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rețeaua de termoficare 
în Capitală

PREGĂTIM DE PE ACUM PRODUCȚIA ANULUI V
O condiție de bază, hotărîtoare 

pentru buna pregătire a planului pe 
anul viitor, o constituie înfăptuirea 
exemplară, la toți indicii, a sarcinilor 
de plan pe anul în curs. Conștient de 
acest lucru, colectivul de muncă al 
uzinelor constructoare de utilaj pe
trolier „1 Mai“-Ploiești desfășoară 
tot mai larg întrecerea socialistă 
pentru realizarea și depășirea planu
lui de stat și angajamentelor luate 
pe anul 1963. în activitatea sa, co
lectivul nostru folosește experiența 
căpătată pînă în prezent, care, îm
bogățită mereu, îi dă posibilitatea să 
valorifice continuu noi și noi rezer
ve interne.

Bilanțul realizărilor obținute de u- 
zină în primele 9 luni ale anului este 
bogat. Sarcina de plan la producția 
globală a fost îndeplinită în propor
ție de 100,69 la sută, iar productivi
tatea muncii a crescut cu 1,37 la sută 
față de cea planificată. Prin reduce
rea prețului de cost al produselor au 
fost obținute economii suplimentare 
în valoare de 5 277 000 lei față de 5,5 
milioane lei, cît reprezintă angaja
mentul luat pe întregul an. în a- 
ceeași perioadă au fost asimilate 8 
tipuri noi de sape cu role și s-a tre
cut la producția de serie a instalației 
de foraj 3.D H-200, instalație avînd 
caracteristici tehnice superioare.

La baza acestor succese stau mă
surile luate pe linia organizării su
perioare a muncii și a producției, in
troducerii și extinderii tehnicii noi și 
a procedeelor tehnologice avansate, 
ridicării calificării muncitorilor, în
tăririi disciplinei socialiste a muncii.

O deosebită atenție am acordat a- 
nul acesta punerii în valoare a noi 
rezerve interne de creștere a pro
ductivității muncii. In acest scop încă 
de la începutul anului am 
colective de tehnicieni și 
care au analizat amănunțit, 
re secție, posibilitățile de 
mai bună a utilajelor, a suprafețelor 
de producție și a forței de muncă. în 
urma acestei analize a fost extinsă 
mica mecanizare la transportul in
terior al pieselor, îndeosebi la sec
ția sape-foraj, s-au centralizat unele 
magazii și depozite de materiale, s-a 
micșorat numărul muncitorilor de 
deservire acolo unde s-a constatat că 
acesta este prea mare etc.

O problemă importantă am făcut 
anul acesta din ridicarea schimburi
lor de noapte (II și III) la nivelul 
producției schimbului de zi. S-a a- 
vut în vedere asigurarea unei asis
tențe tehnice calificate și organizarea 
temeinică a muncii și a producției in 
toate cele trei schimburi, fără excep
ție. în toate secțiile și atelierele s-au 
completat posturile de șefi de schimb 
cu maiștri și tehnicieni avînd o 
bună pregătire profesională și expe
riență în muncă, iar în uneie sectoa
re au fost asigurate schimburile de 
noapte cu dispeceri, pregătitori de 
materiale și ascuțitori. Măsurile lua
te au făcut ca în secțiile importante 
ale uzinei — la turnătoria de oțel, 
sape foraj și forje — să se obțină 
în schimbul de noapte o producție 
la nivelul celor din schimbul I ; s-a 
îmbunătățit totodată ritmicitatea 
producției.

Printre procedeele noi de lucru 
care au căpătat anul acesta o largă 
extindere în uzina noastră se numă
ră în primul rînd turnarea în forme 
cu maselote avînd învelișul exoterm

format 4 
ingineri 

în fieca- 
folosire

și turnarea în for
me cu miezuri în
tărite cu bioxid de 
carbon. Folosind 
metoda maselote- 
lor exoterme s-au 
turnat pînă acum 
peste 1 500 tone 
piese din oțel. A- 
cest lucru a con
tribuit la creșterea 
indicelui de utili
zare a oțelului li
chid de la 54 la 
sută, în 1962, la 59 
la sută, și la re
alizarea unei eco
nomii în valoare 
de peste 900 000 
lei. Au fost ex
tinse de asemenea 
forjarea pieselor 
în matrițe închise, 
procedeul de su
dură automată 
și semiautomată, 
craițuirea arc-aer 
etc.

în anul 1964 co
lectivul uzinei 
noastre are sarcini 
sporite 
plinit, 
globală 
simțitor 
realizările estima
tive din acest 
Aceste sarcini 
fi realizate nu 
prin punerea 
funcțiune a 
capacități de producție, ci mai 
pe seama sporirii necontenite a 
ductivității muncii. Productivitatea 
va trebui să crească în anul ce vine 
cu 13,40 la sută, iar prețul de cost 
al produselor va fi redus cu 6,5 la 
sută față de realizările din acest 'an.

în toate sectoarele uzinei se iau 
încă de pe acum măsuri pentru crea
rea condițiilor necesare realizării 
planului pe 1964 din prima zi a nou
lui an. Serviciile de concepție con- 
structor-șef, tehnologic și metalur
gic întocmesc în. prezent documenta
ția tehnică și stabilesc tehnologia de 
fabricație pentru o serie de produse 
noi care vor fi asimilate în noul 
an. în același timp aceste servicii lu
crează la perfecționarea proceselor 
tehnologice, la îmbunătățirea organi
zării producției și a muncii, la ridi
carea caracteristicilor tchnico-econo- 
mice ale fabricatelor existente. în 
secțiile de producție au fost formate 
colective de tehnicieni și ingineri 
care studiază la fiecare loc de mun
că rezervele interne existente pentru 
creșterea producției și productivită
ții muncii și pentru reducerea pre
țului de cost al produselor. A și fost 
întocmit un prim plan de măsuri 
tehnico-organizatorice care cuprinde 
nu mai puțin de 278 măsuri diferite 
cu o eficiență 
11.000.000 lei.

Conducerea 
o parte din 
prindă viață încă în această perioa-

Utilaje moderne în întreprinderi
La fabrica de tricotaje „Someș“ din Cluj, au 

intrat în producție 2 benzi rulante prevăzute cu sem
nalizatoare acustice și o.ptice automate. Prin mon
tarea acestora, se reduce ciclul de fabricație cu două 
zile pe fiecare lot intrat în lucru, se îmbunătățește 
calitatea produselor, se asigură o aprovizionare rit
mică a locurilor de muncă.

Fabrica clujeană a mai fost dotată în acest an cu 
peste 60 de mașini și utilaje ; mașini de tricotat, ma
șini de cusut nasturi, instalații de călcat etc.

Dotarea cu noi mașini și utilaje a dus la ridicarea 
gradului de mecanizare a operațiunilor de la 40 la 
sută la peste 80, la ridicarea calității și sporirea pro
ductivității muncii. In primele opt luni, de pildă, pro
ductivitatea muncii a crescut cu peste 11 la sută față 
de anul trecut.

Unități 
de deservire 
a populației

La Buzău, alături 
de construcțiile mo
derne din centrul 
orașului, a fost dat 
în folosință un nou 
complex de deser
vire a populației 
cuprinzînd unități 
de croitorie, lenje
rie, cismărie și fri
zerie. Totodată, sînt 
în curs lucrări de 
modernizare a unor 
unități de desfacere 
din rețeaua comer
cială a orașului.

de înde- 
Producția 
va crește 
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Instalația de foraj tip 3 D H.-200. Cu ajutorul acestei in
stalații fabricate la Uzinele constructoare de utilaj petrolier 
„1 Mai“ Ploiești colectivul sondei 909 de la Trustul de ex
plorări geologice 
Chimiei a reușit 
mare adîncime 
noastră.

al Ministerului Industriei Petrolului și 
să sape 4 552 metri — atingînd cea mai 
obținută în forajul sondelor din țara 

(Foto : AGERPRES)

PITEȘTI (coresp. 
„Scînteii"). — La 
Muzeul din Golești 
de lîngă Pitești s-a 
deschis o nouă sec
ție, consacrată înce
putului învățămîn
tului în Țara Romî- 
nească. Vizitatorii 
fac cunoștință aci 
cu documente pri
vind împrejurările 
în care au luat fi
ință primele școli 
în limba romînă. 
Trezesc interes pri
mele manuale tipă
rite în limba romînă 
în original. Alte ex
ponate vorbesc des
pre activitatea unor 
dascăli luminați ai 
timpului : Gheorghe 
Lazăr, Eliade Rădu- 

I lescu și alții.
»

ales 
pro-

economică de peste

uzinei se preocupă ca 
măsurile propuse să

Ing. NICOLAE POPA 
director general al Uzinelor 

constructoare de utilaj petrolier 
„1 Mai“ Ploiești

(Continuare în pag. Il-a)

PricepereAnul trecut, gos
podăria de stat 
Murfatlar s-a situat 
pe primul loc în 
regiunea Dobro-
gea. Criteriile pentru stabilirea lui au fost 
producțiile mari la culturile de cîmp și în sec
torul zootehnic, prețul de cost redus al pro
duselor și beneficiile mari realizate. Planul de 
producție a fost realizat în proporție de 159 
la sută ; prețul de cost — redus cu 26,5 la sută, 
iar beneficiile realizate — 6 216 900 lei. Vor 
reuși lucrătorii de la G.A.S, Murfatlar să păs
treze și în acest an locul cîștigat ? Am vizi
tat recent această gospodărie. Ar fi prematur 
să se facă un clasament între gospodăriile din 
regiune. Dar realizările obținute vorbesc de 
la sine.

Cine aude de Murfatlar se gîndește în pri
mul rînd la struguri și vin. Desigur, viticul
tura este principala ramură de producție a 
gospodăriei. Dai suprafețe mari sînt culti
vate cu grîu și porumb ; gospodăria are și un 
număr însemnat de porci și păsări. Merită amin
tite cîteva lucruri și despre aceste ramuri de 
producție, deoarece realizările obținute pot 
primi și în acest an calificativul „foarte bine". 
Așadar, pîine, carne și vin — iată principalele 
produse ale gospodăriei. Dar să facem o vi
zită în principalele sectoare. Vom putea cu
noaște pe lingă producțiile mari și pe reali
zatorii lor.

Griul a ajuns de mult în hambare. Acum se 
pun bazele viitoarei recolte. Și de data aceasta 
se folosesc aceleași metode care au ajutat pe 
lucrătorii gospodăriei să depășească produc
ția planificată de grîu la hectar. In cîmp, 
tractoarele duduie de dimineața pînă seara. 
Cele 350 ha care se însămânțează acum sînt 
pregătite ca un strat de grădină. Alte 150 ha 
care urmează după pmumb sînt arate cu 
grijă. Marea răspundere cu care se face se-, 
mănatul griului explică unul din secretele 
obținerii de recolte mari.

în lanurile de porumb nu prea ai ce ve
dea în aceste zile. Recolta a fost culeasă și 
depozitată. Dar poți afla rezultatele și pe cei 
care au contribuit la realizarea unei produc
ții medii pe gospodărie mult mai mare decît 
cea planificată. Sîntem la brigada lui Chemai 
Emil, care a obținut cea mai bună recoltă pe 
gospodărie. De la el am aflat că a fost apli
cat întregul complex de măsuri agrotehnice, 
la care trebuie adăugat irigatul. Nu s-au fă
cut decît două udări, dar s-a ales bine timpul 
de executare a acestora. Astfel s-a ajuns la

Pentru îmbunătățirea
medicare

Ministerul 
Prevederilor 
în ultimul timp noi măsuri 
pentru continua îmbunătă
țire a asistenței medicale 
de ortopedie și traumato
logie.

Astfel, la Galați a luat 
ființă o nouă secție de spe
cialitate. în cadrul servi
ciilor de chirurgie din Con
stanța și Sibiu s-au făcut 
unele amenajări în acest 
sens, iar la Brașov este în 
curs de înființare o secție 
de acest fel' cu 100 de pa
turi.

Medici chirurgi din dife
rite orașe din 
tară, ca Ploiești, 
Suceava, Craio
va și altele, au 
urmat la Bucu
rești un curs de 
specializare.

Continuîndu-se 
acțiunea de do
tare cu aparate 
medicale moder
ne realizate de

Sănătății și 
Sociale a luat

noastră, unitățileindustria
de specialitate din Arad, 
Oradea, Reșița, precum și 
spitalele Brîncovenesc, Co- 
lentina și altele din Capi
tală au primit aparate 
Roentgen portabile — une
le cu ecran electronic. Alte 
unități medicale au primit 
truse speciale pentru chi
rurgie ortopedică.

în curînd va fi reparti
zată rețelei medicale do 
specialitate, ca și tuturor 
secțiilor și serviciilor de 
chirurgie din țară noua 
masă de ortopedie.

(Agerpres)

„Săptămîna poeziei"

Se montează conductele înlr-un nou cartier de locuințe din Capitală 
(Foto : M. CIOC)

în Capitală, paralel cu construirea a 
noi blocuri de locuințe, se execută și im
portante lucrări de termoficare. Pînă la 
sfîrșitul lunii trecute, din cei 25 000 m 
rețele pentru termoficare, ce se vor con
strui anul acesta, au fost date în folo
sință peste 8 800 m de rețele pentru în
călzirea locuințelor și aproape 2 800 m 
rețele pentru uz industrial.

Intr-un stadiu avansat se află constru
irea altor 11250 m rețele pentru încăl
zirea locuințelor. De curînd s-au deschis 
șantierul conductei magistrale de pe șo
seaua Bucureștii Noi, care va lega re
țeaua de pe Calea Griviței cu ansamblul 
do locuințe Jiului, racordul din Șos. Mi
hai Bravu și altele.

In această iarnă, celor 10 000 de apar
tamente care au fost încălzite termic, 
încă din anul trecut, li se vor mai adăuga 
3 000 de apartamente în cartierul Balta 
Albă, 2 000 apartamente pe Șos. Mihai 
Bravu, 700 apartamente în cartierul Dru
mul Taberei și un mare număr de apar
tamente în alte cartiere ale orașului. 
Pentru alimentarea prin termoficare a lo
cuințelor au fost construite pînă acum 18 
noi puncte termice de supraîncălzire a 
apei.

Prin termoficarea zonei industriale „23 
August“ se vor asigura anul acesta aburi 
tehnologici și apă fierbinte Uzinelor „Re
publica“, „23 August“ și altor întreprin
deri din această parte a Capitalei.

Festival liter ar-muzic al
„Săptămâna poeziei" s-a încheiat 

luni seara cu un festival literar-mu- 
zical, care a avut loc în Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii.

Și-au dat concursul Ion Finteștea-

iul lucrărilor agricole de toamnă
flOȘiuiiCiî lași La culesul viilor

nu și George Vraca, artiști ai po
porului, Irina Răchițeanu-Șirianu și 
Forry Eterle, soliștii Angela Mol
dovan și Octav Enigărescu, artiști 
emeriți, și numeroși alți actori ai 
scenelor bucureștene care au recitat 
lucrări ale poeților noștri clasici și 
contemporani sau au interpretat 
cîntece pe versurile lor.

(Agerpres)

Un nou complex școlar 
k

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 
Ieri, s-a dat in folosință complexul 
școlar Suceava în care funcționea
ză grupurile școlare petrol-chimie 
și economie forestieră. Complexul, 
cu o capacitate de 1 400 locuri, dis
pune de un local cu 15 săli de cla
să, laboratoare, ateliere pentru 
practica elevilor etc. Aci vor 
fi pregătiți operatori chimiști în 
celuloză și hîrtie, opera lori chi
miști sinteză și extracție, meca
nici pentru aparate de măsură și 
automatizare, electricieni etc.

Pe ogoarele gospo
dăriilor agricole de icu > 
stat din cadrul trustu-ț mele 
lui iași, re-coltarea po
rumbului se apropie 
de sfîrșit. Eliberarea 
terenurilor de coceni 
a dat posibilitate me
canizatorilor să are și 
să pregătească pînă 
acum pentru însămîn
țări peste 8 000 
teren din cele 
ha planificate.

de ha
10 546

Paralel cu pregăti
rea terenului pe ulti- 
____• suprafețe, meca
nizatorii din gospodă
riile de stat lucrează 
intens în aceste zile la 
semănatul griului. Pe 
întregul trust Iași s-au 
semănat, pînâ la 7 oc
tombrie, aproape 4500 
lia. Cele mai bune re
zultate au fost obți
nute de go-spodăriile

agricole de stat De- 
leni, care a însâniînțat 
.480 ha. din 800 ha 
plain, Ruginoasa — 300 
ha din 600 ha, precum 
și G.A.S. Broșteni, 
Scînteia, Cristești și 
allele. Viteza zilnică 
la semănat oe trust 
este de 600 ha. Tot
odată
mecanizatorii 
mare atenție 
lucrărilor.

specialiștii și 
dau o 
calității

In podgorii continuă tot mai intens 
culesul strugurilor. Organizînd mun
ca în așa fel ca, paralel cu celelalte 
lucrări agricole de toamnă, să fie 
intensificat și culesul, unitățile agri
cole socialiste au reușit să siringă 
-pînă. acum mai mult de .jumătate 
din recolta de struguri.

Culesul și vinificarea strugurilor 
sînt mult mai avansate în gospodă
riile agricole de stat.

în scopul folosirii depline a uti
lajelor Ministerul Industriei Ali
mentare a luat măsuri pentru mu
tarea centrelor mobile de vinificare 
din podgoriile unde culesul este pe 
terminate in cele în care această 
lucrare este în plină desfășurare.

Metode avansate de lucru 
consum redus de metal

Raion fruntaș»

GALAȚI (coresp. 
„Scînteii“). — Gospo
dăriile colective din 
satele și comunele ra
ionului Făurei sînt 
fruntașe pe regiunea 
Galați în 
de însămînțări. 
acum 
cu i 
18 800 
ce reprezintă 47 la

campania 
Pînă 

) au însămînțat 
grîu și secară 

hectare, ceea

sută din suprafața 
planificată. Cele mai 
mari suprafețe au 
fost însămînțate Ia 
gospodăriile colective 
din comunele Mircea 
Vodă, Ciocile, Plopu 
și Surdila Găiseanca. 
Rezultatele obținute 
de gospodăriile co
lective se datoresc 
faptului că mecaniza-

torii din 
permanente,
zate de S.M.T. îanca, 
Făurei, Jirlău și Bal
ta Albă, se străduiesc 
să folosească din plin 
mașinile și tractoare
le, acordînd în același 
timp atenția cuvenită 
calității lucrărilor de 
pregătire a terenului 
și semănatului.

brigăzile 
reparti-

i hărnicie
dublarea recoltei față de celelalte terenuri. Cu 
realizările la producția de cereale, care au si
tuat gospodăria pe primul loc din regiune în 
ultimii trei ani, se pare că colectivul gospodă
riei va păstra faima cîștigată. încă n-au fost 
terminate calculele, dar 
frunte rămîn.

Să ne oprim puțin pe 
Planul de livrare la 
zat, iar pînă la sfîrșitul anului vor mai fi 
puși la îngrășat încă 2 000 de grăsuni. Și re
zultatele de aici situează gospodăria pe primul 
loc în cadrul trustului Gostat Constanța. Des
pre realizările și metodele folosite în acest 
sector ne-au vorbit fruntașii Vasile Coste, în
grijitor la porcii grași, Gheorghe Șarpe și 
brigadierul Florea Natră. Cu aceleași canti
tăți de furaje ca în trecut se realizează un 
spor zilnic de creștere în greutate mult mai 
mare: 560 gr la porcii grași și 320—350 gr la 
purcei. Totul constă în priceperea și hărni
cia oamenilor.

Păsări n-a prea crescut în trecut gospodă
ria. In acest an însă, fără nici o construcție 
suplimentară, gospodăria crește 23 000 de pui. 
Și iată cum. Consiliul gospodăriei a hotărît ca 
hala în care se produc primăvara un milion 
și jumătate de vițe altoite, și care în cea mai 
mare parte a anului rămânea goală, să. fie 
populată cu pui. Cu. cîteva luni în urmă, au 
fost aduși rînd pe rînd de la incubatoare mii 
de pui de găină. Nu 
începe livrarea lor.

Și acum să poposim 
seamă al gospodăriei : 
renumitele sale vinuri 
inima plantației de 1 000 ha de vie, care îm
bracă dealurile cit vezi cu ochii, se află com
binatul de vinificație. Din toate părțile se în
dreaptă spre rampa de descărcare a acestuia 
camioane și remorci. încărcate cu struguri în 
care soarele puternic al Dobrogei strînge mai 
multă dulceață ca oriunde. Din presele de 
mare capacitate, mustul curge ca un șuvoi pu
ternic spre cisternele adinei unde se limpe
zește. Aci se storc în fiecare zi 15—16 va
goane de struguri, la culesul cărora lucrează 
650 de oameni.

Ca și în celelalte sectoare, și la vița de vie 
recoltele sînt „pe cinste". Iată-ne sus, pe deal, 
la brigada lui Ștefan Cristea, care după da-

cei mai buni tot în

la sectorul zootehnic, 
porci a fost reali-

peste multa vreme

la sectorul cel mai 
cultura viței de vie 
de Murfatlar. Chiar

va

de 
cu 
în

tele de pînă acum 
are cele mai bune 
realizări în ce pri
vește recolta de 
struguri. Trimis de 

la Poarta Albă, șeful 
multe cunoștințe fo-

gospodărie la școala de 
brigăzii s-a reîntors cu 
lositoare pe care acum le aplică în practică. 
Recolta de struguri obținută, îndeosebi la so
iurile Riesling și Chardonay, este o dovadă că 
stăpînește bine meseria. Și ca el sînt și alți 
brigadieri viticoli : Catrina Constantin, Ni
colae Zarea. Producțiile mari sînt un rezultat 
al aplicării metodelor agrotehnice înaintate. 
Tovarășul Laurențiu Tudose. inginerul șef al 
gospodăriei, ne-a relatat cîteva dintre ele. 
Una și cea mai importantă este îngrășarea 
terenului după metoda recomandată de sec
ția Murfatlar a stațiunii experimentale Do- 
brogea. Pe unele suprafețe s-a aplicat iri
garea viței de vie în luna august, cînd uscă
ciunea a fost mai mare. Strugurii de pe su
prafețele unde s-a făcut irigarea au acumu
lat mai mult zahăr în boabe, iar producția a 
crescut simțitor.

Din vie, urmărind drumul strugurilor care 
sînt desprinși de pe butuci, ajungi la combi
natul de vinificație. Zdrobitoarele, linurile și 
presele lucrează în aceste zile fără încetare. 
Multe din operațiile de prelucrare a strugu
rilor au fost perfecționate datorită spiritului 
inventiv al tehnicianului Ion Gheorghiu. 
Peste tot se vede mîna lui de inovator : o ma
cara cu comandă electrică de la distanță, re
frigeratorul care răcește mustul în vederea 
grăbirii limpezirii, diferite benzi transportoare 
și altele.

De la tov. Mihai Stănculescu, directorul 
gospodăriei, am aflat unele noutăți din dome
niul vinificației. care vor aduce alte bineme
ritate laude gospodăriei. Pentru obținerea 
unor vinuri de calitate și în cantități mari, 
specialiștii din gospodărie urmăresc mersul 
acumulării zahărului în boabe și în felul 
acesta recoltatul strugurilor se face la timpul 
optim. In gospodărie se prepară pentru 
dată vermut alb și roșu după o rețetă 
rată aici.

Sînt cîteva realizările harnicului 
tiv de ingineri, tehnicieni și muncitori 
gospodăria de stat, care se străduiesc ca și în 
acest an să dea producții mari și de calitate 
pentru a se situa din nou pe primul loc în în
trecere.

prima 
elabo-

colec- 
de la

ION HERȚEG

Numeroase unități agricole socia
liste din regiunea Ploiești au termi
nat culesul porumbului, fruntașe 
fiind cele din raioanele Rîmnicu 
Sărat, Buzău și Mizil. Intensificînd 
ritmul de lucru în ultimele zile, 
muncitorii din gospodăriile de stat 
din regiune au strîns pînă acum po
rumbul de pe aproape 98 la sută, iar 
colectiviștii de pe 85 la sută din su
prafața cultivată. De asemenea, gos
podăriile de stat și cele colective 
din regiune au semănat pînă acum 
peste 50 000 ha, din care 40 000 cu 
grîu. Alte 75 000 ha au fost pregă
tite pentru însămînțări.

întrecerea metalur- 
giștilor și constructo
rilor de mașini pentru 
extinderea continuă a 
metodelor înaintate 
de lucru se concreti
zează în însemnate e- 
conomii de metal. 
Așa, de exemplu, 
croirea rațională a re
perelor din tablă i-a 
ajutat pe metalurgiștii 
de la „Vulcan“ să 
economisească anul 
acesta o cantitate de 
metal din care se pot 
fabrica în plus 14 u- 
nități de pompaj de 5 
tone.

con-Perfecționarea 
tinuă a tehnologiei de 
fabricație s-a dovedit, 
de asemenea, o cale 
sigură pentru econo
misirea metalului. 
Numai prin trecerea 
de la forjarea liberă 
la cea în matrițe, cît 
și prin forjarea prin 
extruziune a încă 22 
de repere s-a obținut 
anul acesta la Uzinele 
„23 August“ din Ca
pitală o economie de 
circa 10 000 kg oțel și 
aliaje neferoase. For
jarea în matrițe în
chise a permis astfel

executarea unor pie
se cu un consum spe
cific de metal cu circa 
30 la sută mai mic de
cît cele executate 
matrițe deschise.

Mari
metal s-au obținut 
nul acesta în uzihele 
metalurgice și 
structoare de 
și .prin 
turnării 
pieselor, 
pînă la
Iui urmează să se ex
tindă în întreaga ra
mură cu 30 la sută 
față de anul trecut.

economii

în

de
a-

con- 
mașini 

extinderea 
de precizie a 
metodă care 

sfîrșitul anu-

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — In 
fiecare zi, din regiunea Brașov plea
că spre oțelăriile Reșiței și Hunedoa
rei zeci de vagoane încărcate cu fier 
vechi. De la începutul anului și pînă 
în prezent s-au expediat 124 000 tone 
metal, cu 6 000 tone mai mult decît 
prevedea planul.

In această acțiune de colectare a 
fierului vechi s-au evidențiat colec
tivele de la Uzinele de tractoare, 
„Steagul roșu" și „Hidromecanica“ 
din Brașov, „Independența” și „Ba
lanța“ din Sibiu, precum și organi
zațiile orășenești U.T.M. din Mediaș, 
Brașov și Sibiu.

Adunarea consacrată deschiderii
Lunii prieteniei romîno-sovietice

în sala Teatrului C.C.S. din Capi- mice și tehnico-științifice, schimbul 
reciproc de experiență în diferite 
domenii, legăturile culturale.

Ca prieteni și ca tovarăși de luptă, 
ne bucurăm din adîncul inimii de 
marile succese repurtate de poporul 
frate sovietic în înfăptuirea progra
mului de construire a comunismului 
sub conducerea Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, a Comitetului 
său Central, în frunte cu N. S. 
Hrușciov.

Trecînd în revistă marile victorii 
repurtate de poporul sovietic în

tală a avut loc luni după-amiază 
adunarea consacrată deschiderii 
Lunii prieteniei romîno-sovietice.

Au luat parte tovarășii Alexandru 
Drăghici, P. Niculescu-Mizil, Gh. 
Pele, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, con
ducători ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, membri ai Con
siliului general A.R.L.U.S., munci
tori, oameni de știință, artă și cul
tură.

Au participat membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mîne, în frunte cu V. N. Stoletov, mi
nistrul învățămîntului superior și 
mediu de specialitate al R.S.F.S.R., 
deputat al Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R., care au sosit în țara 
noastră la invitația Consiliului gene
ral A.R.L.U.S. pentru a participa la 
manifestările din cadrul Lunii prie
teniei romîno-sovjetice.

Au fost prezenți, de asemenea. 
I. K. Jegalin. ambasadorul Uniunii 
Sovietice în R. P. Romînă, și membri 
ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al Con
siliului general A.R.L.U.S.

A luat apoi cuvîntul Marin Florea 
Ionescu, vicepreședinte al Consiliu
lui general A.R.L.U.S.

Vorbitorul a arătat că Luna prie
teniei romîno-sovietice este o expre
sie a prieteniei dintre poporul ro- 
mîn și poporul sovietic, popoare fră
țești în marea familie a țărilor so
cialiste. Legăturile trainice ce unesc 
popoarele noastre sînt o expresie 
grăitoare a relațiilor de tip nou ce 
s-au statornicit între țările socialis
te. Intre U.R.S.S. și R, P. Romînă se 
dezvoltă cu succes relațiile econo-

toate domeniile, vorbitorul a spus : 
„Marile înfăptuiri ale Uniunii Sovie
tice și ale celorlalte țări socialiste, 
relațiile de tip nou dintre ele au o 
deosebită însemnătate internațională. 
Ele demonstrează întregii lumi su
perioritatea orînduirii socialiste și 
aceasta este un puternic factor de 
revoluționare a conștiinței maselor, 
de creștere continuă a forței de a- 
tracție a ideilor marxism-leninis- 
mului asupra popoarelor lumii“.

(Continuare în pag. III-a)

Aspect din timpul adunării
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CICERONE THEODORESCU:

Noua cantină studențească cu o capacitate de 1200 locuri din Tg. Mureș. (Foto: R. COSTIN)

Aprovizionarea de iarnă în- Deltă Cronica literară
ori de o

cum
„să răsufle", cum 
tractoarele devin roaba și lopata

Povestea Ioanei

Lettin „S-euiteic*

Un grup de locatari ai blocului 5 
Dorobanți-București

Despre ce nu s-a vorbit 
în adunare

Recent, comuniștii din sectorul 
poduri rulante au discutat cererea de 
primire în partid a tînărului lăcătuș 
Ilie Chișogan.

Cu toții îl cunosc ca pe un mun
citor harnic și priceput, inimos, 
căre a învățat multe de cînd lu
crează în mijlocul acestui colec
tiv. Toți știu că execută în sector nu
mai lucrări de calitate. Nu s-a în- 
iîmplat să i se încredințeze o lu
crare pe care să n-o ducă la hun 
sfirșit. El s-a obișnuit să des
prindă din cărți învățăminte pe care 
le folosește în muncă, procedee noi 
care îl ajută să mărească continuu 
productivitatea muncii. Numele lui 
n-a lipsit de pe panoul evidențiaților 
în producție. Modest, se străduiește 
să-și însușească noi cunoștințe, să-și 
însușească bogata experiență a mun
citorilor vîrstnici. Așa l-au educat nu 
numai părinții, ci și organizația 
U.T.M., in care a muncit cu același 
entuziasm, situîndu-se printre frun
tași la îndeplinirea sarcinilor obștești.

In timpul liber, Ilie Chișogan 
participă la viața culturală a uzinei. 
La club e cunoscut și prin activita
tea depusă în echipa de dansuri și 
ca un prieten nedespărțit al cărții 
tehnice.

Despre multe din aceste calități nu 
s-a vorbit în adunarea comuniștilor 
din sectorul poduri rulante. Dar ele 
constituie adevărate completări la 
recomandările scrise și au atîrnat 
greu în balanța aprecierilor merite
lor tînărului Ilie Chișogan pe care 
comuniștii l-au primit cu încredere 
direct in partid.

IOAN ROTÄRESCU 
lăcătuș

Uzinele de construcții metalice 
și mașini agricole-Bocșa

Ce îolos că ai lifturi
Blocul 5 Dorobanți din șoseaua 

Ștefan cel Mare dispune de șase lif
turi. Clădirea are 12 etaje și aproape 
300 de apartamente ; de aceea, cons
tructorii au socotit că este necesar 
să existe și o cale de comunicare 
între fiecare pereche de lifturi, încât 
omul să nu fie niciodată nevoit să 
urce pe scări douăsprezece e.taje. 
Constructorul a fost înțelept ; nu 
același lucru se poate spune însă și 
despre întreprinderea „Ascensorul", 
care răspunde de întreținerea respec
tivelor lifturi. în urmă cu vreo două 
săptămîni, lucrătorii acestei în
treprinderi au suspendat cinci din 
cele șase lifturi existente, în vederea 
executării reviziei. Rezultatul ? Oa
menii urcă treptele de cîteva ori pe 
zi. La întrebarea adresată secției de 
reparații a „Ascensorului“, dacă n-ar 
fi fost normal să se oprească numai 
trei lifturi, iar alte trei să rămînă în 
funcțiune, pentru ca fiecare scară să 
dispună de cîte unul, ni s-a răspuns : 
„Pe semne că maistrul care a avut 
în grijă lucrarea n-a știut de exis
tența unor pasarele între lifturi și de 
aceea le-a oprit pe toate“ (răspuns 
dat de tov. ing. Jianu).

Noi ne întrebăm : este posibil să 
se desconsidere în asemenea măsură 
necesitățile locatarilor de către o în
treprindere care are drept scop toc
mai deservirea populației ?

Pentru buna aprovizionare a popu- cit anul trecut de îmbrăcăminte și în- 
lației din Delta Dunării au fost luate călțăminte călduroasă, de făină, zahăr, 
măsuri ca pînă la jumătatea lunii no- ulei, slănină, conserve, 
iembrie să fie transportată și depozi
tată întreaga cantitate de mărfuri ne
cesară pînă la sfîrșitul lunii martie 
1964. De asemenea, au fost revizuite, 
reparate și extinse magaziile și depo
zitele, s-au construit silozuri noi pen
tru depozitarea legumelor și cartofilor. 
Corespunzător cerințelor populației, au 
fost prevăzute cantități mai mari de-

sare, cartofi, 
legume, fructe, articole de uz casnic. 
Unitățile furnizoare, printre care 
U.R.C.C., „Combustibilul“, întreprin
derile comerțului cu ridicata desfă
șoară în prezent o intensă activitate 
pentru îndeplinirea la timp a planului 
de măsuri privind aprovizionarea loca
lităților din Deltă.

în noul volum al lui Cicerone Theo
dorescu se aud ecourile versului popu
lar, ale baladei,, cântecului, strigăturii 
în care se reflectă gîndurile și senti
mentele celor ce muncesc. Poetul a 
cutreierat meleagurile Dobrogei, um- 
plîndu-și cu comori traista de folclorist 
și adunînd totodată fapte și imagini 
din care a izvorît această „Poveste a 
Ioanei“. Rodnic contact cu viața și 
creația maselor, vădit atît în miezul 
bogat al cărții, în fondul ei plin de 
căldură și optimism, cît și în măiestria 
cu care răsună aci melodii și ritmuri 
variate, înfocate, nostalgice 
veselie nestăpânită.

„Povestea Ioanei“ este o 
originală, ce se încheagă
mente lirice, epice sau chiar drama
tice (dialogurile dintre Ioana și Doru) 
reconstituind viața unei femei, tipică 
pentru milioane de oameni din țara 
noastră. „In Ioana, fata mării / Poate-i 
și povestea țării“ — sună motto-ul 
unuia din capitolele cărții. De aceea, 
poetul nu ne vorbește numai despre 
Ioana, ci evocă cu foiță de generali
zare aspecte ale unei perioade întinse 
din viața poporului. Regăsim, în sti
huri amare, traiul greu al țărănimii 
sub exploatarea moșierilor, răzvrătirea 
care „bătea ca sîngele-n 
căloșia stăpânilor 
Ioanei la o viață

cu înnoirea pământului dobrogean în 
avîntul construcției socialiste. Aci, 
unde se înalță „blocuri noi, înalte ca
turi / Peste-ale vechimii straturi“, 
unde oamenii se adună „Spic cu spic 
— un singur snop ! Snop cu snop — 
un singur stog“, făurindu-și puternice 
,gospodării colective, aci poetul vede 

irigațiile dau apă cîmpului 
electricitatea și

furtunile. După îndelungi frămîntări 
ea își câștigă împlinirea și în muncă, 
și în dragoste — noțiuni pe care poe
tul le apropie mereu, căci „Munca-i 
tot o dragoste !“. Căsătoria Ioanei cu 
Doru, iubitul ei, prilejuiește zugrăvirea 
colorată a obiceiurilor de nuntă, iar 
apoi versuri dinamice redau serbarea 
secerișului, bucuria muncii în comun,

în aceste poezii auzi chiuiturile ve
sele ale flăcăilor, cîntarea fetelor, tro
potul horei întinse, vezi închinîndu-se 
paharul cu mîndrie și mulțumire pen- 

,Lumea-i dată de trăit“. 
tărâmurile 
înflorind 
„înălțime 

zboruri 
această lumină își

(Urmare din pag. I-a)

biografie 
din mo-

(Agerpres)

dă. La secția sape-foraj, de pildă, a 
început reorganizarea procesului de 
fabricație a fălcilor pentru sapele cu 
role, urmărindu-se executarea tutu
ror operațiilor după fluxul normal 
de lucru, și eliminarea transporturi
lor interne încrucișate. Sectorul de 
aparataj pneumatic, care funcționa 
în cadrul acestei secții, a fost mutat 
într-o hală nouă. Prin eliberarea u- 
nei suprafețe însemnate se organi
zează acum 3 sectoare noi, bine de
limitate în procesul de fabricație a 
sapelor cu role : unul pentru încăr
carea cu material dur a conurilor, 
altul de sudură și ultimul pentru 
montajul sapelor de foraj. Măsuri a- 
semănătoare se iau și în celelalte 
secții ale uzinei.

Introducerea și extinderea proce
deelor avansate de lucru vor sta în 
continuare în atenția colectivului u- 
zinei. Serviciul metalurgic întocmeș
te în prezent tehnologia de turnare 
a pieselor în forme cu maselote exo- 
terme la noi repere pentru utilajul 
petrolier. Conducerea administrativă 
a propus de altfel Ministerului. Meta
lurgiei și Construcțiilor de Mașini 
să-i majoreze sarcinile din planul 
tehnic pe 1964 la acest procedeu, de 
la 1 700, la 2 200 tone piese turnate 
din oțel. în anul viitor vor fi extinse 
de asemenea procedeele de forjare 
în matrițe, în locul forjării libere, cu 
circa 14 la sută, sudarea pieselor în 
atmosferă de bioxid de carbon, crai- 
țuirea cu electrozi de cărbune și aer 
comprimat etc.

De mare importanță pentru creș
terea productivității muncii este pu
nerea în funcțiune a unor mașini- 
unelte noi, moderne. în perioada 
care a rămas pînă la sfîrșitul acestui 
an. vor sosi în uzină două mașini- 
agregat pentru frezat și găurit simul
tan, trei mașini de rectificat cu ciclu 
automat și altele. Conducerea uzinei 
se va îngriji ca noile utilaje să fie 
montate într-un timp scurt, să li se 
adapteze dispozitivele necesare pen-

tru ca acestea să intre în funcțiune 
în noul an cu întreaga capacitate.

în scopul îmbunătățirii calității 
produselor vor fi construite și date 
în exploatare în anul viitor standuri 
moderne de probe pentru turbine de 
foraj, capete hidraulice și sape cu 
role.

Utilizarea cît mai bună a mașini- 
lor-unelte și a suprafețelor de pro

ducție, folosirea rațională a noilor 
utilaje cu care este înzestrată uzina 
nu sînt posibile fără cadre de mun
citori și tehnicieni cu o pregătire 
profesională ridicată. La indicația 
comitetului de partid, conducerea 
administrativă și comitetul sindica
tului au luat măsuri în toamna a- 
ceasta pentru organizarea unor 
cursuri de ridicare a calificării mun
citorilor și perfecționarea cunoștin
țelor tehnico-economice ale maiștri
lor și tehnicienilor. Au început să 
funcționeze de pe acum 64 cercuri 
pentru strungari, turnători, cazan
gii, lăcătuși, fiecare cu 25—30 mun
citori. La selecționarea oamenilor în 
cercuri s-a avut în vedere nu numai 
specialitatea, ci și nivelul de pregă
tire,al fiecăruia.

Măsurile Luate pînă ;în prezent, la 
care se vor adăuga și altele, ne dau 
siguranța că vom îndeplini cu suc- 

ices sarcinile de plan pe anul 1964. 
Nu putem trece însă cu vederea u- 
nele greutăți pe care le întîmpinăm 

, în pregătirea planului pe anul vii
tor. Bunăoară, sarcina de plan la 
producția globală nu a fost acoperi
tă pînă acum cu sortimente nomina
lizate decît în proporție de 91 la 
sută. Este necesar ca ministerul să 
stabilească cît mai repede întreg 
sortimentul de produse pentru anul 
1964 pentru a putea să facem un 
plan de aprovizionare cît mai real, 
potrivit necesităților producției, și să 
trecem la pregătirea tehnologiei de 
lucru și a documentației tehnice.

Muncind cu abnegație, bucurîn- 
du-se de un sprijin mai larg din 
partea ministerului, colectivul uzinei 
noastre va pregăti în condiții exem
plare producția anului viitor.

nZTXZKSOEZ

artere“, ti
de ieri. Ridicarea 

nouă se împletește

viitorului, cum becurile scăpărînd 
sulițe pun „nopții piedică“, ba 
chiar și fulgerul e prins într-o țăpușă 
— cum observă autorul cu umor — 
„O țăpușă de oțel — / Tunetu-a rămas 
din el !" Oamenii înțeleg că au ne
voie de învățătură și se îndreaptă 
spre carte ca spre o floare ce știe să 
te-asculte și să te ajute : „Stau pe po
licioare flori — / Ochii lumii gîndi- 
tori...“ Lupta pentru eliminarea preju
decăților, a lăcomiei și altor apucături 
vechi e consemnată în cîteva reușite 
portrete satirice, cum e acela al babei 
doftoroaie Rada.

Eroina principală a cărții e unul din 
nenumărații făuritori și beneficiari ai 
vieții noi. Fata care a cunoscut de 
mică truda, chinul, bătaia, frica, este 
acum sondor și înfruntă curajos

are
a-

tru că azi
Lumina care inundă 

țării și inimile oamenilor, 
florile și dînd spor muncii, 
frunților“ și îndemn pentru 
îndrăznețe,
sursa vie în conducerea de către 
vangarda clasei muncitoare :

„Si nu-i soarele-n amiezi — 
E partidu-n tot ce vezi..."

Prin valorile sale, „Povestea Ioa
nei“ constituie o nouă afirmare a vir
tuților poemului epic, atit de puțin 
cultivat, din păcate în ultima vreme, 
întors cu fața spre realitățile vieții — 
iar nu spre experiențe sterile, erme
tice care ascund de fapt lipsa de 
conținut, autorul urmărește aci desti
nele reprezentative ale unor oameni 
ca Ioana și Doru, deoarece epoca în 
care trăim este epoca lor, a celor ce 
muncesc, „ei sînt viitorul“ cum sună 
chiar titlul unei poezii.

Închinîndu-și cartea acestor eroi o- 
bișnuiți ai vremii noastre, Cicerone 
Theodorescu oglindește traiul și nă
zuințele lor într-un limbaj poetic ar
monios, plin de sevă și autenticitate. 
Versurile au emoție sinceră, accesibi
litate, frumusețe.

Și chiar dacă, privit în ansamblu, 
poemul nu are o construcție destul 
de unitară, chiar dacă unele episoade 
sînt mai puțin reliefate, povestea Ioa
nei spune mult cititorului despre 
transformările petrecute în viața și în 
conștiința oamenilor de azi. Și-o spu
ne cu glasuri de ceteră și fluier, care 
dau cuvînlului putere să ajungă la 
sufletele mulților iubitori de poezie.

ANDREI BÄLEANU
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,,Despre literatură
și artă"

„Teatru"
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re
activitate 

și roman-

Editura pentru lite
ratură a tipărit ele au
rind două volume care 
reunesc aspecte mai 
puțin cunoscute din ac
tivitatea a doi mari cla
sici ai literaturii ro- 
mîne : Delavrancea și 
Slavici,

Delavrancea :

artistic din ace] 
ne dau posibilitatea să 
cunoaștem mai bine ten
dințele manifestate în 
cultura noastră în , ulti
mele decenii ale seco
lului trecut. Demne de 
relevat sînt conferința 
„Doina“ și discursul 
„Din estetica poeziei 
populare“ care mărtu
risesc admirația scriito
rului față de tezaurul 
creației folclorice.

Ediția alcătuită și în
grijită de ElenaSavu și-'

Acest volum cuprin
de cîteva din-articolele;, . 
conferințele . și studiile 
despre literatură și artă 
ale lui Barbu Delavran- 
cea. în paginile acestei 
folositoare culegeri, ca
re ne arată lupta lui 
Delavrancea pentru o 
literatură realistă, inspi
rată din folclor, sînt 
strînse articole și por
trete dedicate unor scri
itori cum ar fi Asachi, 
Grigore Alexandrescu, 
Vasile Alecsandri, Pe
tre Ispirescu, Alexandru 
Vlahuță, Caragiale, ra
poarte ținute la șe
dințele Academiei, cum 
ar fi cele despre o- 
pera lui Gala Galac- 
tion și Mihail Sado- 
veanu. Numeroase cro
nici și articole des
pre fenomenul literar șiA âw sa se as îsmțe

Pe ordinea de zi a adunării gene
rale se aflau două puncte. Din ele
— pînă la urmă — a fost discutat 
doar unul, datorită timpului înain
tat. Vreme de mai multe ore mem
brii și candidații de partid din or
ganizația de bază nr. 1 de la mina 
Vulcan, au discutat pe marginea 
referatului biroului organizației de 
bază : comportarea și activitatea 
tovarășului Ion Grozavu.’

Era vorba de un membru tînăr 
al organizației de bază, șeful secto
rului I, de un om care îndrumă ac
tivitatea în producție a peste 400 de 
muncitori și tehnicieni ; era vorba de 
cel care pe linie tehnico-adminis- 
trativă poartă răspunderea princi
pală pentru îndeplinirea planului. 
Comportarea, morala sănătoasă, so
cialistă, atitudinea față de oameni a 
conducătorului atîrnă greu în cum
păna activității unui colectiv. Adu
narea generală avea de examinat 
unele fapte neplăcute.

Unui om străin de sectorul I, lu
crurile — așa cum stau ele — i se 
par de neînțeles. Un semestru în
treg din anul 1963, colectivul secto
rului I, care, printre altele fie spus, 
are o pondere însemnată în produc
ția de cărbune cocsificabil a minei
— a pășit mereu în fruntea celor
lalte sectoare. Cel puțin așa se putea 
deduce după producția extrasă peste 
sarcinile de plan. La un moment 
dat graficul întrecerii consemna mai 
mult de 6 000 tone de cărbune ex
trase peste prevederile planului. 
Apoi săgeata producției, care a ur
mat mereu un drum ascendent, a 
coborît brusc, într-o lună și jumă
tate întregul plus de producție a 
fost „înghițit“. Sectorul a rămas sub 
plan. în luhile bune, cînd sectorul 
se părea că merge ca pe roate, s-au 
găsit oameni — cu o privire mai 
largă — din conducerea minei și din 
biroul organizației de bază din sec
tor, care, strîngînd mîna tovarășu
lui Ion Grozavu pentru producția 
realizată, nu uitau să-1 și prevină 
oarecum mustrător. „Cărbune peste 
plan s-a dat. Dar ține minte o vorbă 
înțeleaptă : „Cum îți așterni, așa vei 
dormi". Planul lucrărilor de pregă
tiri e mult rămas în urmă. Ce-o să 
se întîmple cu sectorul cînd nu va 
avea asigurată linia de fronturi de. 
lucru.?,“

Șeful de sector primea numai feli
citările. îi ungeau parcă inima. 
Foarte bine ! E plăcut și firesc să 
vezi oameni mîndrindu-se cu rezul
tatele muncii. Dar nu este deloc fi
resc să iei în seamă doar cuvintele 
de laudă și să te faci că nu auzi și 

■ sfatul bine intenționat.
....întregul colectiv al sectorului 

s-a bucurat în urmă cu un an cînd 
inginerul Grozavu a fost promovat 
în muncă, i-a fost încredințată con
ducerea sectorului. îl știau ca pe 
un om tînăr și ager care muncește

TEATRE : Teati'ul de Opera și Balet 
al R P. Romine : Orfeu — (orele 19.30). 
Teatrul de stat de operetă : Sărutul Cla- 
nitei — (orele 19.30) Teatrul National 
„1. L. Caragiale" (Sala Comedia) : Ne
vestele vesele din Windsor — (orele 
19.30). (Sala Studio): Nora - (orele 19.30). 
Teatrul „CI. Nottara* (Sala Magheru) : 
Bucătăreasa — (orele 19.50). (Sala Stu
dio) Unchiul Vania — (orele 20) Tea
trul ..Lucia Sturdza Bulandra” (bd. 
Schitu MSguréanu 1) Cezar și Cleopa
tra - (orele 19.30). (Sala Studio) ■ Ta
che, lanke și Cadîr — (orele 19.30). Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : 
Paharul cu apă — (orele 19.30). Teatrul 
pentru tineret și copii (Sala C. Miile) : 
De Pretore Vincenzo — (orele 29). Tea
trul satiric muzica) ,,C. Tănase" (Sala 
din calea Victoriei 174) ; Palatul melo
diilor — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : Cartea cu Apolodor
— (orele 16). (CaSa de cultură a raionu
lui Grivtța Roșie); Ala Băla Portocala.
— (orele 15). Circul de stat : Stelele Bu
dapestei — (orele 20).

timp dintre ele — drama în 
versuri „Bogdan-voclă“ 
— a rămas în manu
scris, văzînd pentru pri
ma dată lumina tiparu
lui abia în ediția recent 
apărută.

Dintre cele cinci pie
se de teatru ale lui I. 
Slavici, cuprinse în a- 
cfiastă ediție, primele 
trei — „Fata de birău“, 

- : de 
„Polipul un- 
- sînt cotue- 

inspi- 
so- 

cietății din acea vreme, 
scriitorul ridiculizând a- 
tfțudinile retrograde. 
Ultimele două — trage
dia „Gaspar Grațiani, 

. domnul Moldovei“ — 
și drama „Bogdan- 
vodă“ — sînt inspirate 
din trecutul istoric al 
poporului nostru, trans- 
rnițînd un mesaj plin de 
caldă umanitate și pa
triotism.

Piesele de teatru ale 
lui loan Slavici pre
zintă o reală însemnă
tate pentru înțelegerea 
întregii creații a scriito
rului. Ediția este alcă
tuită de criticul I. D. 
Bălan, care semnează și 
studiul introductiv.

trei — „1__ — T.
„Toane sau vorbe 
jclacă“ și 
cinului“

».Aydii pde moravuri, 
prefațată de Zina .Mol- din ( realitățile
cut contribuie la înțe
legerea mai profundă a 
moștenirii literare a lui 
Delavrancea.

Concomitent cu 
marcabila-i 
de nuvelist 
cier, care l-a situat pe 
unul din locurile de 
frunte ale literaturii 
noastre clasice, loan 
Slavici s-a preocupat și 
de dramaturgie. Piesele 
sale de teatru sînt ex
trem de puțin cunoscu
te nefiind pînă acum 
niciodată tipărite în
tr-un volum, iar una

veam încrederea că fac un lucru 
bun, că mă bizui pe un tovarăș de 
nădejde pentru mina noastră. Ascul- 
tîndu-i atunci angajamentul am 
simțit o mare satisfacție. Au trecut 
numai doi ani. Sincer să fiu — după 
cîte am aflat — nu-1 mai recunosc 
pe inginerul Grozavu de atunci. Noi 
am mai stat de multe ori de vorbă. 
Nu mi-a plăcut felul lui lăudăros 
de a vorbi, de a pune pe seamă pro
prie realizările sectorului. Și i-am 
spus-o. Direct. Fără ocoliș. Dar cre
deți că m-a ascultat ? -Nu-i ajungeau 
toate cărămizile de la mina noastră 
ca să se bată cu ele în piept și să 
spună : „Eu am făcut, eu am dres ; 
fără mine nu s-ar fi realizat nimic ; 
meritul meu...“.

La adunare au luat cuvîntul, spu- 
nînd lucrurilor pe nume, mulți 
membri și candidați de partid. Cu 
grijă tovărășească față de cel dis
cutat, fiecare a încercat să-i arate 
cîte daune poate aduce unui întreg 
colectiv metodele greșite de muncă 
cu oamenii, subaprecierea forței și 
capacității colectivului, lipsa de mo
destie, supraaprecierea meritelor 
personale. Se discutau nu numai 
trăsăturile negative ale inginerului 
Grozavu, ci și modul cum au apărut 
ele, la ce rezultate au dus și ce ră- 
mîne de făcut pentru a le dezrădă
cina.

Să ascultăm faptele.
...începuse o nouă lucrare minieră. 

Se săpa în stratul 15 din blocul Ô 
un suitor colector. Minerul, șef de 
brigadă. Constantin Zaharia trecuse 
de cîteva ori pe acolo. Observase că 
la locul de muncă se dădea zor 
mare pentru metri liniari de înain
tare, pentru cărbune, dar nimeni nu 
se îngrijea și de calitatea lucrării. 
Ca om care-și pune interesele sec
torului tot atît de aproape de ini
mă ca acelea ale brigăzii pe care 
o conducea, S-a adresat șefului de 
sector, sesizîndu-i neregula consta
tată. Făcuse chiar și o propunere : 
să nu se mai armeze în câmpuri ci 
în desiș, pe tropan. Inginerul Gro-
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nici : Ce vrei să spui ? Vinzi gră
dinarului, castraveți ? Pe mine să 
nu mă învețe nimeni cum trebuie 
lucrat !

Suitorul a fost executat. A „trăit“ 
însă puțin. A intrat în presiune și

cu toată dragostea pentru bunul 
mers al producției. Depune suflet 
pentru acest lucru, este bine pregă
tit profesional, nu-și precupețește 
timpul atunci cînd e nevoie de sfa
tul și ajutorul lui, dovedind reale 
calități de bun organizator al pro
ducției. în vara anului 1961, una din 
organizațiile de bază de la mina 
Vulcan l-a primit cu încredere în 
rîndurile membrilor ei.

Inginerul Grozavu are într-ade- 
văr asemenea calități ; dar, din ne
fericire — cu timpul, a dovedit și 
unele trăsături ce-i pun în umbră 
părțile bune. Neîndeplinirea siste
matică a planului lucrărilor de pre
gătiri nu este un lucru întîmplător, 
ci un tribut scump cu care sectorul 
a plătit unele metehne ale șefului 
său : îngîmfarea, împăunarea de pe 
urma unor succese vremelnice.

La începutul adunării generale, 
un membru de partid dintr-o altă 
organizație de bază de la mină a 
cerut permisiunea să participe la 
discutarea primului punct de pe or
dinea de zi. Este vorba de minerul 
Gheorghe Drob din sectorul III.

— Nu am venit aici cu sufletul 
încărcat de bucurie. Sînt mîhnit. Aș zavu l-a privit cu ochi mici, iro- 
vrea să se știe și să-i reamintesc și • • -
tovarășului Grozavu că în urmă cu 
doi ani i-am dat recomandarea pen
tru primirea în rîndul membrilor de 
partid. Nu mi-a tremurat mîna 
scriind lucruri bune despre el. A-

I

este bine cunoscut la mina Vulcan. 
Muncește în subteran de 25 de ani, 
îndeplinește aici funcția de maistru 
miner de 12 ani. în tot acest răs
timp și-a îndeplinit conștiincios în
datoririle. n-a primit nici o sancți
une administrativă. în răstimpul a 
trei zile, șeful sectorului i-a dat nu 
mai puțin decît trei sancțiuni pentru 
neexecutarea unor dispoziții care au 
fost executate dar pe care șeful de 
sector nu le-a mai controlat.

în primul semestru al anului, sec
torul a rămas în urma sarcinilor la 
lucrările de pregătiri cu peste 220 
m. 1. de galerii și suitori. N-au fost 
pregătite abatajele noi care să asi
gure producția viitoare a sectorului. 
Inginerul Grozavu simțise că îl aș
teptau greutăți serioase ; se cerea o 
încordare a eforturilor. Conducerea 
minei n-a putut fi de acord ca șe
ful sectorului să plece în concediu, 
așa cum insista el, tocmai în acele 
momente. I s-a cerut să-și pună la 
zi unele lucrări rămase în urmă. 
Dar inginerul Grozavu a părăsit 
sectorul tocmai atunci cînd se ce
reau reparate unele greșeli de or
ganizare și de pregătire a produc
ției pe care nimeni altul decît el le 
săvîrșise.

Comuniștii au discutat în aduna
rea lor generală nu numai căile prin 
care munca în sector poate fi îmbu
nătățită, iar producția pierdută, re
cuperată —ci și mijloacele prin care., 
poate fi îndreptat Un om. Părerea 
tuturor era că organizația de bază a 
dovedit maturitatea; combativitatea 
membrilor ■ și candidaților săi de

s-a închis pe o porțiune de 60 de 
metri. Producția de cărbune din 
abataje stagna. Au fost necesare lu
crări noi, costisitoare, firele, pentru 
redeschiderea Suitorului. Se dove
dise că minerul Zaharia a avut 
dreptate.

...Conducerea minei l-a chemat pe 
șeful sectorului I să-i facă cunoscut 
preliminarul planului pe trimestrul 
III al anului. Inginerul Grozavu 
nici măcar n-a vrut să afle de el. 
L-a respins din capul locului. Spe
cialiștii minei au încercat să-i dove
dească negru pe alb că sectorul are 
posibilități să se achite cu cinste de 
noile lui sarcini. Zadarnic. Fără să 
se consulte cu organizația de partid, 
cu tehnicienii sectorului, cu șefii de 
brigăzi, el ținea morțiș, una și bună: 
„Vă mulțumesc de sfaturi. Să nu 
mă învețe nimeni ce am de făcut“.

— N-am ce zice, tovarășul Gro
zavu este un inginer capabil, din 
punct de vedere profesional, care 
pune umărul la muncă — spunea 
în adunare un miner vîrstnic. Dar 
ce folos pentru sector ? Vrea să le 
facă pe toate singur.

Este vorba de înțelegerea greșită 
de către tovarășul Grozavu a ceea 
ce înseamnă răspunderea unică 
pentru bunul mers al producției 
sectorului I. Răspundere unică nu 
înseamnă îndepărtarea colectivului 
de la conducerea treburilor produc
ției. ea presupune consultarea largă 
a organizației de bază, a tehnicieni
lor, muncitorilor asupra celor mai 
potrivite și eficiente măsuri ce ur
mează a fi luate. înseamnă să as- ________ T. ______ _______ , „„
culți cu atenție propunerile buhe ale partid, eficiența controlului exerci- 
oamenilor. să le examinezi minu
țios și cu ajutorul întregului colec
tiv, să le pui în fapt.

— Mie unul nu mi-ar place ca șe
ful sectorului să fie moale ca vata 
El trebuie să fie energic, cu vorba 
clară, hotărîtă, să primesc răSDuns 
la întrebările pe care i le pun — 
l-am auzit spunînd în adunare pe 
minerul Iuliu Molnar. Șeful nostru 
de sector a întrecut măsura.

Colectivul sectorului sprijină mă
surile luate de conducerea sectoru
lui pentru întărirea disciplinei so
cialiste a muncii, în luarea unor 
măsuri trebuie să se dea în schimb 
dovadă de multă principialitate, să 
se analizeze amănunțit abaterile să
vârșite, în așa fel îneît sancțiunea 
dată să aibă un rol educativ, să pre
vină repetarea încălcării disciplinei. 
Dar tocmai invers proceda inginerul 
Grozavu. Comunistul Sabin Achim

tăt de către organizația dé bază asu
pra' conducerii"- téhhicb-âdmihist'ra- 
tivè a sectorului.

■fr

Adunarea generală se încheiase; 
Inginerul Grozavu m-a oprit din 
drum :

— Știu că veți scrie despre ședin
ța noastră. îmi dau seama că din- 
tr-o asemenea adunare, ca și din 
cazul meu vor avea de învățat și 
alții. Scrieți articolul. Aș vrea să 
adăugați angajamentul și dorința 
mea sinceră ca organizația de bază, 
toți oamenii să recunoască în mine, 
peste puțin timp un alt om decît 
am fost în ultima vreme.

Primești cu bucurie asemenea cu
vinte. Te gîndești atunci cît de 
instructivă și luminoasă este școala 
adunărilor generale ale comuniș
tilor.

C. MORARU

CINEMATOGRAFE : Vară și fum — 
cinemascop ; Sala Palatului R.P. Romi
ne (orele 19,30 — séria de bilete 884) Pa
tria — bd Magheru 12—14 (9 . 11.30 , 14 ;
16.30 ; 19 I 21,30) București - bd. 6 Mar
tie 6 (9.15 ; 11,30 ; 13.45 : 18.31) : 13.45 ; 21), 
înfrățirea între popoare — bd. Bucu- 
reștii-Noi (10 I 15 . 17,30 ; 20) Grlvtța — 
calea Grivitei — podul Basarab (9 1
11.30 I 14 , 16.30 : 19 ; 21,30) Melodia — 
șos. ștefan cel Mare — colț cu str. Li- 
zeanu (10 ; 12.15 ; 14.30 ; 16.45 ; 19 ; 21.15). 
Strict secret : — cinemascop : Republica
— bd. Magheru 2 (9.30 ; 11,30 i 13,45 ;
16.45 ; 19 ; 21.15). Festival - bd. 6 Mar
tie 14 (10 I 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). Excelsior
— bd. 1 Mai 322 (10 ; 12,15 ; 15,30 , 18 i 
20.30). Ipocrițli i Carpați - bd. Magheru 
29 (10 , 12 ; 14 : 16 ; 13.15 ; 29.30), Capitol
— bd. 6 Martie 16 (10 ; 12 ; 14 , 16 , 18.15 i 
20.30). Oameni öe afaceri : Tineretului
— cal. Victoriei 48 (9,30 ; 11,30 ; 13,30). 
G. F. Hacndel ; Tineretului — cal Vic
toriei 48 (17; 18,45; 20,30), Ultimul tren 
din Gun Hili ; victoria — bd. 6 Martie 
7 (9 45 ; 12; 14,15; 16.30 ; 18.45 ; 21). Fla
căra — calea Dudești 22 (16 , 18,15 ; 20.30), 
Munca — șos. Mihai Bravu 
18,15; 20 30;), Lira — calea 
brie 196 (15 ; 17 ; 19 ; 21). O 
nă : Central — bd. 6 Martie 2 (II > 13.15 ;
15.30 ; 18 ; 20,30). Moartea în șa — cine
mascop : Lumina — bd. 6 Martie 12 (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 14. după-amiâză 16 i 18.15 ; 20.30). 
Escondida : .Union — str. 13 Decembrie 
5—7 (14,30 : 16.30 ; 18,30 ; 20,30). Program 
special pentru copii la orele 10 la cine
matograful Doina — str. Doamnei 9. Cel 
mai mare spectacol : Doina — str. 
Doamnei 9 (11,45 , 14,30 ; 17,30 ; 20.30). Fil
me documentare — rulează în continua
re de la orele 10 pînă la orele 21 la cine
matograful Timpuri Noi — bd. 6 Martie 
18. Codin : Giulești — calea Giuleștl 56 
(10,30 ; 12,30 ; 16 ; 18 ; 20), Tomis - calea 
Văcărești 21 (9 , 11; 13; 15; 17; 19; 21). Li
bertății — str. 11 Iunie 75 (10; 12; 14; 16; 
18; 20). Marele drum : Cultural — piața 
Ilie Plntilie 2 (14,30; 16,30; 18.30; 20.30), 
Progresul — șos. Giurgiului 3 (15,30; 18; 
........ ~ bd. Libertății 70-72 (16;

mamă : Feroviar — cal.
12; 14.15; 16,30; 18.45: 21), 
Dimitrov 118 (io; 12; 14; 
Modern — piața G Coș- 

17; 19. 21) Marea bătă- 
--------3 în continuare

221 (11 : 16 ;
13 Septem- 
zi de toain-

20 15), Pacea — 
18; 20). Voi fi 
Grlviței 80 (10; 
Aurora — bd 
16; 18,15; 20.30) _____
buc 1 (10; 12: 15; 17; 12, 
lie de pe Volga rulează ... ___ ______
de la orele 9 pînă la orele 21 la cinema
tograful Dacia —cal Griviței 137. Icarie 
X B-i — cinemascop ; Buzești - str. 
Buzeștl 9—11 (15,- 17; 19; 21) Volga - șos. 
Ilie Pintilie 61 (10, 12; 16; 18.15; 20;30).
Tăunul : Crîngașl - șos. Cringași 42 (16, 
18.15; 20,30). Ultima șansa ; Bucegl - bd 
1 Mal 57 (10; 12; 16; 18; 20.15) Miorița — 
cal. Moșilor 127 (10; 12; 15; 17; 19, 21), 
Floreasca_ - str. 1. S. Bach 2 (16, 18.15; 
20,30). Căpitanul Fracasse — cinema
scop : Unirea - bd. 1 Mal 143 (11; 15; 17, 
19; 21). Adorabile și mincinoase : Vitan 
- cal. Dudești 97 (15; 17; 19, ai). E per
mis să calci pe iarbă : Popular - str. 
Mătăsari 31 (15.15; 17, 18.45; 20.30).

. TELEVIZIUNE; Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică Ia televiziune. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pentru co
pii : Jucării de toamnă. 19,25 - Emisiu
ne, de știință. 19.50 - Transmisiune de 

”C- Nottara" — „Bucătă
reasa de Anatolb Sofronov, Tn pauză: 
Șah. în încheiere: Buletin de știri bu
letin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA

Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 
șt 11 octombrie a. c. In țară: Vreme 
schimbătoare cu cerul noros mal ales 
in jumătatea. de nord a. țârii Vor că
dea ploi temporare mai ales în prima ’ 
parte a Intervalului. Vînt potrivit pre- 
dominînd din sectorul vestic. Temrp- 
ratura staționară la început apoi în 
scădere ușoara. Minimele vor fi cu
prinse între 2 șl 12 grade, iar maxi
mele între 11 șl 21 grade local mal ri
dicate la începutul intervalului. In 
București ; Vreme schimbătoare cu ce
rul noros. Temporar ploaie. vînt 
potrivit din vest. Temperatura stațio
nară la început, apoi în scădere ușoară.
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Uzina de strunguri Arad. Aspect din secția de roți dințate
(Foto : GH. VINȚILĂ)

Sosirea delegației Asociației 
de prietenie sovieto-romîne

Luni la amiază a sosit în Capi
tală, la invitația Consiliului general 
A.R.L.U.S., delegația Asociației de 
prietenie sovieto-romînă (A.P.S.R.), 
care va participa la manifestările 
din cadrul Lunii prieteniei romîno- 
sovietice. Din delegație fac parte 
V. N. Stoletov, ministrul învățămîn
tului superior și mediu de speciali
tate al R.S.F.S.R., deputat al Sovie
tului Suprem al R.S.F.S.R., A. G. Țu- 
kanova, prim-locțiitor al președin
telui A.P.S.R., N. I. Lukian, locții
tor al ministrului învățămîntului 
public al R. S. S. Moldovenești, 
membru în conducerea filialei re
publicane moldovenești a A.P.S.R.. 
I. V. Bas (Basmak), scriitor, mem
bru în conducerea filialei republi
cane ucrainene a A.P.S.R., V. A. 
Gariuhov, laminator la Uzina 
„Ijorsk“ din orașul Leningrad, Erou 
al Muncii Socialiste, deputat al So
vietului Suprem al R.S.F.S.R., A. N.

Adunarea consacrată deschiderii
Lunii prieteniei romîno-sovietice

(Urmare din pag. I-a)

Referindu-se apoi la succesele pe 
care le dobîndește poporul nostru 
sub conducerea încercată a Parti
dului Muncitoresc Romîn, vorbitorul 
a arătat că prin eforturile creatoare 
ale celor ce muncesc, în anii puterii 
populare a fost făurită îh țara noas
tră o industrie puternică și o agri
cultură socialistă în plină dezvoltare 
care au schimbat din temelie înfăți-

• șarea Romîniei.
In continuare, vorbitorul a spus : 

„Poporul nostru este devotat cu trup 
și suflet cauzei păcii. împreună cu 
Uniunea Sovietică,- cu toate țările 
socialiste. Republica Populară Ro
mînă promovează consecvent o po
litică de coexistență pașnică între 
statele cu orînduiri sociale diferite, 
duce o activitate susținută pentru 
îmbunătățirea relațiilor dintre state, 
pentru dezvoltarea relațiilor econo
mice, reciproc avantajoase, manifes- 
tîndu-se ca un factor activ de men
ținere și consolidare a păcii“.

înfățișînd manifestările cultural- 
artistice cuprinse în programul Lu
nii prieteniei romîno-sovietice, to
varășul Marin Florea lonescu a spus 
în încheiere : „Luna prieteniei ro
mîno-sovietice prilejuiește' o dată 
mai mult reafirmarea voinței po
porului nostru de a dezvolta necon
tenit prietenia, alianța și colaborarea 

,f multilaterală cu Uniunea Sovietică. 
' Legăturile frățești de nezdruncinat 

care unesc popoarele noastre sînt 
clădite pe trainica temelie a interna
ționalismului proletar. Republica 
Populară Romînă și Uniunea Sovie
tică. asemenea tuturor țărilor socia
liste. au un țel comun : socialismul 
și comunismul. Pășind spre acest, mă- 
ref țel, ele adîncesc și dezvoltă rela
țiile lor de prietenie și colaborare, 
contribuind astfel la întărirea uni
tății marii și puternicei familii a 
statelor socialiste, în numele cauzei 
scumpe a socialismului și păcii“.

In continuare a luat cuvîntul con
ducătorul delegației Asociației de 

jprietenie sovieto-romîne. V. N. Sto- 
letov. După ce a transmis poporului 
romîn uri salut frățesc și cele mai 
bune urări, vorbitorul a arătat că 
oamenii sovietici se bucură de reali
zările remarcabile repurtate în mun-

• că de clasa muncitoare și țărănimea 
Romîniei socialiste, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn și a 
Comitetului său Central, în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Oamenii muncii au asigurat 
victoria socialismului -în R. P. Ro
mînă, au obținut succese remarca
bile în dezvoltarea economiei națio
nale, a științei și culturii, în ridica
rea nivelului de trai al poporului.

Turneul Teatrului „JVlaxim Gorki" 

din Leningrad

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Co
lectivul artistic al Teatrului „Ma
xim Gorki“ din Leningrad, care se 
află de cîtëva zile la Cluj, a vizitat 
luni dimineața Muzeul de artă și 
Muzeul etnografic al Transilvaniei. 
La prînz, artiștii sovietici s-au întîl- 
nit cu oameni de teatru.

Seara, artiștii Teatrului „Maxim 
Gorki“ din Leningrad au prezentat 
ultimul lor spectacol la Cluj cu pie
sa „Barbarii“ de Maxim Gorki, în 
regia lui G. A. Tovstonogov, artist al 
poporului al U.R.S.S., laureat al pre
miului Lenin.

Publicul spectator a urmărit cu un 
deosebit interes spectacolul, răsplă
tind cu vii aplauze măiestria inter
pretativă a talentaților actori. La 
sfîrșitul spectacolului artiștilor li 
s-au înmînat buchete de flori. După 
spectacol, comitetul executiv al sfa
tului popular regional a oferit o 
masă în cinstea oaspeților.

Sitnova, brigadier în sovhozul „Bo- 
ret“ din regiunea Moscova, Erou al 
Muncii Socialiste, deputat în Sovie
tul Suprem al R.S.F.S.R.

Delegația sovietică a fost salutată 
la sosire, pe aeroportul Băneasa, de 
acad. Petre Constantinescu-Iași și 
Marin Florea lonescu, vicepre
ședinți ai Consiliului general 
A.R.L.U.S., Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, membri -îi 
Consiliului general A.R.L.U.S., oa
meni de știință, artă și cultură, con
ducători și activiști ai organizațiilor 
de masă.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

Oaspeților sovietici li s-au înmî- 
nat buchete de flori.

(Agerpres)

Aceste succese întăresc și mai mult 
forța lagărului socialist care devine 
un factor hotărîtor în soluționarea 
principalelor probleme ale contem
poraneității.

Este firesc să ne bucurăm de re
alizările poporului romîn, deoarece 
cu cît ritmul de dezvoltare a econo
miei fiecărei țări socialiste este mai 
înalt, cu atît mai rapid va 'fi asigu
rată superioritatea tuturor țărilor 
socialiste asupra țărilor capitaliste 
în sfera producției materiale.

Referindu-se la realizările poporu
lui sovietic pe drumul construirii 
comunismului, vorbitorul a spus : 
„Pe întinderile de necuprins ale pa
triei sovietice se desfășoară giganti
ca muncă de făurire a bazei tehni- 
co-materiale a comunismului. Toți 
oamenii muncii din țara noastră se 
pregătesc să întâmpine cu cinste cea 
de-a 46-a aniversare a Marelui Oc
tombrie. în întreaga țară a luat am
ploare o mișcare susținută pentru 
realizarea unor noi indicatori supe
riori în industrie, în producția a- 
gricolă, în îmbunătățirea nivelului 
de trai material și cultural al oame
nilor sovietici.

împreună cu alte țări ale lagăru
lui socialist, Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Romînă pășesc 
în avangarda luptei pentru pace și 
prietenie între popoare, traduc în 
viață în mod consecvent politica le
ninistă de coexistență pașnică între 
statele cu orînduiri sociale diferite.

Asociația de prietenie sovieto-ro
mînă desfășoară o largă activitate, 
popularizînd în rîndurile opiniei pu
blice succesele poporului frate ro
mîn în construirea socialismului, 
realizările sale în domeniul culturii.

în prezent în țara noastră, în 
Ucraina, în R.S.S. Gruzină, în R.S.S. 
Moldovenească, R.S.S. Armeană, 
R.S.S. Letonă și în alte republici ale 
marii noastre patrii, filialele Asocia
ției de prietenie sovieto-romînă or
ganizează festivități consacrate aces
tei Luni a marii noastre, prietenii.

Pe noi, oamenii sovietici, a spus în 
încheiere vorbitorul, ne bucură rea
lizările talentatului popor romîn, 
sîntem mîndri de ele și îi dorim din 
toată inima noi succese în construc
ția socialistă. Ne mîndrim cu priete
nia noastră. O prețuim sincer și în
totdeauna vom face totul pentru a 
o adînci și dezvolta neîntrerupt".

în repetate rînduri cuvîntările au 
fost subliniate cu vii aplauze, parti- 
cipanții manifestînd îndelung pen
tru prietenia de nezdruncinat dintre 
poporul romîn și popoarele Uniunii 
Sovietice

După adunare a fost prezentat un 
program artistic.

(Agerpres)

Știri s2d - .

ȘAM. — Meciurile celui de-al 13-lea tur 
al campionatului .mondial feminin de șah 
pe echipe s-au încheiat cu-următoarele re
zultate: ■ B. P, Romînă ~ Belgia ; 
(Nicolau — Loeffler 1—Ox Perevoznic —. 
Cuypcrs (0—1) ; Iugoslavia — Olanda 
0,5—0,5 (1) ; R. D. Germană—Austria 1,5— 
0,5 ; R. F. Germană — R. P. Mongolă 
1—1 ; R. P. Bulgaria — Scotia 1—0 (1) ; 
R. P. Polonă — Monaco 1—0 (1) ; R. P. 
Ungară - S.U.A. 0,5—0.5 (1).

Clasament înaintea ultimelor două ture : 
1. U.R.S.S. 23 puncte ; 2. Iugoslavia 22,5 
(1) puncte ; 3. R. D. Germană 18 (1)
puncte ; 4. R. P. Romînă 15,5 puncte ; 5. 
Olanda 13,5 (1) puncte ; 6—7. R. P. Bulga
ria, R. P. Ungară 13 puncte și cîte o par
tidă întreruptă. *

BOX. — Pugiliștii romîni s-au comportat 
remarcabil în cea de-a doua reuniune in
ternațională de box desfășurată duminică 
seara în orașul suedez Sundvall. Din nou a 
terminat victorios „semigreul" Ștefan Pan- 
duru, care l-a făcut k.o. pe norvegianul

Președintele Academiei
R. P. Romîne 

a plecat în S. U. A.
Acad. Ilie Murgulescu, președinte

le Academiei R. P. Romîne, a plecat 
duminică seara în S.U.A., pentru a 
participa la festivitățile prilejuite de 
centenarul Academici naționale de ști
ințe din S.U.A., care vor avea loc la 
Washington intre 21 și 24 octombrie.

La plecare, în Gara de Nord, au fost 
de față membri ai conducerii Acade
miei și alți oameni de știință, precum 
și reprezentanți ai Legației S.U.A. în 
R. P. Romînă. (Agerpres)

Plecarea unei delegații 
a C.C.S. în R.P. Bulgaria
Luni dimineața a părăsit Capita

la îndreptîndu-se spre Sofia o dele
gație a Consiliului Central al Sindi
catelor din R. P. Romînă condusă de 
Vasile Mușat, vicepreședinte al 
C.C.S. care, la invitația Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. 
Bulgaria, va face o vizită în țara 
vecină.

Pe aeroportul Băneasa, membrii 
delegației au fost conduși de Elena 
Lascu, vicepreședinte al C.C.S., Ion 
Cotoț și Ludovic Csupor, secretari 
ai C.C.S., de activiști ai sindicate
lor, funcționari superiori ai Minis
terului Afacerilor Externe.

Au fost de față Ivan Kinov, am
basadorul R. P. Bulgaria în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

INFORMAȚII
® Luni la amiază a părăsit Capitala an

samblul de balet londonez care a între
prins un turneu în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, oas
peții au fost conduși de reprezentanți ai 
Comitetului do Stat pentru Cultură și Artă, 
ai Teatrului de Operă și Balet al R. P. Ro
mîne si ai conducerii O.S.T.A.

Au fost de fată reprezentanți ai Legației 
Marii Britanii în R. P. Romînă.

® Luni după-amiază a avut loc în sala 
Lectoratului central din Capitală con
ferința prof. dr. A. N. Novikov, director 
al Institutului de cercetări oncologice din 
Moscova, cu tema „Cercetări în domeniul 
oncologiei clinice“.

Au participat numeroși medici și cerce
tători de specialitate.

® Luni seara, la Teatrul de Operă și 
Balet al R. P. Romîne a avut loc un spec
tacol de seleețiuni din programele sus
ținute de echipele participante la finala 
celui de-al Xll-lea concurs al formațiilor 
artistice ostășești.

Au asistat generali, ofițeri, activiști de 
partid, oameni de cultură și artă, oameni 
ai muncii.

Spectacolul susținut pe scena Teatrului 
de Operă și Balet a constituit o încunu
nare a eforturilor depuse de cei 1 300 ar
tiști amatori participant! la. finală. Publi
cul a aplaudat cu căldură cîntecele pa
triotice și ostășești, cînteccle și dansurile 
populare, tablourile coregrafice cu temati
că militară, susținute de ostașii(artiști ama
tori. Au făcut o puternică impnwie ansam
blul coral care sub bagheta generalului 
maior Dumitru Eremia, a reuniți 500 inter- 
prețf, precum și orchestrele Teuirite, tara
ful compus din 120 de persoane, echipele 
de dansuri și acrobați, soliști) vocali și 
instrumentali. (Agerpres)

Specialiști polonezi din innusiria cliiiimâ 
ne vizitează țara

Luni la prînz a sosit în 
o delegație de specialiști 
din industria chimică condusă de 
Antoni Radlinski, ministrul indus
triei chimice a R. P. Polone.

Oaspeții, care au venit în țara 
noastră ca răspuns la vizita făcută 
în anul trecut în Polonia de o de
legație de specialiști romîni din in
dustria chimică, vor vizita uzine și 
combinate petrochimice, institute de 
proiectări și cercetări și vor purta 
discuții cu specialiștii noștri privind 
dezvoltarea colaborării tehnico- 
științifice între cele două țări.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost întîmpi- 
nați de Mihail Florescu, ministrul 
industriei petrolului și chimiei. Ata- 
nase Diaconescu, adjunct al minis
trului, funcționari superiori din a- 
cest minister.

Au fost de față Wieslaw Sobie-

Capitală 
polonezi

Pregătiri de iarnă 
Ia Slănic-Moldova
Stațiunea balneară Slănic-Mol

dova își continuă activitatea în 
tot cursul anului. Iarna aceasta 
își vor îngriji aici sănătatea sau 
se vor odihni mai mulți oameni ai 
muncii decît în iarna precedentă.

In vederea asigurării unor bune 
condiții de cazare o serie de vile 
au fost reamenajate. Pentru cele 
trei cantine ale stațiunii, unde 
vor putea lua masa peste 1 000 de 
persoane zilnic, se însilozează im
portante cantități de cartofi' ră- 
dăcinoase, se pregătesc murături, 
conserve de fructe etc. De aseme
nea, s-au procurat pînă acum 25 
vagoane de lemne, iar aproviziona
rea cu combustibil continuă.

por tive
Einer Lerstad. C. Crùdu (cocoș) a dispus 
la puncte de Con (Suedia), iar „semimijlo- 
ciuî" C. Niculescu a cîștigat prin descal

ificarea lui Weidman (Suedia). T. Felea 
(mijlocie) l-a întrecut la puncte pe norve
gianul Rolf Beijen. M. Mariuțan (mijlocie) 
a pierdut la puncte întîlnirea cu norvegi
anul Guldbrandsen.

■k
FOTBAL. — Ieri, în orașul Greifswald 

s-au întîlnit într-un meci amica) echipele 
reprezentative de fotbal (juniori) ale R. D. 
Germane și R P Romîne. Gazdele au cîș
tigat cu scorul de 4—1 (3—0) prin punc
tele marcate de Matthei (2) și Stein (2). 
Unicul punct al echipei noastre a fost în
scris de Mureșan în minutul 77.

în cadrul etapei a 7-a a campionatu
lui cat. A de fotbal, duminică dimineața, 
de la ora 10, pe stadionul „23 August" din 
Capitală se va disputa meciul Progresul-Ra- 
pid. Luni, pe același stadion, cu începere 
de la ora 15,30 are loc meciul Steaua-Di- 
namo-București.

Cocteil cu prilejul celei de-a 14-a aniversări 
a proclamării R. D. Germane

Ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R. D. Germane în R.P. 
Romînă, Anton Ruh, a oferit luni 
seara în saloanele Casei Centrale a 
Armatei, un cocteil cu prilejul celei 
de-a 14-a aniversări a proclamării 
R. D. Germane.

Au participat tovarășii Petre 
Borilă, Dumitru Coliu, Gheorghe 
Gaston Marin, Avram Bunaciu, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, ad- 
juncți ai ministrului afacerilor ex
terne, conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor obștești, a- 
cademicieni și alți oameni de știință, 
cultură și artă, generali și ofițeri su
periori, ziariști. Au luat parte șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpului 
diplomatic. Cocteilul s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

★

Cu același prilej, ambasadorul 
R. D. Germane în R. P. Romînă, 
Anton Ruh, însoțit de membrii am
basadei, a depus luni dimineața o 
coroană de flori la Monumentul E- 
roilor Patriei.

★

în dimineața aceleiași zile, amba
sadorul Anton Ruh, însoțit de mem
brii ambasadei, a depus o coroană 
de flori la Monumentul Eroilor So
vietici.

Au fost de față reprezentanți ai

Ședința festivă de la Berlin
BERLIN 7 (Agerpres). — Cu pri

lejul celei de-a XlV-a aniversări a 
proclamării R.D.G., la 6 octombrie 
a avut loc la Teatrul de Stat de O- 
peră din Berlin o ședință festivă, la 
care au participat fruntași în pro
ducție, veterani ai mișcării munci
torești germane, oameni de știință și 
cultură, reprezentanți ai organizații
lor de partid, de stat și obștești.

în prezidiu au luat loc conducă
tori ai R.D. Germane, în frunte cu 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D. Germane.

Willi Stoph, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a prezen
tat raportul în care a vorbit despre 
succesele obținute în viața politică, 
economică și culturală a țării, des
pre perspectivele de dezvoltare a 
economiei naționale, despre politica 
.de pace a guvernului R.D. Germane.

La 7 octombrie, cu prilejul celei 
de-a 14-a aniversări a proclamării 

rajski, ambasadorul R. P. Polone la 
București, și membri ai ambasadei.

După amiază membrii delegației 
au fost primiți de Mihail Florescu, 
ministrul industriei petrolului și 
chimiei.

La primire au luat parte adjuncți 
ai ministrului și funcționari su
periori din minister. A fost de față 
Bernard Dodziuk, consilier al Am
basadei R. P. Polone la București.

■k
Florescu a oferit o 
delegației de spe- 
din industria chi-

Seara, Mihail 
masă în cinstea 
cialiști polonezi 
mică.

Au luat parte Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, adjuncți ai ministrului indus
triei petrolului și chimiei, funcțio
nari superiori din acest minister.

A fost prezent, de asemenea, 
Wieslaw Sobierajski, ambasadorul 
R. P. Polone în R. P. Romînă.

(Agerpres)

Pavilionul din Parcul Herăstrău 
găzduiește expoziția „Transportu
rile americane" — un sugestiv ta
blou ăl realizărilor din acest sector 
important de activitate al S.U.A. 
Ca și expoziția „Masele plastice în 
S.U.A,“ organizată la București 
anul trecut și această prezentare 
este urmarea unui aranjament în
tre guvernul romîn și guvernul 
Statelor Unite privind schimburile 
tehnico-științifice și culturale.

Privirile vizitatorului se opresc 
asupra numeroaselor fotografii și 
machete, modele de mașini, de a- 
vioane și aeroporturi care, „sur- 
pfinzîndu-i pe americani în miș
care", cum se exprima un ghid, 
prezintă aspecte din rețeaua largă 
a transporturilor rutiere, feroviare, 
maritime și aeriene americane.

Marcînd evoluția industriei ame
ricane de automobile, semnificativă 
este prezența unuia din primele 
modele fabricate în S.U.A.. adevă
rat străbunic al mașinilor moderne 
de astăzi. întîlnești apoi felurite 
autoturisme de tip recent (Ford 
Buick, Plymouth, Oldsmobile) o re- 
morcă-locuință pentru excursii și 
altele. Rețin atenția și numeroasele 
machete de autoturisme de mări
mea unor jucării care, fiind în con
tinuă mișcare, sugerează circulația 
pe o autostradă. Tot prin interme
diul machetelor Îs scară, organiza
torii expoziției înfățișează larga u- 
tilizare a autocamioanelor cu aju
torul cărora în S.U.A se realizează 
o treime din transportul total de 
mărfuri. Se remarcă tipuri de auto

Ministerului Afacerilor Externe și 
Ministerului Forțelor Armate.

La solemnitatea de la Monumen
tul Eroilor Sovietici au fost pre- 
zenți membri ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice în R. P. Romînă.

Cei prezenți la solemnități au 
păstrat un moment de reculegere în 
memoria eroilor căzuți în războiul 
antifascist. *

Luni seara, ambasadorul R. D. 
Germane la București, Anton Ruh, a 
rostit o cuvîntare la posturile noa
stre de radio și televiziune.*

La școala medie „Mihai Viteazu“ 
din Capitală a avut loc luni o festi
vitate la care au participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului învățămîntu
lui, cadre didactice și elevi. Au fost 
de față reprezentanți ai Ambasadei 
R. D. Germane la București.

Profesorul Mihai Costea, directo
rul școlii, a vorbit despre prietenia 
dintre popoarele romîn și german. 
Manfred Thiede, atașat al Amba
sadei R. D. Germane la Bucu
rești, a conferențiat despre însemnă
tatea sărbătorii naționale a R. D. 
Germane. în încheierea festivității, 
colectivele artistice ale școlii au 
prezentat un program de recitări, 
coruri și dansuri romînești și ger
mane.

(Agerpres)

mormintele unor 
ai clasei munci- 
această ceremo- 

conducători de 
reprezentanți ai

Republicii Democrate Germane, la 
Berlin a avut loc ceremonia depu
nerii de coroane în cimitirul Frie- 
drichsfeld. la 
luptători de frunte 
toare germane. La 
nie au participat 
partid și de stat, 
organizațiilor obștești, ai colectivelor 
unor întreprinderi și instituții.

în aceeași zi au fost depuse, de 
asemenea, coroane la Monumentul 
din Parcul Treptow — ridicat în 
memoria ostășilor sovietici căzuți în 
lupta pentru eliberarea poporului 
german de sub jugul fascist.

DOUA IPOTEZE New 
strigat : 
de Vir-al ca- 

Zaka- 
aflin-

Se relatează că un ministru 
binetului nigerian, Mouddaur 
ra, originar din tribul tuareg, 
du-se pentru prima oară într-o vizită 
în Egipt, a reușit ca, de la prima 
vedere, să citească inscripții hiero
glifice de pe un sarcofag vechi de 
3 000 de ani. La uimirea manifesta
tă de cei mai cunoscuți arheologi din 
Egipt față de această performanță, 
ministrul nigerian a arătat că a pu
tut citi aceste inscripții deoarece 
semnele respective sînt asemănătoa
re acelora folosite de tuaregi.

Asemănarea dintre hieroglifele 
egiptene și semnele scrisului tuare
gilor, arată agenția Reuter care a 
transmis această știre, sugerează două 
ipoteze : sau vechea cultură egiptea
nă s-a extins mult mai adine în 
inima 
acum, 
unor

Africii decît se bănuia pînă 
sau tuaregii sînt urmași ai 

emigranți din Valea Nilului.
„CUI l-E TEAMĂ

DE VIRGINIA WOOLF"

Jan de Klerk, ministrul de interne 
al Republicii Sud-Africane, a inter
zis spectacolele care urmau să aibă

expoziția „Transporturile americane“
camioane pentru transportul buște
nilor, lichidelor, animalelor, pentru 
prepararea cimentului, automaca
rale, autobasculante, remorci pen
tru utilaje grele etc,

O bună parte din expoziție este 
consacrată transporturilor fero
viare. Dintre realizările din ultimii 
ani sînt amintite containerizarea, 
controlul centralizat al traficului 
cu ajutorul tablourilor electronice, 
folosirea unoi’ sisteme noi de co
municații în locul telegrafului (ra
dio, televiziune), clasificarea auto
mată la stațiile de triaj, sistemele 
moderne de instalare și întreținere 
a șinelor și altele.

Panourile consacrate conductelor 
pentru țiței și petrol se remarcă 
prin cîteva date interesante. Afli că 
aceste conducte constituie un mij
loc economic de transport pe uscat 
ocupînd în ordinea importanței, lo
cul al treilea în transporturile ame
ricane. Lungimea rețelei de con
ducte din industria petrolului mă
soară peste un milion de kilometri 
cu 43 la sută mai mult decît lungi
mea totală a căilor ferate din Ame
rica.

Panouri cu fotografii, însoțite 
de explicații ample, prezintă trans 
porturile aeriene de mărfuri și 
de pasageri. Aeronave, aeropor 
turi și aerogări, hărți ale li 
niilor aeriene, machete de avioane 
și de helicoptere moderne comple
tează imaginile despre acest mijloc 
modern și rapid de transport. în 
legătură cu transporturile pe apă 
reține atenția fotografia vasului

TELEGRAME EXTERN
Sosirea tovarășului Leontin Sălaj an 

în Indonezia
DJAKARTA 7 (Agerpres). — La 

7 octombrie a sosit la Djakarta ge
neralul de armată Leontin Sălăjan, 
ministrul forțelor armate ale Repu
blicii Populare Romîne, însoțit de 
generali și ofițeri superiori ai forțe
lor armate ale R. P. Romîne, care, 
la invitația generalului maior A. 
Jani, ministru, comandant suprem al 
armatei de uscat a Republicii Indo
nezia, va face o vizită de două săp- 
tărnîni în Republica Indonezia. Pe 
aeroportul Kemajoran din Djakarta, 
pavoazat cu drapelele R. P. Romîne

încheierea lucrărilor 
plenarei C.C. al P. C. 

Francez
PARIS 7 (Agerpres). — La 6 oc

tombrie și-a încheiat lucrările ple
nara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Francez. Plenara a 
ascultat și a discutat rapoartele pre
zentate de Raymond Guyot, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Francez, „Despre lupta unită pentru 
pace și democrație“ și de Waldeck 
Rochet, secretar general adjunct al 
P. C. Francez, „Despre situația din 
mișcarea comunistă internațională“. 
Plenara a adoptat rezoluții asupra 
acestor rapoarte.

Plenara C.C. al P.C. Francez a ho- 
tărît convocarea la Lille între 26 și 
29 martie 1964 a Congresului al 
XVII-lea al partidului.

Represiuni antidemocratice în Venezuela
CARACAS 7 (Agerpres). — Agen

ția France Presse a anunțat la 7 oc
tombrie că peste 600 de persoane au 
fost arestate în urma noului val de 
acțiuni represive ale guvernului Be
tancourt împotriva elementelor de
mocratice din Venezuela. Potrivit a- 
genției, poliția și armata continuă 

percheziții la Caracas 
din provincie și să ur- 
membrii Partidului Co- 
Mișcării revoluționare

să efectueze 
și în orașele 
mărească pe 
munist și ai 
de stînga.

La Caracas a început procesul inten
tat senatorului Jesus Faria, fraților 
Gustave și Eduardo Machado 
Francisco Villavicencio, deputați

loc la Johannesburg cu piesa ’„Cui 
i-e teamă de Virginia Woolf“ a dra
maturgului american Edward Albee. 
Drept pretext, ministrul rasist a in
vocat „convingerile religioase".

Cînd Jerome Kilty, interpretul 
principal, a ieșit pe scenă pentru a 
anunța publicul că reprezentația nu 
va mai avea loc, unul dintre spèo- 

Oamenii de știință de la Observatorul de pe muntele 
Palomar din California au reușit să realizeze această 
fotografie unică în feiul ei. Ea reprezintă imaginea ce
lei mai mari explozii astrale observate pînă acum în na
tură a nucleului unei galaxii. Este vorba de galaxia 
M-82 care se află Ia o distanță foarte mare de Pămînt.

O NOUĂ

pentru mărfuri și pasageri „Sa
vannah“ propulsat cu energie nu
cleară.

Vizitatorul expoziției face cu
noștință cu modelul capsulei spa
țiale „Mercury“ cu ajutorul căreia 
cosmonautul Gordon Cooper a e- 
fectuat un zbor de 22 de orbite în 
jurul globului terestru, precum și 
cu modelul satelitului pentru co
municații „Telstar“. folosit la re
transmiterea intercontinentală a 
programelor de televiziune.

Un punct de atracție îl constituie 
manechinul dotat cu „centura-ra- 
chetă", un echipament portabil 
care poate înălța la cîțiva metri și 
apoi deplasa un om datorită forței 
vaporilor proveniți din descompu
nerea peroxidului de hidrogen. In
geniosul aparat — încă în curs de 
experimentare — va fi utilizat la 
combaterea incendiilor și explora
rea ținuturilor greu accesibile. De 
asemenea. în cadrul expoziției, vi
zitatorul are prilejul să urmărească 
scurte filme documentare, înfăți- 
șînd diferite aspecte din vastul do
meniu al transporturilor.

Expoziția „Transporturile ame. i- 
rane“ ilustrează progresele unei im
portante industrii a Statelor Unite. 
Așa cum s-a arătat și cu prilejul 
deschiderii expoziției, ea prezintă 
interes pentru specialiștii noștri și 
oentru public, contribuind tot
odată la promovarea unor relații 
constructive între state, la o mai 
bună cunoaștere și înțelegere între 
popoarele celor două țări. în .spiri
tul ideilor păcii și progresului.

Ing. ADRIAN PRODAN

și Indoneziei, Leontin Sălăjan a fost 
întîmpinât de general maior Jani și 
de contraamiralul Martadinata, mi
nistrul forțelor navale.

După ce a trecut în revistă garda 
de onoare, generalului de armată, 
tovarășului Leontin Sălăjan i-au 
fost prezentați comandanții regiunii 
militare Djakarta, generali, ofițeri 
superiori, șefii unor misiuni diplo
matice, precum și atașații militari 
aflați pe aeroport. A fost de față 
Pavel Silard, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Djakarta, și membrii amba
sadei.

Cu vî n tar ea î mp ara tu I ui 
Etiopiei

NEVZ YORK 7 (Agerpres). — îm
păratul Haile Selassie I al Etiopiei a 
luat cuvîntul la 6 octombrie în ca
drul unui program organizat de so
cietatea de radioteleviziune ameri
cană „National Broadcasting Com
pany“. El a declarat că Organizația 
Națiunilor Unite trebuie să depună 
eforturi pentru lichidarea cît mai 
grabnică a colonialismului.

în dimineața zilei de 7 octombrie, 
Haile Selassie I a părăsit Statele 
Unite, plecînd spre Ottawa, unde va 
avea întrevederi cu Lester Pearson, 
primul ministru al Canadei.

Congresului, precum și al lui Jesus 
Maria Casai, vicepreședinte al Ca
merei deputaților din Venezuela.

După cum s-a mai anunțat, acești 
fruntași ai vieții politice din Vene
zuela au fost arestați la 30 septem
brie ca urmare a noilor măsuri ex
cepționale anunțate de ministrul de 
interne al Venezüelei împotriva 
membrilor partidului comunist și ai 
partidului „Mișcarea revoluționară 
de stînga" Aceste măsuri se extind 
și asupra deputaților Congresului, 
care reprezintă partidele menționa
te, deși aceștia se bucură de imuni
tate parlamentară. Procurorul mili
tar a cerut condamnări pe termene 
între 14 și 18 ani.

latori — relatează ziarul 
York Herald Tribune" — a 
„Acum știm cui i-e teamă 
ginia Woolf".

DOLARUL AUSTRALIAN

Ministrul australian al finanțelor 
a declarat că noua unitate bănească 
a Australiei va fi

va fi 
înce- 
anul

hotă-

dolarul austra
lian, care 
introdus 
pind cu 
1Ô66.

Această 
rire a guvernului 
este considerată 
de unii observa
tori drept un 
indiciu al slăbi
rii 
dintre 
lia și Common
wealth și 
orientării 
puternice 
S.U.A. Guvernul 
a ignorat cam
pania destul de 
activă în favoa
rea folosirii unor 
termeni austra
lieni pentru de
numirea noii u- 
nități bănești.
EEUPTÎE

legăturilor 
Austra-

al 
mai 

spre

A VULCANULUI KILAUEA

La 6 octombrie, vulcanul Kilauea 
din insula Hawai a erupt pentru a 
doua oară în ultimele 48 de ore, a- 
runeînd o mare cantitate de lavă 
incandescentă. După cum transmite 
agenția U.P.I., rîurile de lavă se în
dreaptă spre orășelele Pahoa și Ka- 
lapana, care se află în regiunea de 
est a insulei. Autoritățile au luat 
măsuri pentru a pregăti evacuarea 
populației în caz de pericol imediat. 
Totodată, circulația pe șoselele din 
apropierea vulcanului a fost între
ruptă pentru a împiedica intoxica
rea oamenilor cu gaze rle sulf.

Lupta patrîoților angolezi
LUANDA 7 (Agerpres), — Agenția 

Associated Press transmite că în 
Angola în prezent se intensifică 
lupta de eliberare a forțelor patrio
tice împotriva trupelor colonialiste 
portugheze. împotriva detașamente
lor de patrioți angolezi din nordul 
Angolei au fost aduși aproximativ 
12 000 soldați portughezi. Referin
du-se la aceste lupte, colonelul Cas
tro Asoncao. adjunct al șefului de 
stat major al trupelor portugheze în 
Angola, a declarat că partizanii an
golezi controlează în această parte a 
tării aproape 50 000 km pătrați. El 
a recunoscut, de asemenea, că tor
tele patriotice angoleze devin mai 
puternice și întreprind acțiuni mili
tare tot mai eficiente. Astăzi a de
clarat el. tortele patriotice dispun 
de un armament, modern și variat, 
capturat de la trupele portugheze în 
rimpul operațiunilor militare.

Creșterea combativității forțelor 
patriotice a determinat pe colonelul 
Castro Asoncao să declare că în ca
drul acestui război nedèclaret. care 
costă Portugalia 100 milioane dolari 
anual, trupele portugheze nu sînt în 
stare să-î înfrîngă pe insurgonți.
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Lucrările Adunării Generale a O.N.U
VIENA 7 (Agerpres). — Prezidiul 

Consiliului Mondial al Păcii a dat 
publicității documentele adoptate la 
ședințele sale, care au avut loc la 
Viena între 27—29 septembrie a.c.

în hotărîrea Prezidiului cu pri
vire la convocarea unei sesiuni ordi
nare a Consiliului Mondial al Păcii, 
care va avea loc la Varșovia între 
28 noiembrie și 2 decembrie 1963, se 
subliniază însemnătatea încheierii 
Tratatului privitor la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
cele trei medii.

Acest tratat — 
vine să confirme 
cute în relațiile 
fost făcut un prim pas pe calea spre 
destinderea încordării internaționa
le, spre realizarea dezarmării gene
rale, totale și controlate.

Subliniind că tratatul a fost sem
nat pînă acum de reprezentanții unui 
mare număr de state și a fost primit 
cu o uriașă satisfacție de opinia pu
blică, rezoluția arată că datorită ho
tărârii și acțiunilor comune ale for
țelor iubitoare de pace au devenit 
posibili noi pași pe calea dezar
mării generale și totale.

Sesiunea Consiliului Mondial al 
Păcii va discuta probleme impor
tante ale situației internaționale, 
cum sînt : trecerea de la interzice
rea parțială la interzicerea totală a 
experiențelor cu arma nucleară, 
măsuri menite să preîntîmpine de
clanșarea unei agresiuni sau război 
ca urmare a unei întîmplări sau a 
unui atac prin surprindere, primii 
pași în domeniul dezarmării con
trolate, inclusiv în domeniul creării 
zonelor denuclearizate, recunoaște
rea independenței naționale și nece
sitatea lichidării tuturor formelor 
de colonialism, căutarea de căi în 
vederea dezvoltării colaborării in
ternaționale în domeniul economic, 
social și cultural.

într-o rezoluție despre situația din 
Vietnamul de sud se arată că în
treaga lume s-a convins de caracte
rul inuman al regimului diemist și 
protestează împotriva represiunilor 
la care sînt supuși preoții budiști,

arată rezoluția — 
schimbările petre- 
internaționale. A

studenții, precum și toți luptătorii 
pentru libertate din Vietnamul de 
sud. Exprimîndu-și simpatia față de 
populația din Vietnamul de sud, 
Prezidiul Consiliului Mondial al 
Păcii cere în rezoluția adoptată să 
fie restabilită neîntîrziat pacea și să 
fie recunoscut dreptul poporului 
sud-vietnamez de a-și rezolva sin
gur problemele, să fie retrase for
țele armate ale S.U.A. din Vietna
mul de sud, să înceteze teroarea 
dezlănțuită de regimul diemist și să 
fie respectate libertățile democra
tice și religioase, să fie recunoscute 
și îndeplinite acordurile de la Ge
neva din 1954

în rezoluția consacrată situației 
din Africa de 
liului Mondial 
lația din această țară care luptă îm
potriva politicii de apartheid a gu
vernului Verwoerd. Prezidiul Consi
liului Mondial al Păcii cere să fie 
îndeplinite rezoluțiile Consiliului de 
Securitate al O.N.U., care prevăd 
boicotul economic și sancțiuni împo
triva guvernului sud-african. Tot
odată, rezoluția cheamă toate gu
vernele, mai ales pe acelea care fur
nizează armament guvernului Ver
woerd, să înceteze neîntîrziat aceste 
livrări.

într-o rezoluție cu privire la Cuba 
se subliniază că, deși criza acută din 
toamna anului 1962 a fost lichidată, 
iar în prezent se fac simțite simpto- 
me îmbucurătoare de destindere a 
situației internaționale, totuși inde
pendența și securitatea Cubei conti
nuă să fie amenințate. Prezidiul 
Consiliului Mondial al Păcii se pro
nunță în sprijinul principiilor nea
mestecului în treburile interne ale 
altor țări, al apărării independenței 
Cubei. Rezoluția sprijină crearea 
unei zone denuclearizate în America 
Latină, se pronunță pentru desfiin
țarea bazelor militare străine de pe 
teritoriul Americii Latine, inclusiv, 
a bazei de la Guantanamo, și adre
sează guvernului S.U.A. îndemnul de 
a începe tratative cu guvernul Cu
bei, pe baza repetatelor propuneri 
ale acestuia, cu privire la reglemen
tarea tuturor problemelor nerezol
vate.

NEW YORK 7. — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite : în ședința din dimineața 
zilei de 7 octombrie au continuat în 
Adunarea Generală a O.N.U. dezba
terile generale. Au luat cuvîntul : 
reprezentanții Cubei — ambasado
rul Carlos Lechuga ; R.S.S. .Ucrai
nene — ministrul afacerilor externe 
L. Palamarciuk ; Tanganicăi — mi
nistrul de externe O. S. Kambona ; 
și Republicii Mali — ambasadorul 
Sori Culibaly.

Pe ordinea de zi a lucrărilor se 
prevede că Adunarea Generală va 
continua dezbaterile generale numai

în ședințe de dimineață. Luni după- 
amiază s-a discutat problema vio
lării drepturilor omului în Vietna
mul de sud.

Marți după-amiază își va începe 
lucrările Comitetul politic (comitetul 
nr. 1). Prima sa ședință este consa
crată alegerii vicepreședintelui 
raportorului 
înscrise pe 
cum se știe, 
nerea R. P. 
„Acțiuni pe

. . Și
și discutării punctelor 
ordinea de zi. După 

aici figurează și propu- 
Romîne cu privire la 
plan regional în vede

rea îmbunătățirii relațiilor de bună 
vecinătate dintre state europene a- 
parținînd unor sisteme social-poli- 
tice diferite“.

pentru Vietnam.

sud, Prezidiul Consi- 
al Păcii salută popu-

Intervenția reprezentantului R. P. Romîne 
în Comitetul nr. 4

în cadrul ședinței de luni dimi
neața a Comitetului de tutelă și 
pentru problemele teritoriilor neau
tonome (Comitetul nr. 4) care a dis
cutat problema Rhodesiei de sud, a 
luat cuvîntul reprezentantul R.P. 
Romîne, Ion Georgescu. „Rhodesia 
de sud, a spus el, face parte inte
grantă din sistemul colonialismului 
și eliberarea ei este împiedicată de 
aceleași forțe și interese care se 
opun pretutindeni abolirii rînduieli- 
lor coloniale, acolo unde ele se mai 
mențin“.

Populația din Rhodesia de sud se 
lovește în lupta sa pentru eliberare 
de opoziția cercurilor economice in
fluente, de interese care acționează 
nu numai în Rhodesia ci și în în-

treaga zonă a Africii centrale și de 
sud. Pe această bază, a spus în con
tinuare vorbitorul, s-au creat între 
puterile coloniale alianțe politice și, 
după cum a reieșit din dezbaterile în 
Consiliul de Securitate, chiar și a- 
lianțe militare.

„Delegația romînă consideră că 
O. N. U. trebuie să acționeze ne- 
întîrziat în interesul populației 
Rhodesiei de sud, pentru înlătu
rarea unuia din focarele de con
flict care amenință pacea în a- 
ceastă parte a lumii. în ce o pri
vește, delegația romînă, exprimînd 
sentimentele de solidaritate ale po
porului romîn cu lupta popoarelor 
coloniale, se pronunță ferm pentru 
aplicarea imediată în Rhodesia de

sud a Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și po
poarelor coloniale și pentru consti
tuirea acestui teritoriu într-un stat 
suveran african. Aceasta corespunde 
intereselor populației Rhodesiei de 
sud, popoarelor africane, păcii și 
securității internaționale“.

în fața Comitetului se află un pro
iect de rezoluție prezentat de 43 de 
state, care atrage atenția asupra mă
surilor care constituie o violare a 
Cartei O.N.U., precum și nerespecta- 
rea de către Rhodesia de sud a De
clarației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor 
coloniale.

Rezoluția subliniază că venirea la 
putere a actualului guvern se dato- 
rește constituției antidemocratice și 
discriminatorii împotriva căreia se 
pronunță marea majoritate a popu
lației. Ținînd seama că transferul 
puterii către actualul guvern rasist, 
care ar prelua astfel și operațiunile 
forțelor militare, ar agrava situația 
explozivă din această țară, rezoluția 
cere Angliei să nu transfere nici un 
atribut al suveranității guvernului 
rasist al Rhodesiei de sud, ci nu
mai unui guvern reprezentativ.

Numeroși delegați care au luat cu- 
vîntul, printre care delegații Gha- 
nei, Indiei, Guineei, Marocului, au 
subliniat necesitatea de a se lua mă
suri pentru a preveni înrăutățirea 
situației din acest teritoriu prin 
transferarea puterii politice către ac
tualul guvern rasist.

New York. Demonstrație antisegregaționislă a populației de culoare din 
Harlem. Poliția a intervenit arestînd numeroși manifcstanți.

Un interviu al lui Ben Bella
PARIS 7 (Agerpres). — Ziarul 

„Libération“ publică interviul acor
dat unui corespondent de-al său de 
către președintele Republicii Alge
riene, Ben Bella. Referindu-se la 
acțiunile antiguvernamentale ale e- 
lementelor dizidente din Kabilia, 
președintele a declarat : „Vom re
zolva criza cu calm, dar trebuie s-o 
rezolvăm deoarece nu putem per
mite unei părți a teritoriului națio
nal să refuze autoritatea guvernu
lui central“. Ben Bella a vorbit des
pre măsurile care vor fi luate pen
tru a îmbunătăți situația economică 
din Kabilia și a reduce șomajul.

Referindu-se la relațiile dintre 
Algeria și Franța, președintele a 
cerut din nou revizuirea acordurilor 
de la Evian, subliniind că ele nu

Semnarea Tratatului de la Moscova 
' de către președintele Kennedy

WASHINGTON 7 (Agerpres). — în 
dimineața zilei 
Casa Albă din Washington a avut 
loc ceremonia 
președintele S.U.A., Kennedy, a Tra
tatului de la Moscova cu privire la

de 7 octombrie la

semnării de către

de externe al Angliei
LONDRA (Agerpres). — Mi

nistrul afacerilor externe al Marii 
Britanii, lordul Home, s-a înapoiat 
la Londra după ce a luat cuvîntul la 
sesiunea Adunării Generale a O.N.U. 
și a purtat tratative la New York cu 
ministrul de externe al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko, și cu secretarul De
partamentului de Stat al S.U.A., 
Dean Rusk, și la Washington cu ofi
cialități americane. înainte de a 
pleca din New York, lordul Home a 
declarat corespondenților de presă : 
„Cred că am realizat un oarecare 
progres prin acordul de principiu 
asupra interzicerii de a lansa arme 
nucleare de pe bordul unor vehicule 
spațiale. Este vorba de un acord 
foarte important“. Ministrul englez 
al afacerilor externe a adăugat că 
vor continua tratativele pentru „a 
realiza alte înțelegeri care vor con
tribui la atenuarea încordării“ în 
relațiile internaționale.

La sosirea pe aeroportul din Lon
dra, lordul Home a reafirmat acest 
punct de vedere și a adăugat că, 
după părerea lui, „pasul următor în 
viitoarele tratative va trebui să fie 
consacrat problemei plasării unor 
observatori în regiuni din țări care 
fac parte din N.A.T.O. și din Trata
tul de la Varșovia“. Home a declarat 
că la New York vor continua con
vorbirile în scopul de a se realiza 
noi acorduri în „probleme privind 
dezarmarea și alte chestiuni colate
rale“.

La 6 octombrie, ministrul englez 
de externe a avut o primă întreve
dere cu primul ministru Macmillan, 
căruia i-a prezentat un raport refe
ritor la tratativele purtate la New 
York și Washington în legătură cu 
relațiile Est-Vest și cu planul ameri
can de creare a forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O.

experiențelor nucleareinterzicerea
în atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă.

Tratatul urmează să intre în vi
goare la 10 octombrie 1963, după ce 
instrumentele de ratificare vor fi 
date în păstrare simultan la Moscova,

' Washington și Londra.

în Austria se in
tensifică acțiunile 
oamenilor muncii în 
sprijinul păcii, îm
potriva pericolului 
unui nou război. 
Fotografia de mai 
sus înfățișează un 
aspect de Ia o ma
nifestație pentru 
pace a tinerilor anti
fasciști din orașul 
industrial Berndorf.

Junta militară din Honduras, 
care a acaparat puterea în urma 
unei lovituri de stat, a dezlănțuit 
un val de represiuni în țară. 
Fruntașii juntei declară că ei se 
conduc după principii democra
tice. (Ziarele).

Convorbiri franco - americane 
la Washington

mai corespund întru totul condiții
lor actuale. El a relevat că înțele
ge dorința Franței de a promova o 
politică independentă „cu condiția 
însă ca aceasta să nu contravin» 
destinderii, internaționale, așa cum 
este cazul atunci cînd se refuză 
semnarea Tratatului de la Moscova 
sau cînd se sprijină guvernul die- 
mist din Vietnamul de sud“.

Vorbind despre vizita delegației 
guvernamentale algeriene în Uniu
nea Sovietică, vizită care s-a înche
iat recent, Ben Bella a spus : „De
legația s-a bucurat în Uniunea So
vietică de o primire foarte călduroa
să și acordul pe care l-am încheiat 
este foarte important pentru dez
voltarea noastră“.

Cu prilejul semnării, președintele 
S.U.A. a rostit un scurt discurs su
bliniind importanța Tratatului de la 
Moscova pentru cauza păcii. „Mesa
jul Tratatului, a declarat Kennedy, a 
fost auzit și înțeles nu numai de 
popoarele celor trei țări care l-au 
semnat inițial, ci și de popoarele și 
guvernele a o sută de alte țări care 
l-au semnat ulterior“.

Președintele S.U.A. și-a exprimat 
speranța că după acest tratat vor 
urma alte acțiuni îndreptate spre în
tărirea păcii și securității generale. 
Acest pas spre securitate, a spus el, 
„poate fi urmat de alți 'pași mai 
importanți și mai puțin limitați, 
chiar dacă înfăptuirea lor va fi 
ficilă“.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
La 7 octombrie au început la Wa
shington convorbirile dintre secre
tarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, 
și ministrul afacerilor externe al 
Franței, Couve de Murville. După o 
primă întrevedere dintre cei doi mi
niștri de externe, Couve de Murville 
a fost primit în cursul aceleiași zile 
de președintele Kennedy. La sfîrși- 
tul primei sale convorbiri cu secre
tarul de stat american, Couve de 
Murville a declarat ziariștilor că el 
s-a referit la relațiile Est-Vest, la 
actualele tratative cu Uniunea So
vietică, situația din Europa și Asia 
de sud-est. Potrivit agenției France 
Presse, cei doi miniștri au procedat 
la „un efort de clarificare a pozi
țiilor franceze și americane privind

marile probleme internaționale, cum 
ar fi : chestiunile în suspensie între 
Est și Vest, colaborarea în sînul 
alianței atlantice, problemele econo
mice dintre Europa și S.U.A., pro
bleme care, după cum se știe, au dat 
naștere la fricțiuni serioase ce au 
înțunecat relațiile franco-ameri- 
cane“.

Refgrindu-se la momentul cînd au 
loc aceste discuții, ziarul „Combat“ 
scrie că „niciodată relațiile dintre 
Elysee și Casa Albă nu au fost atît 
de proaste“. „Atît în ce privește 
N.A.T.O., Europa, Tratatul de la 
Moscova, cît și O.N.U., arată ziarul 
citat, pozițiile franceze și americane 
sînt cît se poate de opuse una al
teia“.

Agenția U. P. I. despre 
situația din Siria și Irak

BEIRUT 7 (Agerpres). — Agenția 
United Press International relatează 
despre dificultățile pe care le întîm- 
pină regimurile baasiste din Siria și 
Irak. Citind presa libaneză, agenția 
relevă că regimentul 7, staționat la 
Damasc, a fost dezarmat din ordinul 
„Consiliului Național al Comanda
mentului revoluției“, iar soldații și 
ofițerii acestui regiment au fost 
consemnați în cazărmi. Se crede că 
membrii regimentului ar fi mani
festat tendințe antibaasiste.

în același timp, se 
tulburări în regiunile 
Irakului, locuite de 
shia, care se opune
baasiste. Surse informate, 
agenția, relevă că conducătorii mi
norității shia au luat contact cu re
prezentanți ai președintelui Nasser 
și ai partizanilor kurzi, cerîndu-le 
ajutor în lupta lor împotriva regi
mului baasist.

semnalează 
din sudul 
minoritatea 

conducerii 
arată

di-

TEGUCIGALPA 7 (Agerpres). 
Situația din Honduras continuă 
rămînă confuză după lovitura mili
tară de stat, care a avut loc săptă- 
mîna trecută în această republică 
din America Centrală. Știri sosite cu 
întîrziere în țara vecină Nicaragua, 
ca urmare a întreruperii tuturor co
municațiilor cu capitala Hondurasu
lui, menționează puternice lupte de 
stradă între trupele guvernamen
tale și civili. Aceste lupte au izbuc
nit în seara zilei de sîmbătă, la nu
mai o oră după

sa

m legătură sas represiunile din Asturia
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J. A. Novais, corespondentul din Ma
drid al ziarului francez „LE MONDE“, 
relatează despre scrisoarea pe care o 
sută de intelectuali spanioli au trimis-o 
lui Frago Iribarne, ministrul franchist 
al informațiilor, cerîndu-i să facă o 
chetă în legătură cu maltratările 
care le-au suferit minerii și soțiile 
cu prilejul grevelor din Asturia.

„Copii ale acestui document — 
arată în corespondență — au fost 
mise tuturor agențiilor de presă și 
respondenților străini. El e semnat 
academicieni, printre care poetul
cente Alexaindre, de opt profesod uni
versitari, printre care fostul rector al 
universității din Madrid, Lain Entralgo, 
fostul decan al facultății de științe po
litice și economice, Valentin Andres 
Alverez, profesorul José Luis Sureda, 
de la universitatea din Barcelona, și

profesorul Ierno Galvan de la univer
sitatea din Salamanca.

Printre semnatari se numără, de ase
menea, poeți, scriitori și pictori foarte 
cunoscuți, cineaști, dramaturgi și cri
tici de artă. în scrisoare se arată că 
un căpitan și un sergent al si
guranței au maltratat la Sama-de-Lan- 
greo, în Asturia, pe mai mulți mineri.

Scrisoarea citează o duzină de ca
zuri cu numele si pronumele exacte, lo
cul de ședere, precum și maltratările 
suferite.

Intelectualii subliniază că, «dacă s-ar 
putea obține probe privitoare la reali
tatea faptelor, acestea ar acoperi de 
rușine pe autorii lor, ca și pe noi în
șine, în cazul cînd am păstra tăcerea, 
permițînd astfel repetarea unor aseme
nea acțiuni mîrșave». De aceea intelec
tualii cer să se facă lumină asupra a- 
cestor fapte“.

ce a fost instituit un 
guvern alcătuit 
din 8 civili și 2 mi
litari, iar condu
cătorul loviturii 
de stat, colonelul 
Lopez, a declarat 
că „armata este 
stăpînă pe situa
ție“.

Agenția France 
Presse transmite 
că rezistența îm
potriva noului re
gim din Hondu
ras a fost organi
zată și în provin
cie.

SAN JOSE 7 
(Agerpres). — Ci
tind informații 
parvenite din 
Honduras, Ramon 
Villeda Morales, 
fostul președinte 
al acestei țări, a- 
flat în prezent în 
exil în Costa 
Rica, a afirmat la 
7 octombrie că 
„peste 500 de per
soane și-au găsit 
moartea în cursul 
luptelor care au 
urmat după lovi
tura de stat de 
joia trecută“.

El a subliniat 
că luptele au fost 
deosebit de sînge- 
roase la San Pe
dro și Tela, men- 
ționînd, totodată, 
că informațiile 
provenite din 
Honduras califică 
drept . „adevărate 
carnagii“ acțiunile 
dezlănțuite de for
țele militare îm
potriva gărzii ci
vile, rămasă cre
dincioasă fostului 
guvern după lovi
tura de stat mili
tară.

H&tănrea guvernului brazilian de a retrage proiectul 
de lege cu privire la introducerea stării excepționale 
RIG DE JANEIRO 7 (Agerpres).

După cum anunță agențiile de pre
să, la 7 octombrie guvernul brazi
lian a hotărît să retragă din discu
ția Congresului național proiectul 
de lege cu privire la introducerea 
stării excepționale în țară, proiect 
prezentat de către președintele 
Goulart printr-un mesaj adresat 
congresului vinerea trecută. După 
cum a anunțat șeful serviciului de 
presă de pe lîngă președinția Repu
blicii Brazilia, un nou mesaj al lui 
Goulart, care-1 va anula pe cel 
precedent, va fi remis în curînd 
președintelui Camerei deputaților.

Hotărîrea de a retrage proiectul 
de lege menționat a fost adoptată 
după o serie de demersuri și con
sultări între oficialitățile braziliene, 
în legătură cu eficiența măsurii 
proiectate anterior. După cum se 
știe, în mesajul președintelui, se 
menționa că necesitatea introducerii 
stării excepționale în țară este o 
urmare a politicii reacționare pro
movată de unele cercuri braziliene,

în frunte cu guvernatorii statelor 
Guanabara și Sao Paulo. Partidele 
de dreapta din Brazilia, fiind de a- 
cord cu introducerea stării excep
ționale în speranța că aceasta va 
atrage după sine reprimarea forțe
lor de stînga, au cerut totodată in
troducerea unor amendamente la 
eventuala lege care urma să insti
tuie starea excepțională, amenda
mente care urmăreau să împiedice 
adoptarea vreunor măsuri împotri
va guvernatorilor reacționari.

Organizațiile progresiste din țară 
obiectează în principiu împotriva 
introducerii stării excepționale, 
pronunțîndu-se pentru menținerea 
și extinderea libertăților democra
tice. Totodată, ele cer adopta
rea altor măsuri împotriva celor 
care agravează situația politică în 
țară. Comisia juridică a Congresului 
a discutat amplu proiectul de lege și 
a propus o formulă nouă care să 
garanteze libertățile individuale, 
limitînd măsurile excepționale.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii“ Tel. 17.60.10,

Minerii din Vermelles 
continuă greva

PARIS 7 (Agerpres). — Minerii 
din Vermelles continuă greva în
cepută vinerea trecută. Toți cei 156 
de mineri au rămas mai departe în 
subteran — la o adîncime de 630 m 
— în semn de protest împotriva in
tenției autorităților de a închide a- 
ceastă mină. în semn de solidaritate 
cu minerii din Vermelles, oamenii 
muncii din minele vecine au decla
rat luni o grevă de scurtă durată.

Sindicatul C.G.T. al minerilor din 
Bethune a difuzat un manifest în 
care se arată : „Lupta minerilor din 
Vermelles este și lupta noastră și a 
tuturor oamenilor muncii“. Sindica
tul cheamă pe mineri să sprijine ac
tiv pe tovarășii lor de la această 
mină prin încetarea lucrului, rezo
luții și manifestații.

SAN FRANCISCO, 
genția U.P.I. relatează că 
la sosirea lor într-o vizită 
oficială în Statele Unite, 
doi dintre principalii sa- 
vanți și specialiști în do
meniul fizicii nucleare din 
Noua Zeelandă, profesorii 
Fry și Fisher, au făcut o 
declarație în care protes
tează împotriva intenției 
Franței de a efectua expe
riențe cu arma nucleară 
în Oceanul Pacific. Aceste 
experiențe — au arătat ei — 
„ar avea urmări extrem 
de grave asupra popu
lației din regiunea Pacifi
cului de sud“.

SINGAPORE. După cum 
transmite agenția France 
Presse, la 7 octombrie a- 
proximativ 10 000 de mun
citori de la baza navală 
britanică din Singapore au 
declarat grevă în semn de 
protest împotriva intenției 
autorităților de a transfera 
un număr de 2 000 de 
muncitori la o altă între
prindere fără a le garanta 
însă un nou angajament.

ROMA. Lâ 7 octombrie, 
în orașul Gubbio (Italia 
centrală) a avut loc festi- 

• vitatea 
obelisc
Cu 19 
pan ții
în acest oraș 40 de locui
tori pașnici, luați ca osta-

dezvelirii primului 
al păcii din Italia, 
ani în urmă, ocu- 
fasciști au asasinat

teci pentru intimida 
partizanii care acționau în 
regiune. Cu prilejul dez
velirii monumentului, în 
piața centrală a orașului a 
avut loc un mare miting, 
la care au participat mii 
de cetățeni veniți din di
ferite orașe ale regiunii. 
Mitingul s-a desfășurat
sub lozincile luptei pentru 
pace, pentru dezarmare
generală și 
coexistență

totală, pentru 
pașnică.

La Praga a 
ședința Comi-

poneze a submarinelor a- 
mericane avînd 1_ 2
rachete „Polaris“.

la bord

Londra 
ministrul

PRAGA. 
luat sfîrșit 
tetului de conducere a Or
ganizației internaționale 
pentru transporturile fe
roviare. La ședință au 
participat peste 50 de de
legați din 21 de țări euro
pene, printre care și R.P. 
Romînă. Parțicipanții la 
ședință au aprobat un 
protocol care regiemen- vaccinuri, 
tează unele principii în vi
goare la căile ___
pene.

ferate euro-

Yokohama 
mare miting 
din prefec- 

Partici-

TOKIO. La 
a avut loc un 
al locuitorilor 
tura Kanagawa, 
panții la miting au cerut
lichidarea „Tratatului de 
securitate“ japono-ameri- 
can și apărarea dreptului 
la viață, la pace și la in
dependența Japoniei. Ei 
au protestat împotriva 
staționării în porturile ja-

LONDRA. La 
s-a anunțat că 
englez pentru problemele 
coloniilor, Duncan Sandys, 
a invitat pe primul minis
tru al Guyanei britanice, 
Cheddi Jagan, precum ți 
pe liderii opoziției din a- 
ceastă colonie să participe 
la o conferință în legătură 
cu viitoarea constituție 
Guyanei Britanice.

a

SOFIA. După cum
latează B.T.A., la 6

re-

tombrie și-a început lu
crările în stațiunea , de o- 
dihnă „Prietenia“ de lîngă 
Varna cea de-a doua Con
ferință internațională a 
specialiștilor în domeniul 
producției de seruri și 

La conferință 
participă delegați din Bul
garia, Cehoslovacia, R D. 
Germană, Iugoslavia, Un
garia și Uniunea Sovietică. 
Din R. P. Romînă parti
cipă o delegație condusă 
de prof. dr. Ion Mesro- 
beanu, directorul Institu
tului de seruri și vaccinuri 
„Dr. Ion Cantacuzino“.

MANAGUA. Ziarul „New 
York Times“ relatează că 
la 6 octombrie a început în 
orașul Managua o confe
rință a miniștrilor afaceri-«

lor externe din Costa Rica, 
Nicaragua și Salvador. Mi
niștrii afacerilor externe 
din cele trei țări vor dis
cuta problema loviturilor 
militare din America La
tină.

PARIS. între anii 1958 
și 1963, în Franța au cres
cut impozitele indirecte a- 
supra mărfurilor de con
sum de la 27,41 miliarde 
franci anual, la 49,06 mi
liarde franci.

GLASGOW. Un mare 
număr de femei au orga
nizat la 6 octombrie o de
monstrație pe străzile ora
șului Glasgow în semn de 
protest împotriva schin
giuirilor la care sînt su
puse, de către poliția 
iranchistă, soțiile a doi mi
neri spanioli participant 
la greva din Asturia. De
monstrantele au adresat 
ambasadorului spaniol din 
Londra o telegramă prin 
care cer eliberarea acestor 
femei.

STOCKHOLM. La 7 oc
tombrie, în portul din 
Stockholm a avut loc o 
demonstrație de protest a 
tineretului împotriva des
cărcării unui vas avînd la 
bord mărfuri din Republi
ca Sud-Africană. împotriva 
demonstranților a interve
nit poliția, care i-a scos 
cu forța din port.
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