au luat parte primarul 
orașului Newcastle, Alderman H. 
Russel, precum și 
Romîne la 
Concertul 
succes.

Primarul 
oferit un cocteil în cinstea artiști
lor

orașului Newcastle a

romîni.

Plecarea ministrului 
de externe francez 

în S.U.A.
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 

La 5 octombrie a plecat spre capi
tala S.U.A. ministrul de externe 
francez, Couve de Murville, pentru 
convorbiri cu oficialitățile america
ne. Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, el urmează să se întîlnească 
în cursul zilelor de duminică și luni 
cu președintele Kennedy și secreta
rul Departamentului de Stat, Dean 
Rusk. La convorbiri va participa și 
ambasadorul S.U.A. la Paris, Charles 
Bohlen, chemat pentru consultări.

SOFIA. La 5 octombrie au luat 
sfîrșit la Sofia lucrările celui de-al 
cincilea simpozion internațional de 
histologie. Timp de cinci zile, cei a- 
proximativ 180 de oameni de știință 
din 15 țări au discutat probleme ale 
histochimiei și citochimiei lipidelor. 
Din partea R. P. Romîne la lucrările 
simpozionului a participat o delegație 
condusă de acad. Vasile Mîrza.

HAVANA. Juriul concursului inter
național pentru cel mai bun proiect 
de monument în cinstea victoriei de 
la Playa-Giron a dat publicității re
zultatele concursului. Premiul l a fost 
acordat proiectului prezentat de un 
grup de arhitecți polonezi. La 6 oc
tombrie, la Havana va avea loc des
chiderea expoziției de proiecte pre
zentate la acest concurs.

ROMA. După cum s-a anunțat din 
Bolzano (Tirolul de sud — Italia) o 
bandă de fasciști a distrus monumen
tul ridicat în memoria victimelor ocu
pației fasciste în localitatea Lașa. A- 
cest act al huliganilor fasciști a stîr- 
nit o indignare profundă în rîndul 
populației locale.

COLOMBO. în orașul Hatton și-a 
desfășurat lucrările cel de-al 19-lea 
Congres al Uniunii sindicale — Con
gresul democrat al muncitorilor din 
Ceylon care reunește peste 300 000 
de membri. Una din rezoluțiile adop
tate în unanimitate la congres salută 
încheierea Tratatului de la Moscova 
cu privire la interzicerea parțială a 
experiențelor cu arma nucleară.

FRAGA. Federația Sindicală Mon
dială a dat publicității o declarație în 
care protestează cu hotărîre împotriva 
arestării unor activiști și conducători 
ai organizațiilor muncitorești și demo
cratice din Ecuador.
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