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și in condiții agrotehnice
In ultima săptămînă a plouat 

în majoritatea regiunilor. Astfel 
s-au creat condiții bune pentru exe
cutarea lucrărilor agricole. Oame
nii muncii din agricultură lucrea
ză intens la recoltarea ultimelor 
suprafețe cu culturi de toamnă, 
pregătirea terenului și semănat. 
Din datele centralizate la Consi
liul Superior al Agriculturii reie

se că recoltatul porumbului pentru boabe s-a făcut, 
pînă la 10 octombrie, în proporție de 85 la sută. în re
giunile Argeș, București, Suceava, Ploiești și Iași a- 
ceastă lucrare este pe terminate. Mai sînt încă de re
coltat suprafețe mai mari îndeosebi în regiunile Bra
șov, Mureș-Autonomă Maghiară, Maramureș, Cluj, Do- 
brogea. în momentul de față, cea mai importantă sar
cină a colectiviștilor, lucrătorilor din G.A.S. și S.M.T. 
este grăbirea semănatului, astfel ca această lucrare să 
fie terminată în epoca optimă și în condiții agroteh
nice superioare. Pînă la 10 octombrie s-a însămînțat 
40 la sută din suprafața planificată a fi cultivată cu 
cereale de toamnă. Cele mai bune rezultate s-au obți
nut în regiunile Suceava, Galați, Bacău, Dobrogea 
unde în ultimele zile se realizează viteza de lucru 
stabilită în grafice. în regiunea Suceava s-a semănat 
peste 65 la sută din suprafața planificată. Acest rezul
tat nu este deloc întîmplător. în cele mai multe uni
tăți din această regiune, ca și în altele, planurile de 
acțiuni privind desfășurarea însămînțărilor au fost ur
mate de măsuri concrete. Consiliile agricole au indicat

gospodăriilor colective să strîngă recolta în primul rînd 
de pe terenurile care urmau a fi însămînțate cu pă- 
ioase, în felul acesta terenul a putut fi pregătit din 
timp și în condiții agrotehnice corespunzătoare. Orga
nele de partid și de stat acordă un sprijin permanent 
gospodăriilor colective și de stat, S.M.T.-urilor în or
ganizarea bună a muncii, în înlăturarea unor lipsuri 
Ce se ivesc pe parcurs.

în unele unități agricole socialiste din regiunile Ol
tenia, Crișana, Cluj și altele, forțele de lucru nu sînt 
folosite cu întreaga lor capacitate și din această cauză 
ritmul semănatului nu este satisfăcător. De asemenea, 
în gospodăriile de stat din unele regiuni ca Maramu
reș, Crișana, Banat și Argeș se lucrează sub posibi
lități.

în această toamnă sînt condiții ca lucrările agricole 
și îndeosebi semănatul să se facă în epoca optimă și 
la un înalt nivel agrotehnic. Pentru aceasta este nece
sar ca în toate unitățile să se urmărească realizarea 
zilnică, conform graficelor întocmite, a ritmului de lu
cru. în acest scop trebuie să se dea mai mare atenție 
bunei folosiri a tractoarelor și mașinilor agricole, a fo
losirii lor cu întreaga capacitate de lucru, organizării 
pe un număr cît mai mare de tractoare a schimbului 
doi. Specialiștii, brigadierii, mecanizatorii sînt che
mați să acorde cea mai mare grijă calității lucrărilor.

Pentru succesul campaniei agricole de toamnă este 
necesar ca organele și organizațiile de partid, consi
liile agricole să desfășoare în aceste zile o muncă vie, 
pe teren, în mijlocul colectiviștilor și mecanizatorilor 
sprijinindu-i să realizeze toate lucrările la timpul op
tim și la un înalt nivel agrotehnic.

Cresc indicii de utilizare 
a agregatelor

Furnaliștii de la Uzinele siderur
gice „Victoria“ din Călan au realizat 
în acest an indici de utilizare a agre
gatelor mai mari decît cei prevăzuți. 
Pe fiecare metru cub volumul util de 
furnal și zi calendaristică se produce 
acum, în medie, cu 57 la sută mai 
multă fontă decît în 1959, anul pre
mergător șesenalului. Odată cu spo
rirea producției s-au adus îmbună
tățiri substanțiale și rețetei de ela
borare, fonta produsă acum fiind de 
calitate mult superioară.

însuflețiți de succesele obținute, 
furnaliștii de la Călan, cu sprijinul 
cadrelor tehnice de specialitate, aduc 
noi perfecționări în funcționarea a- 
gregatelor. în ultimul timp au fost 
modificate ventilatoarele de aer cald, 
asigurîndu-se o mai bună funcțio
nare a cauperelor și intensificarea 
arderii în furnal.

Toate acestea au permis depășirea 
ritmică, lună de lună, a sarcinilor de 
plan și, pe această cale, elaborarea 
peste plan a unei cantități de fontă 
echivalentă cu necesarul pentru fa
bricarea a peste 2 500 tractoare.

(Agerpres)

! Oligon de prefabricate

BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). 
— Constructorii din cadrul Trustu
lui regional de construcții Maramu
reș au dat în folosință în acest an 
aproape 800 de apartamente. Aces
tora li se vor adăuga în anul viitor 
alte obiective printre care un micro- 
raion ce va cuprinde 2 700 aparta
mente. Pentru a putea face față vo
lumului sporit de construcții, pre
cum și în vederea industrializării a- 
cestora, s-au început recent lucră
rile de amenajare a unui poligon de 
prefabricate în orașul Baia Mare. Se 
execută hala principală a poligonu
lui, după care vor urma, în lanț, a- 
telierul de armături, drumurile de 
acces, linia ferată de garaj etc. Po
ligonul se va întinde pe o suprafață 
de 6 000 m p și va avea o produc
ție de prefabricate de circa 780 a- 
partamente pe an.

1 447 768 spectatori...
PETROȘENI (prin telefon). — 

1 447 768 spectatori au asistat la 
cele aproape 5 000 de spectacole 
prezentate de Teatrul de Stat din 
Valea Jiului, de-a lungul celor 15 
ani de existență. Cu prilejul acestei 
aniversări, ieri, Ia Petroșani, s-a 
prezentat piesa „Despot Vodă“ de 
V. Alecsandri în care este distri
buit întregul colectiv artistic al 
teatrului. Spectatorii au fost întîm- 
pinați în foaier de o interesantă 
expoziție înmăminchind fotografii, 
grafice, programe, machete și cos
tume — imagini din rodnica acti
vitate a acestui teatru.

Vînătoare de mistreți

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii”). 
— A început sezonul de vînătoare 
a mistreților. Zilnic, vînătorii cu
treieră hățișurile pădurilor, mai 
ales noaptea, în căutarea acestor 
animale. Cele mai bune rezultate 
le-a obținut pînă acum un grup de 
12 vînători din cadrul filialei Ti-
mișoara. a Societății de vinatoare 
și pescuit sportiv. Paralel cu vîna- 
tul, membrii filialei urmăresc și 
protecția animalelor. Pentru pe
rioada de iarnă, au fost instalate 
60 de hrănitoare pentru cervidee, 
tot atîtea pentru fazani și potîr- 
nichi și 100 pentru iepuri. In de
pozite se află o importantă canti
tate de lucerna, gozuri și semințe 
de fructe, adunate pentru hrana 
animalelor sălbatice.

Pe stadionul Republicii din Capitală au început ieri întrecerile celei de-a 
XV-a edilii a Campionatelor internationale do atletism alo R. P. Romînc.

In fotografie : aspect de Ia festivitatea do dcschidorc. (Foto : GH. VINȚILA)

(Citiți în pag. a IlI-a, la rubrica sport, amă
nunte asupra probelor desfășurate ieri)

Deschiderea stagiunii 
Ansamblului C.C.S.

Sîmbătă seara Ansamblul de cîntece 
și dansuri al Consiliului Central al 
Sindicatelor și-a deschis noua stagiune 
cu spectacolul „Cîntă țara mea“. Pro
gramul acestui spectacol a fost pre
zentat în premieră, în cursul acestei 
veri în cadrul turneului întreprins în 
55 de orașe și centre muncitorești din 
țară, unde a fost vizionat de peste 
260 000 de spectatori.

In regiunea crișana

La magazinul ,/Victoria^

La G.A.C. Chizătău din regiunea Ba
nat se însămînțează din plin. Printre trac
toriștii caro s-au evidențiat Ia această lu
crare se numără și Ștefan Obăgeanu. EI a 
însămînțat în 4 zile 58 de hectare cu grîu 
și secară.

TRACTORI
A A

TO! VOLANTE ÎN SPRIJINUL 
CAMPANIEI DE ÎNSĂMÎNTĂRI 
BAIA MARE (coresp. „Scînteii").

— în regiunea Maramureș, campa
nia de însămînțări se desfășoară din 
plin. Pentru a sprijini aceste lucrări, 
redacțiile ziarelor locale au editat 
în aceste zile peste 20 foi volante în 
care s-au relatat diferite aspecte din 
actuala campanie. Au fost editate 
foi volante pentru comunele Libotin, 
Copalnic-Mănăștur, Berința, Costeni, 
Sălățig și altele, precum și una pen
tru raionul Cehu Silvaniei.

Străbătînd seara ogoarele Bărăga
nului, ne-a întîmpinat tot mai des 
lumina farurilor tractoarelor care 
pregăteau terenul pentru însă
mînțări. Pe tarlaua de la Fîntîna lui 
Zainea a gospodăriei colective din 
Tichilești, am făcut cunoștință cu 
două dintre brigăzile cele mai har
nice ale S.M.T.-ului „1 Mai“-Brăila. 
Ele sînt conduse de Tănase Drăgan 
și Gheorghe Buia și lucrează de 
două săptămîni zi și noapte la arat 
și semănat. Primele roade ale între
cerii dintre aceste brigăzi se și văd. 
Pe aproape 600 de hectare grîu.l a 
răsărit viguros, fără greșuri. Cali
tatea muncii lor a fost verificată. In
ginerul gospodăriei, Titus Șerban, a 
constatat că pe fiecare metru pătrat 
au răsărit cîte 550—600 de plante.

întrecerea tractoriștilor din Tichi
lești este sprijinită îndeaproape de 
colectiviști. Consiliul de conducere a 
repartizat terenul pe brigăzi, iar re
coltatul porumbului și florii-soare- 
lui s-a făcut la timpul stabilit. Pen
tru a obține o recoltă sporită de 
grîu, colectiviștii au dat atenție în- 
grășării pămîntului. Ei au transpor
tat la cîmp 2 200 tone gunoi de 
grajd, iar pe alte 200 de hectare au 
împrăștiat îngrășăminte chimice. 
Sămînța a fost condiționată și tra
tată la vreme. Firește, toate aceste 
măsuri au creat posibilitatea tracto
riștilor să lucreze neîntrerupt, să 
desfășoare din plin întrecerea pen
tru o înaltă calitate a lucrărilor și 
grăbirea ritmului la semănat.

La numai cîțiva kilometri pe raza 
aceluiași S.M.T., la Cazasu, lucrează 
cu aceeași hărnicie brigada de trac
toriști condusă de Alexandru Dăs- 
călașu. Tractoriștii de aici se află în 
întrecere cu cei care muncesc pe o- 
goarele gospodăriei colective „30 De
cembrie“ din comuna Tudor Vladi- 
mirescu. Graficul arată că rezulta
tele de pînă acum ale acestor două 
brigăzi sînt asemănătoare. Și unii și 
alții au terminat de semănat orzul 
și secara și peste 50 la sută din su
prafața planificată pentru grîu. Nu

se știe încă cine va cîștiga drapelul 
de brigadă evidențiată.

Și felul cum colectiviștii din 
Cazasu sprijină munca tractoriș
tilor spune mult. Aici în fie
care seară se analizează rezul
tatele zilei, se întocmesc cu răs
pundere planurile de muncă pe 
brigăzi și echipe pentru a doua zi. 
Roadele n-au întîrziat să se vadă. 
Brigăzile de cîmp conduse de Florea 
Neagu și Dumitru Grigore, împre
ună cu tractoriștii care îi deservesc,

Scrisoare dirt S.M.T. 
„1 Mai"-Brăila

au terminat semănatul griului pe 
tarlalele ce le-au fost repartizate.

O bună organizare a muncii și a 
întrecerii dintre tractoriști am în- 
tîlnit și pe ogoarele altoi’ gospodării 
colective deservite de stațiunea de 
mașini și tractoare „1 Mai“-Brăila. 
La Vădeni și Tudor Vladimirescu, de 
pildă, se lucrează în ritm intens, 
ceea ce de bună seamă va asigura 
terminarea însămînțărilor în timpul 
optim. Măsurile luate din vreme de 
conducerea S.M.T.-ului pentru buna 
desfășurare a campaniei de toamnă 
se concretizează în rezultatele ob
ținute pînă acum. Din cele peste 
8 000 hectare planificate de gospo
dăriile colective din raza sa de acti
vitate pentru a fi cultivate cu grîu, 
orz și secară, au fost însămînțate a- 
proape 6 000 hectare. Deși a mai ră
mas puțin de realizat din lucrările 
prevăzute în plan, conducerea sta
țiunii, îndrumată de organizația de 
partid continuă să ia măsuri pentru 
intensificarea ritmului de semănat. 
La peste 50 la sută din numărul 
tractoarelor s-a asigurat schimbul 
II ; carburanții și lubrifianții nece
sari sînt transportați cu regularitate, 
la locurile de muncă.

Pentru a asigura un înalt nivel a- 
grotehnic al lucrărilor s-au format

comisii speciale din ingineri și teh
nicieni care controlează calitatea a- 
răturilor și însămînțărilor în toate 
gospodăriile colective și îi ajută tot
odată pe tractoriști să-și întrețină și 
să exploateze în cele mai bune con
diții mașinile și agregatele.

întrecerea tractoriștilor este sti
mulată și de foaia volantă care a- 
pare în stațiune. Din ultima foaie 
volantă am reținut experiența bună 
a tractoriștilor Toma Drăghici, 
Gheorghe Urse și Gheorghe Conciu.

Pe graficul întrecerii mecanizato
rilor de la S.M.T. ,„L,J^ai‘L,am văzut 
însă și o săgeată care în ultimele 
zile n-a urcat deloc. Este aceea care 
oglindește activitatea celor două bri
găzi de tractoare care lucrează la 
gospodăria colectivă „Dunărea“ din 
comuna Gropeni. Și aici, în primele 
zile de campanie s-a însămînțat în 
ritm intens. Acum însă lucrările 
merg anevoios. Tractoriștii nu au 
terenul eliberat pentru a lucra cu 
toate cele 15 mașini. Consiliul de 
conducere al gospodăriei nu a luat 
măsuri să pună la îndemîna brigă
zilor sămînță condiționată și tratată 
în cantități suficiente. Din această 
cauză, în ziua de 9 octombrie 4 se
mănători și 4 tractoare au stat, iar 
70 de hectare de teren pregătite au 
rămas neînsămînțate. Au trecut pe 
la această tarla în ziua respectivă și 
președintele Marincea Bărgău și in
ginerul gospodăriei Ion Novăcescu, 
dar lucrurile nu s-au schimbat.

Greutăți întîmpină și tractoriștii 
care lucrează la gospodăriile colec
tive din Chiscani și Baldovinești, 
unde eliberarea terenului de coceni 
nu se face cu operativitate. Ar trebui 
ca în aceste gospodării colective să 
se simtă mai din plin îndrumarea și 
sprijinul organelor raionale de par
tid și de stat în ce privește organi
zarea muncii, folosirea atelajelor și 
a brațelor de muncă de care dispun.

GH. BALTĂ 
coresp. „Scînteii“

Odată cu sosirea toam
nei, magazinul universal 
„Victoria“ din Capitală 
cunoaște o afluență tot 
mai mare de vizitatori : 
peste 50 000 pe zi. El 
își primește oaspeții cu 
o serie de noutăți. Un 
exemplu la tricotaje : 20 
de modele noi (jachete 
din dralon, căciuli din 
relon înspicat, care imi
tă blana vulpilor argin-

—

tii, cămăși bărbătești cu 
gulere și manșete in
tr-un format nou etc.).

Foarte căutate în a- 
ceste zile sînt hainele 
groase. Magazinul a fost 
aprovizionat pînă acum 
cu 4 modele noi de pal
toane îmblănite, haine 
din blănuri naturale cu 
gulere și manșete în cu
lori.

Un sortiment variat

găsesc cumpărătorii și ]a 
raionul de încălțăminte: 
ghete galoșate și ghete 
îmblănite pentru femei, 
bocanci bărbătești cu 
talpă microporos, ghete 
bărbătești căptușite etc. 
Si încă o surpriză pen
tru femei : curînd vor 
sosi cismulițe trei sfer
turi cu talpă micro
poros.

Consfătuirea cadrelor 
medii sanitare

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 
La Oradea se desfășoară lucrările 
consfătuirii regionale a cadrelor me
dii, organizată de Uniunea societăți
lor de științe medicale, filiala Crișana, 
pe tema : Contribuția cadrelor medfi 
sanitare la scăderea continuă a morta
lității infantile. Au fost prezentate mai 
multe referate privind probleme or
ganizatorice, rolul cadrelor medii sa
nitare în depistarea precoce și îngri
jirea pneumopatiilor la sugari, vizita 
la domiciliu etc. urmate de discuții.

Un dar pentru pionieri
ROMAN (coresp. „Scînteii"). — 

Ieri, pionierii din orașul Roman au 
primit un nou dar. încă o sală de 
spectacole s-a adăugat, frumoasei case 
a pionierilor din localitate. Sala are o 
capacitate de 300 locuri, scenă, cabină 
pentru proiecții etc. O parte a lucră
rilor de construcție au fost executate 
prin munca patriotică a cetățenilor.

Deservirea telefonică și poștală
Noi centrale 

de bloc

în momentul de 
față în București 
sînt în execuție 
noi centrale

automate de bloc care vor crea posibili
tatea instalării a încă 2 000 de posturi 
telefonice la domiciliu. Cele 10 centrale 
de bloc care vor fi date în folosință 
pînă la sfîrșitul anului se instalează în 
noile cartiere Giulești-Stadion, 1 Mai, 
Balta Albă, Viilor etc. Patru asemenea 
centrale vor începe să funcționeze chiar 
în această lună.

?'• ■ •A’v- '■ ............. -

Giulești, Jiului-Scînteia, Giurgiului, Bal
ta Albă, Grivița etc., iar pînă la sfîrși
tul anului numărul lor va crește cu încă 
70. Mecanici specialiști controlează zil
nic functionarea acestor telefoane pu
blice. Orice deranjamente sau întîrzieri 
în deblocarea de fise se pot anunța la 
telefon 02 sau prin centrala 04, interior 
202.

Agonisi sătești

Telefoane 
publice

în Capitală exis
tă în prezent 
peste 3 200 de 
telefoane publi

ce. în acest an au fost instalate 250
posturi, în special în cartierele noi :

în ultimele luni 
au fost date în 
folosință, în Ca

pitală, 3 oficii poștale noi : oficiul nr. 
17, deschis la parterul unui bloc nou 
din Giulești, oficiul nr. 39 — de pe 
str. Avrig nr. 2, și oficiul nr. 31, care 
funcționează de cîteva zile în clădirea 
noii centrale telefonice automate Bucu- 
rești-Est. Noi oficii poștale se vor des-

Oficii poștale

TELEGRAMA
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 

Populare Romîne, Ion Gheorghe Maurer, a trimis 
o telegramă președintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Italia, Giovanni Leone, prin care exprimă 
sentimentele de profundă compasiune ale guvernului 
și poporului romîn față de durerea încercată de po
porul italian în urma catastrofei din provincia 
Belluno. (Agerpres)

chide pe magistrala nord-sud și pe șo
seaua Giurgiului, iar într-un bloc nou 
de pe străpungerea Mălășești-Piața U- 
nirii va funcționa un magazin de difu
zare a presei și filatelie.

Multe sate și co
mune ale regiu
nii București au

fost înzestrate cu agenții poștale noi. 
Numai anul acesta au fost deschise 17 
agenții în localitățile Pclinn — raio
nul Lehliu, Ciocîrlia și Moldoveni —• 
raionul Urziceni, Tîrlca — raionul Slo
bozia, Palanca și Corbii Ciungi — ra
ionul Titu, Ciuperceni — raionul Vi
dele și în alte locuri. în satele și co
munele regiunii funcționează 400 de 
agenții poștale și peste 100 de oficii 
P.T.T.R.

Vă prezentăm în fotografiile alăturate două dintre 
muncitoarele evidențiate în întrecerea socialistă de la 
Fabrica de ciorapi și tricotaje din Sebeș, regiunea Hune
doara: Florica Petrașcu din secția de tricotaj mașini cir
culare (fotografia de sus) și Elisabeta Mihălțan I din 
secția de încheiat ciorapi (fotografia din dreapta}. în 
colectivele unde lucrează ele se bucură de un binemeri
tat prestigiu. Pe graficele întrecerii, în dreptul numelui 
lor pot fi văzute înscrise lună de lună realizarea și de
pășirea planului, indici înalți de calitate cuprinși 
între 93—99 la sută. Avînd o înaltă calificare cele două 
muncitoare evidențiate își ajută tovarășele lor de muncă 
să-și ridice nivelul de pregătire profesională.

(Foto : A. CARTO JAN)

„Nici un leu risipit — 
fiecare leu fructific at“

Inițiativa tinerilor de la 
uzina „1 Mai“ din Ploiești, 
„Nici un leu risipit — fie
care leu fructificat“, a fost 
însușită de peste 20 000 de 
tineri din întreprinderi, 
schele și rafinării de petrol 
din regiune. După calculele 
făcute, pe primele trei trimes
tre ale acestui an s-au eco
nomisit metale, chimicale, 
combustibil, lînă, bumbac și

alte materiale în valoare de 
peste 40 milioane lei. Prin a- 
plicarea unor procedee teh
nologice moderne de turna
re, forjare și tratare, în u- 
zinele constructoare de ma
șini s-a redus consumul de 
metal cu aproape 5 la sută 
fată de • aceeași perioadă a 
anului trecut.

(Agerpres)

Ritmul viu al glisantelor
Platforma de sus a blocului pare 

un atelier de uzină care se mută zi 
de zi mai aproape de cer. Blocul se 
înalță, crește ca un copac, prin pro
priile puteri parcă și nu „e clădit“. 
Imaginea clasică a păienjenișului de 
schele, din jurul pereților exteriori, 
șirurile de zidari cu mistria în mînă, 
care așează una peste alta cărămi
zile, s-a schimbat cu desăvîrșire.

Privind de jos, nu vezi decît co- 
frajul, țintuit în țevi metalice, care 
se ridică încet și, deasupra lui, bra
țul mișcător al macaralei-turn. Dacă 
urci pe scara de țevi metalice, ase
mănătoare cu aceea de la un furnal, 
și ajungi în dreptul platformei de 
lucru, descoperi forfota unui atelier 
de zidărie puțin obișnuit, Betoniștii 
dirijează păraiele de beton către ca
nalele cofrajului, în timp ce podeaua 
de sub picioarele lor e trasă în sus 
de cîteva zeci de verine montate pe 
tije metalice. Fierarii-betoniști, răs- 
pîndiți pe 
ză la „un 
pregătind 
sătura de

aceeași platformă, lucrea- 
pas“ înaintea celorlalți, 

repede și cu abilitate țe- 
metal a pereților. Fluxul

construcției, care înaintează ca pe o 
bandă, e încheiat de 
dări, care aflați pe o 
dedesubtul cofrajului, 
rile de tencuit.

Ritmul glisantelor !
văzînd cu ochii. Ziua și etajul. Vi
teza de lucru a construcției este dé 
două ori mai mare față de metodele 
clasice. Costul lucrărilor e simțitor 
redus, datorită sporirii productivi
tății muncii și economiei de mate
riale (cherestea — 50 la sută, lemn 
rotund — 80 la sută).

echipa de zi- 
schelă atașată 
execută lucră-

Blocul crește

Metoda cofrajelor glisante cores
punde tuturor cerințelor unei bune 
eficiențe în domeniul construcțiilor: 
rapiditate, preț de cost scăzut, trăi
nicie. Iată secretul răspîndirii ei 
largi pe marile șantiere de construc
ții din țara noastră, la Constanța, 
București, Piatra Neamț sau Timi
șoara. Cuvîntul „a glisa“ sinonim cu 
a construi a intrat în vocabularul 
tehnic tot atît de obișnuit ca „auto
matizare“ sau „material plastic“. 
Utilizată în deceniul al treilea în 
construcții industriale, metoda co
frajului glisant, datorită avantajelor 
sale, s-a afirmat în ultimii ani și în 
șantierele de locuințe, mai ales la 
construirea blocurilor înalte. înce
putul a fost făcut, în 1960, la Ma
maia. Cine ar fi spus că splendidele 
hoteluri de pe litoral au fost execu
tate cu ajutorul unui procedeu folo
sit altădată la clădirea silozurilor ? 
Proiectanții au știut să aplice cu 
inventivitate, fantezie și simț al fru
mosului, acest procedeu, care, prin 
caracterul său industrial, e destinat, 
pentru executarea unor obiective tip.

Ritmul glisantelor ! Ca orice me
todă nouă și aceasta, a glisării, se 
caracterizează printr-o continuă îm
bogățire, printr-o continuă căutare 
de căi noi. încercărilor inițiale de 
la Mamaia, care au consacrat-o și 
au impus-o atenției generale, șan
tierul de la Onești a adăugat, în 
1962, elaborarea unei tehnologii de 
execuție a planșeelor din panouri 
mari prefabricate, care aduce eco
nomii de cofraj, de manoperă, mă
rind totodată gradul de industriali
zare. La Floreasca s-au adus

simplificări con
strucției cofraju
lui, s-au realizat o 
serie de detalii 
metalice, ceea ce 
adaugă alte eco
nomii la capito
lul : material lem
nos. Hunedorenii 
contribuie prin in
troducerea panou
rilor de placaj 
protejate de tego- 
film. Ritmul gli
santelor este rit
mul de perfecțio
nare a metodei în
seși.

Și acest ritm con
tinuă și astăzi. 
Pe oricare șantier 
terul constată realizări 
îmbogățesc și aduc noi perfecționări 
metodei cofrajelor glisante. Noută
țile sînt deci la ordinea zilei.

Pe șantierul Mihai Bravu din Ca
pitală a fost terminată de curînd 
glisarea unui bloc de 1 + 10 etaje, 
cu 132 de apartamente. înalt, lung, 
masiv, acesta este unul din cele mai 
mari blocuri din țară construit cu 
ajutorul glisantelor. încă o dovadă, 
cea mai recentă, a maturității 
care a ajuns noua metodă.

Colectivul de aici, constituit 
tr-un lot specializat pentru cons
trucții glisate, are o bună experien
ță cîștigată. Unii dintre constructori 
provin de la Floreasca, numărîn- 
du-se printre pionierii aplicării me
todei în Capitală. Așa cum este, de 
pildă, șeful echipei de fierar-beto- 
niști Anton Ghinea, un conducător 
experimentat, care dirijează cu pri
cepere și competență oamenii mai 
ales în perioada asaltului către

Șantierul 3 construcții „Mihai Bravu“ clin Capitală. Glisarea 
blocului O—l, cu 132 apartamente, pc care-I vedeți în fotogra
fie, a început la 4 septembrie și s-a terminat la 17 septembrie. 
O dovadă a ritmului rapid în caro se construiește cu ajutorul 
—(Foto . M ANDREESCU) 

înălțimi, cînd țesătura metalică tre
buie montată repede și fără greș, de
oarece peretele de beton care crește 
de jos nu lasă timp pentru verificări 
îndelungate.

Constructorii de 
țin pasul cu ritmul 
țodei. Ei își însușesc tot ce e prețios 
în experiența altor șantiere și la rîn- 
dul lor caută soluții noi. Utilizînd, ca 
și hunedorenii, cofrajul protejat cu 
tegofilm ei realizează o economie de 
cherestea, ceea ce face ca consumul 
de lemn să fie de două ori mai re
dus decît, înainte vreme, la șantierul 
Floreasca

Tot aici se fac încercări, în mod 
experimentai deocamdată, care o- 
feră posibilități noi pentru perfec
ționarea metodei glisantelor. E vor
ba

acestei metode.

s-ar duce, repor- 
noi, care

la Mihai Bravu 
impetuos al me-

la

în-

de un proiect pentru realizarea
V. NICOROVICI

(Continuare în pag. IlI-a)
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CÎȚIVA DIN SCHIMBUL DE NOAPTEîn urmă cu cîtva 
timp, de la Cluj 
ne-a sosit la redac
ție o scrisoare a to
varășului Liviu Mo
raru, inginer șef-adjunct at Uzinelor meta
lurgice „Unirea". Era un răspuns la ancheta 
deschisă de ziarul nostru : „Cum asigurați a- 
sistența tehnică în schimburile H și III“. In 
scrisoare erau semnalate și unele fapte care 
— deși nu țineau de asistența tehnică acor
dată schimbului de noapte — aveau totuși ur
mări asupra bunului mers al producției, fă
ceau ca, în ciuda măsurilor tehnico-organiza- 
torice luate aici, uneori, rezultatele schimbu
lui de noapte să nu se poată măsura de la 
egal la egal cu cele din cursul zilei.

m mers pe urmele scrisorii și din boga
ta cronică a vieții marii uzine am cu

les cîteva însemnări. Este vorba de ceea ce, 
în cîteva rînduri de scrisoare, ne-a semnalat 
tovarășul ing. Liviu Moraru.

Aici, la Uzinele „Unirea“ se vorbește cu 
căldură și mândrie despre tineret.

Privești hala secției de prelucrări mecanice. 
E nouă. Mașinile sînt și ele de un leat cu 
hala, ba poate mai tinere. Mașini moderne, 
pretențioase — mașini de găurit și alezat ori
zontal, frezele portale mari, frezele cu pro
gram, strungurile de copiat au fost încredin
țate tineretului. Aproape 80 la sută din efec
tivul secției îl formează tineretul. Te poți 
bizui oricînd pe el. Oameni minunați, cu dra
goste pentru munca pe care o fac.

— Să amintesc cîțiva dintre ei, mi-ar fi 
destul de greu — ne spune tovarășul Mircea 
Bruchental, secretarul organizației de partid. 
Sînt sute. Din rîndul celor mai buni tineri, 
organizația noastră d : bază l-a primit de cu- 
rînd, pentru merite deosebite în activitatea 
de producție și cea obștească, direct în partid 
pe tînărul strungar Paul Feier. Teodor Suciu, 
Vasile Mureșan, Cornel Dumitraș și alții ca 
ei au fost primiți în rîndurile candidaților de 
partid.

în hala nouă, la mașini noi, scoase parcă 
numai ieri-alaltăieri din cutie, își face cu 
cinste datoria — floarea uzinei — tineretul.

Te oprești lîngă o mașină de alezat orizon
tal. Aplecat asupra ei, concentrat la opera
ția pe care o execută, strungarul loan Briciu 
controlează după desenul de execuție cotele 
unei piese. Mișcările îi sînt vioaie, calculate.

— Parcă numai ieri a absolvit școala pro
fesională — ne spune tehnicianul Ernest Porcs. 
Certificatul de muncitor calificat pe care 
l-a primit la absolvire spune prea puțin. Tî
nărul și-a cîștigat stima și încrederea colec
tivului prin seriozitatea de care dă dovadă în 
muncă. Seriozitate plus dragoste pentru me
serie. îi sînt încredințate lucrări pretențioase 
care cer cunoștințe profesionale nu glumă. El 
le prelucrează „ça la carte“ ; nici o toleranță 
față de desenul de execuție. De rebuturi nu 
poate fi vorba.

Dar să mergem mai departe — ne invită 
tehnicianul. Oameni ca Briciu găsim aproape

peste tot. La cine să né oprim ? La Bako, la 
Tarcoș Mihai, la...

Pe tineretul uzinei te poți bizui oricînd. E 
săritor la muncă, silitor la învățătură. Aproa
pe 400 de tineri din uzină urmează cursurile 
școlii medii serale... Munca, învățătura nu-i 
obosesc ; dimpotrivă le dau forțe noi, vigoare. 
Ei își drămuiesc timpul în așa fel încît să le 
ajungă pentru muncă, învățătură, odihnă, 
distracție, activități educative, utile.

in nefericire însă, mai sînt în uzină și 
altfel de tineri decît cei despre care am

vorbit pînă acum. „Nu sînt mulți. îi putem 
număra pe degete“ — ni s-a spus de către 
conducerea uzinei.

...Primele ore ale dimineții. Treburi impor
tante pentru acea zi își așteptau rezolvarea, 
în biroul conducerii uzinei se aflau directo
rul. secretarul comitetului de partid al uzi
nei, secretarul comitetului U.T.M., inginerul 
șef-adjunct, șeful secției prelucrări mecanice. 
A fost chemat și tînă
rul lăcătuș Pavel To- 
muță. Trebuia să ex
plice de ce în schimbul 
de noapte mașina care 
i-a fost încredințată 
nu și-a făcut nici măcar „încălzirea“. Piesa 
fusese prinsă în dispozitiv la începutul 
schimbului și neprelucrată a rămas.

— N-am avut scule — a răspuns Tomuță.
Cei de față au schimbat priviri. Argumen

tul era de necrezut. Au fost luate doar mă
suri temeinice pentru întărirea asistenței 
tehnice în schimbul de noapte. Cores
punzător cu nevoile producției au fost repar
tizați să lucreze în acest schimb un număr 
suficient de ingineri, maiștri, reglori, lăcătuși 
de întreținere, electricieni. Schimbul de 
noapte a fost întărit cu muncitori vîrst- 
nici, cu experiență, membri și candidați de 
partid. Și apoi se știa doar că la magazia de 
scule lucrează în tura de noapte distribuitori, 
controlori care verifică calitatea sculelor sau 
dispozitivelor atît la ieșirea, cît și la intrarea 
lor în magazie. într-un cuvînt s-au luat mă
suri pentru ca cei din tura de noapte să aibă 
create toate condițiile tehnico-materiale nece
sare bunei desfășurări a procesului de pro
ducție. Și iată ! Tomuță susține că n-a avut 
scule. Ce aveau de spus maiștrii?

Adevărul a ieșit însă repede la iveală. To
muță lipsise în tot timpul schimbului de la 
mașină. Maistrul urmărise fișa de pontaj. Tî
nărul se pontase. Dar unde era ? Au scormo
nit după el întreaga secție, dar parcă intrase 
în pămînt. L-au găsit spre dimineață ascuns, 
picotind pe platforma unui ventilator. Nu 
lipsa sculelor era de vină, ci faptul că se pre
zentase în schimb obosit — recunoscuse pînă 
la urmă Tomuță.

Nu-1 aveau pentru prima oară în față. Nu 
se discuta pentru prima oară cu el. Faptele

LÄ UZINELE „DNIREÄ“ DIN CLUJ

lui nu pot sta alături de cele ale marii majo
rități a tineretului din uzină.

Conducerea uzinei ar fi putut, bineînțeles, 
de multe ori pînă acum să-i desfacă pentru 
abaterile disciplinare contractul de muncă. 
Ea a perseverat însă în strădania de a-1 în
drepta pe tînăr, doar, doar îl va readuce pe 
făgașul cel bun, ajutîndu-1 să se încadreze în 
rînd cu ceilalți tineri din uzină. Se vede trea
ba că pînă acum cuvintele bune, calde, pline 
de grijă n-au avut ecou în inima tînărUlui. 
S-a dat dovadă și de această dată de răbdare. 
Ceea ce nu făcuse Tomuță în ultimele șase 
luni, a făcut în locul lui colectivul. Le-a scris 
părinților săi, la Vatra Dornei.

Perseverența de a-1 readuce pe tînăr, după 
expresia unui tovarăș din secție — cu picioa
rele pe pămînt — este lăudabilă dar, se naște 
întrebarea : cine poate ști mai bine de ce To
muță se prezintă obosit în schimbul de noap
te, cum își folosește timpul liber între schim

buri ; părinții, care se 
află la Vatra Dornei 
sau colectivul, organi
zația de tineret din care 
face parte? Se înțelege 
că în acest caz, pri

mul ajutor îl pot acorda cei care lucrează cu 
el zi de zi, îl au mereu sub ochi : numeroasa 
și puternica familie a uzinei, colectivul.

...La uzină s-au prezentat într-o bună zi doi 
oameni în vîrstă, muncitori amîndoi în între
prinderile clujene, părinții tinerilor Vasile 
ösz și Tiberiu Iancovici. Ar fi vrut să afle 
de ce băieții lor prezintă la sfîrșitul lunii 
cîștiguri mult mai mici decît alții de-o seamă 
cu ei, foști colegi la școala profesională.

Părintele lui Vasile Ösz a aflat — desigur 
cu durere — cercetînd registrele maiștrilor, 
că fiul său este un fel de abonat la absențe.

— Ne spuneai că pleci la uzină. Ba îți mai 
luai și pachetul cu gustare. Unde ai umblat? 
Uite ! Aici, absențele se țin lanț...

Cel întrebat își pierduse parcă graiul. Una 
spusese el acasă și altul era adevărul.

Și tatăl strungarului Tiberiu Iancovici a . 
plecat din uzină la fel de mîhnit. Pentru ca 
să-i răspundă de ce fiul său nu e în rînd la 
salariu cu ceilalți muncitori tineri, maistrul 
l-a invitat la mașina unde lucrează fiul. Ma
șina era singură, zăcea înțepenită. L-au 
căutat împreună pe tînărul Iancovici. Și l-au 
găsit pînă la urmă : dormea sub o scară.

— Cu ce se ocupă, cum își folosește timpul 
liber ? La uzină vine mereu somnoros.

Tînărul tăcea. Tăcea și tatăl său. Nu-și pu
sese pînă atunci o asemenea întrebare... Ce 
putea să răspundă ?

Ce s-a întîmplat cu Tomuță, ösz și Ian
covici? Tocmai ei, care nu participă la 
nici o formă de învățămînt, se sustrag activi

tăților cultural-educative ale tinerilor din uzi
nă, tocmai ei nu dau randament nici la

mașinile ce le-au fost 
încredințate. Colecti
vul a acționat de fie
care dată cînd indisci
plina, atitudinea îna

poiată față de muncă aduceau prejudicii 
bunului mers al producției. Cei vinovați 
au fost puși în discuția tovarășilor de muncă, 
nimeni nu le-a luat parte. Apucăturile lor au 
fost dezaprobate. De bine, de rău, li se cu
noaște activitatea pe parcursul celor 8 ore de 
muncă. Maiștrii, oamenii mai vîrstnici — pe 
cît le este posibil — sînt cu ochii pe ei, îndru- 
mîndu-i. Ce fac acești tineri, și alți cîțiva ca 
ei, în cele 16 ore din zi pe care le petrec în 
afara uzinei ? Cu cartea nu sînt prieteni. La 
„Joile tineretului“ și la clubul uzinei nu pot 
fi văzuți. Prieteni nu au în uzină. S-au de
părtat pînă și de familie. Bat cît e ziua de 
mare trotuarele, și-au găsit prieteni din afara 
uzinei care ca și ei rătăcesc drumul la uzină, 
cheltuindu-și timpul cu fel de fel de „dis
tracții“.

junge oare să constatăm doar aceste lu
cruri, să vedem cum sub privirea noastră

ei calcă pe căi lăturalnice? întrebarea o punem 
organizațiilor de bază U.T.M. din secția pre
lucrări mecanice. Dacă ei ne ocolesc priete
nia, nu trebuie să le dăm dreptate. Sînt ti
neri, deabia trecuți peste pragul majoratului, 
oameni care — la fel ca toți ceilalți — își au 
locul lor bine stabilit în uzină cît și în socie
tate. Mașinile lor nu produc ore în șir. Ni
meni nu cunoaște cu ce rost își folosesc ei 
timpul liber. Uzina a dat tineretului ei 
un cămin. Locul lui Tomuță ar fi fost a- 
colo, în mijlocul tovarășilor săi de muncă, 
acolo unde pulsul sănătos al vieții și activi
tății cultural-educative i-ar fi îndreptat pașii 
și preocupările. în uzină cei trei tineri își pot 
găsi numeroși prieteni, tovarăși de muncă ce 
sînt un bun exemplu nu numai de felul cum 
trebuie folosite cele 8 ore de muncă, ci și cele 
16 ore de atîtea și nelimitate activități ins
tructive, de odihnă.

„Rezultatele schimbului de noapte ar putea 
fi mai bune dacă conducerea secției ar fi spri
jinită mai îndeaproape de către organizațiile 
U.T.M. ce-și desfășoară activitatea aici. Vreau 
să spun că mai avem tineri — puțini la nu
măr, este adevărat — care, nefolosindu-și ju
dicios timpul liber de odihnă, se prezintă o- 
bosiți la lucru. O mai susținută muncă de e- 
ducare comunistă a lor, pentru întărirea dis
ciplinei socialiste a muncii, ar da rezultate 
frumoase“. Acestea au fost ultimele rînduri 
din scrisoarea inginerului șef adjunct de la 
Uzinele metalurgice ,,Unirea“ din Cluj, care 
ne-au făcut să ne îndreptăm pașii spre uzină. 
Ele sintetizează o temă bogată pentru o vi
itoare ordine de zi a adunării generale a ute- 
miștilor din organizațiile de bază din uzină.

Datorită înaltei calificări, pregătirii tehnice a muncitorilor și tehnicieni
lor, întreprinderea poligrafică din Sibiu a fost profilată să execute lucrări de 
editură de înaltă tehnicitate ca și reproduceri de artă. în fotografie : 
Maistrul Gheorghe Brener și tipăritorul Alfred Alem verifică calitatea unor 
tipărituri de artă în culori.

In biblioteca Grupului școlar petrol-chimie din Tîrgovișto

Eiïë pregătit căminul cultural
pentru iarnă ?

Spre a cunoaște în ce măsură sînt pregătite așeză- 
mintele culturale de la sate pentru activitatea din tim
pul iernii, corespondenții noștri au vizitat cîteva că
mine culturale, precum și cluburi din G.A.S. și S.M.T.

ET a căminul cultural 
din comuna Simo- 

nești, raionul Odorhei, te 
impresionează plăcut as
pectul îngrijit, curățenia. 
Se simte mîna unor buni 
gospodari. Prin grija sfa
tului popular comunal 
s-au executat toate repa
rațiile necesare. Au dat a- 
jutor și cetățenii din co
mună. Un grup de co
lectiviste lucrează acum 
țesături pentru ornarea in
terioarelor. Au fost aduse 
lemne de foc.

Exemple de bună gospo
dărire a instituțiilor cultu
rale de masă am întîlnit 
și în comunele Tulgheș, ra
ionul Gheorghieni, Sînmi- 
clăuș, raionul Tîrnăveni, ca 
și în alte locuri. La loca
lurile a 52 de cămine cul
turale, din cele 72 existente 
în raionul Mizil, se și făcu
seră pînă în pragul lui oc
tombrie amenajări, repara
ții la uși și ferestre, cu
rățenie. Comitetul de cul
tură și artă al raionului a 
luat măsuri pentru a în
zestra fiecare cămin cultu
ral cu aparate de radio ; 
multe posedă televizoare. 
Curățenia și văruitul cămi
nului cultural din Niculești- 
Jianu, raionul Făurei. s-a 
făcut prin grija comisiei de 
femei și a comitetului 
U.T.M. din comună. Sce
nele și mobilierul cămine
lor culturale din comuna 
Strîmbu, același raion, si 
Făcăeni, raionul Fetești, au 
fost reparate de meșteri 
trimiși de gospodăriile co
lective.

O problemă deosebit de 
importantă este asigurarea 
combustibilului. La nu
meroase cămine culturale

din regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară s-au adus 
lemne din pădurile comu
nale. Pentru acoperirea ne
cesităților de combustibil, 
în unele localități ale raio
nului Făurei au fost adu
nate crăci din locurile un
de s-au făcut defrișări. La 
Grădiștea și Parepa, raio
nul Mizil, gospodăriile co
lective au pus la dispoziția 
căminelor deșeurile rezul
tate de la construcția adă
posturilor pentru păsări.

Aprovizionarea cu lemne 
a instituțiilor culturale de

grăbi ritmul lucrărilor. 
Altfel se va întîmpla ca la 
Arvățeni, raionul Odorhei, 
unde o construcție de că-

Zp orespondenții noștri 
au găsit și cămine 

culturale care, datorită 
lipsei de spirit gospodă
resc din partea conduce
rii acestora, a sfaturi
lor populare locale, nu 
sînt nici pe departe pregă
tite pentru iarnă. Există 
cămine culturale din ra
ionul Mizil care nu au încă 
sobe, iar în raionul Făurei 
mai întîlnești destule 
cămine cărora trebuie să li 
se facă reparații. La Jegă- 
lia, în raionul Fetești, ca și

K'.â â «9 - a -n c h e t ă

masă de la sate depinde în 
mare măsură de inițiativa 
sfaturilor populare de la 
regiune pînă la comună. 
Ele trebuie să dea dovadă 
de spirit gospodăresc, să 
valorifice resursele locale.

Firește că și conducerile 
căminelor culturale au da
toria să folosească și să 
păstreze cu chibzuință 
combustibilul. Cum de se 
admite ca în comuna Să- 
lard. raionul Oradea, lem
nele și cărbunii să zacă în 
dezordine prin curtea că
minului ?

Lunile acestea, multe 
cămine culturale s-au mu
tat în localuri noi. Pînă la 
începutul iernii o mare 
parte din localurile aflate 
în construcție, vor putea fi 
date în folosință — la Mar
ginea Pădurii, Jugureni, 
Fințești, din raionul Mi
zil și în alte raioane — 
dacă organele locale vor

în alte locuri, aparatele de 
radio nu funcționează .de 
multă vreme.

După activitatea pe care 
o desfășoară, căminul cul
tural din comuna Dedrad, 
raionul Reghin, este consi
derat de organele locale 
printre cele fruntașe ; dar,

★

„Este pregătit căminul 
cultural pentru iarnă?“ La 
această întrebare trebuie 
să dea acum răspuns, prin 
măsuri concrete, sfaturile 
populare, comitetele de 
cultură și artă din toate 
regiunile și raioanele țării. 
Iar organele de partid sînt 
datoare să sprijine și să 
vegheze îndeaproape la 

.luarea și înfăptuirea aces
tor măsuri.

Iarna bate la ușă. în a- 
ceste zile trebuie pregătite 
cu spirit de răspundere 
condițiile materiale priel-

min cultural începută în 
1958 nu a fost terminată 
nici pînă azi, deși existau 
posibilități.
așa cum e întreținut, loca
lul căminului nu face de 
loc o impresie bună : pe
reții sînt murdari, cortina 
ponosită, la cîteva ferestre 
lipsesc geamurile, nici 
scaunele nu sînt suficiente. 
La fel se prezintă și cămi
nele culturale din Poclușa 
de Barcău și Mișca, ra
ionul Marghita. Localuri 
noi și frumoase, cum este 
cel al căminului cultural 
din Șocariciu, raionul Fe
tești, se deteriorează din 
cauză că sînt prost între
ținute.

în unele locuri pregăti
rile pentru iarnă sînt în
țelese într-un mod îngust. 
Bunăoară, datorită faptu
lui că fusese repar
tizat combustibilul și se 
cumpăraseră costume pen
tru echipa de dansuri, di
rectoarea căminului cultu
ral din satul Cauaceu, ra
ionul Oradea, considera 
treaba încheiată. Cu alte 
cuvinte, programul — pro
blema esențială — ar fi o 
treabă pentru mai tîrziu.

•ir

nice desfășurării unei in
tense activități culturale la 
sate.

Dar aceasta nu este su
ficient. Căminul cultural 
este cu adevărat gata pen
tru iarnă numai atunci 
cînd- are și un plan de 
muncă bine chibzuit, pe 
baza căruia să se organi
zeze o activitate perma
nentă, cu manifestări bo
gate în conținut, variate și 
interesante, axate pe pro
blemele actuale ale satului 
colectivizat.

La școlile de arte
în marile centre industriale Hu

nedoara și Petroșeni și în orașul 
Deva și-au început activitatea șco
lile de muzică și arte plastice. A- 
ceste școli, înființate în ultimii ani, 
sînt frecventate de peste 1 000 de 
elevi ai școlilor de cultură generală. 
Ei au la dispoziție săli de clasă spa
țioase, ateliere de pictură și sculp
tură, .instrumente muzicale etc. 
Ajutați de profesori, ei își dezvoltă 
aici aptitudinile artistice.

(Agerpres)

Flori de toamnă 
la Roman

ROMAN (coresp. „Scînteii"). — 
De la an la an, orașul Roman este 

. tot mai frumos și mai bine îngrijit, 
în afara unor măsuri privind mai 
buna întreținere a străzilor, a imo
bilelor, gospodarii orașului s-au 
pregătit să planteze încă în această 
toamnă, în parcuri și pe străzi, 
peste 5 000 de trandafiri, 2 500 de 
arbori, 500 de tufe de arbuști orna
mentali, peste 50 000 de pansele și 
alte flori.

Pentru asigurarea unei cantități 
suficiente de material săditor în 
momentul de față se construiește o 
nouă seră cu o suprafață de 
400 mp.

C. MORARU 
AL. MUREȘAN

Folosirea instalațiilor
și aparatelor electrice de uz casnic
în gospodăriile personale ale oame

nilor muncii se utilizează tot mai 
frecvent aparatele electrice de uz 
casnic, care au căpătat o largă uti
lizare. Construcția acestor aparate 
este făcută în așa fel încît asigură 
securitatea celor care le mînuiesc atîta 
timp cît ele sînt folosite reglementar. 
La o exploatare anormală însă sau la 
o utilizare neglijentă, se pot produce 
accidente. Toți cei care dispun de a- 
semenea instalații și aparate, inclusiv 
mașini aragaz, trebuie să respecte cî
teva reguli foarte precise : să le ma
nipuleze cu grijă, să le supravegheze 
pe tot timpul funcționării, să le între
țină în mod corespunzător și să le re
pare la timp.

Unii cetățeni supraîncarcă instala
ția electrică, conectînd la rețea, la a- 
ceeași priză, prea multe aparate con
sumatoare de curent, prin intermediul 
fișelor duble și triple. Mai grav este 
faptul că, pe alocuri, se folosesc chiar 
unele improvizații. Din cauza supraîn
cărcării instalației, izolația conductoa
relor se deteriorează, cantitatea de 
căldură degajată crește, produeîn- 
du-se chiar scurt-circuite ale căror

Un nou tip de dormitor, executat la IPROFIL „23 August“ din Tg. Mureș

flame și scîntei constituie surse 
de aprindere a materialelor combusti
bile din apropiere. Uneori este posi
bilă chiar o explozie, cînd în încăperi 
există deja format un amestec explo
ziv, bineînțeles tot din neglijență, și 
aceasta fie în urma spălării cu benzină 
a anumitor lucruri sau a curățirii par
chetului, fie că sînt lăsate deschise 
buteliile de gaze lichefiate. Conecta
rea la aceeași priză a mai multor 
consumatori (aparate electrice) face 
ca pe pardoseală, pe sub covoare sau 
mobilă, să existe o serie de conduc
toare electrice mobile, uneori înădite 
necorespunzător, care pot fi lovite și 
deteriorate, fără a exista o posibili
tate clară și permanentă de control. 
Pe porțiunile deteriorate, asemenea 
instalații se pot urpezi în timpul zu
grăvelii și curățeniei, creînd chiar pe
ricol de electrocutare.

Și radiatoarele electrice trebuie fo
losite cu grijă, evitîndu-se amplasarea 
lor în apropierea oricăror obiecte 
combustibile — perdele, paturi, dula
puri de haine etc. Cu aceeași atenție 
să fie utilizate pernele electrice, care 
nu trebuie lăsate niciodată fără su

praveghere în pa
turi sau cărucioare 
de copii.

Este cazul să atra
gem în mod deosebit 
alentia asupra felu
lui cum trebuie fo
losite aspiratoarele 
de praf pentru 
pulverizarea unor 
insecticide sau altor 
lichide inflamabile 
în vederea curățe
niei în locuințe. 
Gospodinele trebuie 
să știe că la o anu
mită concentrație 
de aer-vapori de li
chid, orice flamă 
sau sântele produsă 
cu prilejul introdu
cerii sau scopterii fi

șei din priză, sau la motorul electric al 
aspiratorului, face posibilă declanșa
rea unei explozii, urmate de incendiu. 
De aceea, este absolut obligatorie 
respectarea strictă a indicațiilor care 
se dau atît pe ambalajele produselor 
insecticide, cît și în modul de funcțio
nare a aspiratoarelor.

Cunoaștem cu toții rolul siguranțe
lor în asigurarea unei funcționări nor
male a instalațiilor electrice. Dacă a- 
ceste siguranțe sînt însă necorespunză
toare, necalibrate, cum se spune în 
limbaj tehnic, ele nu-și mai îndepli
nesc rolul și apariția defecțiunilor în 
instalație, a scurt-circuitelor, nu poate 
fi evitată.

Din toate cele expuse mai sus reie
se limpede necesitatea — subliniată 
și anterior — de a se respecta întoc
mai prescripțiile de funcționare a tu
turor aparatelor electrice folosite în 
gospodărie. De asemenea, trebuie să 
fie controlată cu regularitate starea 
cordoanelor electrice. In încăperi 
unde s-au folosit lichide inflamabile 
pentru curățenie nu trebuie să se in
troducă în priză nici un fel de aparat 
electric și nici să se umble la întreru
pător pentru aprinderea și stingerea 
luminii. Asemenea operații se pot face 
numai după o bună aerisire.

Cu deosebită precauție se cere fă
cută conectarea aparatelor la prize, 
avîndu-se în vedere ca fișele de co
nectare, cît șl prizele să fie în bună 
stare de funcționare. Aparatele elec
trice, conductoarele și restul acceso
riilor trebuie ferite de umezeală și în
grijite cu multă atenție pentru evita
rea loviturilor sau à unor defec- ' 
țiuni interioare, care nu pot fi văzute 
decît prin demontare. Aparatele care 
degajă mari cantități de căldură, cum 
sînt, de exemplu, fiarele de călcat și 
radiatoarele electrice, trebuie ampla
sate la o anumită distanță de materia
lele combustibile, funcționarea lor 
făcîndu-se numai sub supraveghere.

Ing. POMPILÏU BÄLULESCU

TEATRE r O.S.T.A. (Teatrul de Operă 
și Balet al R. P. Romîne) : Oceanul — 
spectacol extraordinar prezentat de Tea
trul mare dramatic de stat din Lenin
grad „Maxim Gorki“ — (orele 20). (Sala 
Palatului R. P. Romîne) : Concert 
extraordinar de muzică ușoară, dat de 
Gloria Lasso (Franța) — (orele ÎS și orele 
20) Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : Vizita bătrînei doamne
— (orele 10); Cidul — (orele 15,30) ; O scri
soare pierdută — (orele 10,30). (Sala Stu
dio) : Nora — (orele 10) ; Mașina de 
scris — (orele 15,30) ; Ancheta — (orele 
10,30). Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) ; Steaua polară — (orele 19,30). 
(Sala Studio) ; Băieții veseli — (o-
rele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Cezar și Cleopatra — (orele 10) ; Por
tretul — (orele 10,30). (Sala Studio — 
str. Alex.' Sahia nr. 76 A) : Comedia e- 
rorilor — (orele 10 și orele 19,30). Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : As
censiunea lui Arturo Ui poate fi oprită
— (orele 19,30). Téatrul péntru tineret 
șl copii (Sala C. Miile) : Cine a ucis — 
(orele 11) ; Chirița în provincie — (orele 
20). Teatrul evreiesc dé stat : Opera de 
trei parale — (orele 20).- Teatrul satiric 
muzical ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : Ca 
la revistă — (orele 20). (Sala din calea 
Victoriei 174) : Palatul melodiilor — to
rds 20). Teatrul Țăndărică (Sala Acade
miei) : Punguța cu doi bani — (orele 
11). (Casa de cultură a raionului Grivl- 
ța Roșie) : Ala bala portocala — (orele 
11). Circul de stat: Stelele Budapestei
— (orele 16 șl orele 20).

CINEMATOGRAFE : Valsul nemuri
tor : Republica — bd. Magheru 2 (8,45; 
10,45; 12,45; 14,45: 17; 19; 21,15), Feroviar 
- cal. Griviței 80 (9,45; 12; 14,15; 16.30;
18,45; 21). Vară și fum — cinemascop : 
Patria — bd. Magheru 12—14 (9; 11,30; 14; 
16 30; 19; 21,20), București — bd. 6 Mar
tie 6 (9,15; 11 30; 13,45; 16,30; 18,45; 21), în
frățirea între popoare — bd. Bucu- 
reștii-Noi (12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20), Gri-
vița — calea Griviței — podul Ba- 
carab (9 ; 11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30), 
Melodia — șos. Ștefan cel Mare — 
colț cu str. Lizeanu (9; 1130; 14; 16,30; 
19- 21,15). Strict secret — cinemascop : 
Festival — bd. 6 Martie 14 (9,45; 12:
14,15; 16,30; 18,45; 21), Excelsior — bd. 1 
Mai 322 (10; 12,15; 15,30; 18; 20.30), Mo
dern — piața G. Coșbuc 1 (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). Ipocriții : Carpați — 
bd. Magheru 29 (10; 12; 14; 16: 18,15:
20 30), Capitol — bd. 6 Martie 16 (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Oameni dé afaceri : 
Tineretului — cal. Victoriei 48 (10; 12;
14; 16). G. F. Haendel : Tineretului — 
cal. Victoriei 48 (18,15; 20,30). Ultimul
tren din Gun Hill : Victoria — bd. 6 
Martie 7 (9,45; 12; 14,15; 1G.30; 18,45; 21). 
Flacăra — Calea Dudești 22 (12; 16; 18,15: 
20,30), Munca — șos. Mlhai Bravu 221 (11; 
16; 18,15; 20 30), Lira — calea 13 Septem
brie 196 (15; 17) 19; 21). Divorț italian :

Central — bd. 6 Martie 2 (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). Moartea în șa — ci
nemascop ; Lumina — bd. 6 Martie 12 
(rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 14, după-amlază 16; 18,15; 
20 30). Escondida : Union — str. 13 De
cembrie 5—7 (11; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Program special pentru copii la orele 
10 la cinematograful Doina — str. 
Doamnei 9. Cel mai mare spectacol : 
Doina — str. Doamnei 9 (11,45; 14,30;
17,30; 20,30). Filme documentare — ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21 la cinematograful Timpuri 
Noi — bd. 6 Martie 18. Codin : Giulești 
— calea Giulești 56 (10.30; 12,30; 16; 13;
20), Tomis — calea Văcărești 21 (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), Libertății — str. 11 
Iunie 75 (10; 12; 14; 16; 18; 20). Marele
drum : Cultural — piața Iile Plntilie 2 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Progresul — 
ȘOS. Giurgiului 3 (11,30; 15 30; 18; 20,15),
Pacea — bd. Libertății 70—’ti (11; 16; 18; 
20). Voi fi mamă : Aurora — bd. Dimi
trov 118 (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Ma
rea bătălie de pe Volga rulează în Con
tinuare de Ia orele 9 pînă la orele 21 
la cinematograful Dadă — Cal. Griviței 
137. Icarie X B-l — cinemascop : Bu- 
zeștl — str. Buzeștl 9—11 (16; 18; 20), Vol
ga — șos. Iile Plntilie 61 (10; 12; 16; 18,15; 
20,30). Tăunul : Crîngași — șos. Crîngași

42 (12; 16; 18,15; 20,30). Raze pe gheață t 
Bucegi — bd. 1 Mai 57 (10; 12; 16; 18.15; 
20,30). N-a fost în zadar : Miorița — 
cal. Moșilor 127 (10; 12; 16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiunea pentru copil și tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — 
Emisiunea pentru sate. în jurul orei 16,31
— Transmisiune de la Stadionul Repu
blicii : Aspecte de la campionatele in
ternaționale de atletism. 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19,10 — „Răzbunarea 
iluzionistului" și „La fotograf" dé Ste
phen Leacock, traducere și adaptare de 
N. Minei șl C. Stoian. 20,00 — „Sonate"
— o coproducție hispano-mexicană. 
21,40 — Tineri -interpret! de muzică u- 
șoară. In încheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Pentru următoarele trei zile 14—15 și 

16 oct. : Vreme în generai frumoasă în 
jumătatea de sud a țării șl schimbătoa
re în rest, dérul va fi mai mult senin 
în cîmpia Dunării și variabil în Ardeal 
șl nordul Moldovei, unde IOcal va 
ploua. Vînt slab din sectorul vestic. Tem
peratura în creștere la începùt, apoi 
staționară. Minimele Vor fi cuprinse 
între 0 șl 10 grade, iar maximele între 
15 șl 25 grade. Dimineața brumă locală 
în Ardeal șl Moldova. In București : 
Vreme în general frumoasă și în curs 
de încălzire. Cer mai mult senin. Vînt 
slab. Temperatura în creștere.
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Cu prilejul Lunii priefeniei romîno-soviefice

Vizitele delegației sovietice

TELEGRAME EXTERNE

DEVA 12 (coresp. Agerpres). —
Delegația Asociației de prietenie 

sovieto-romînă a vizitat sîmbătă 
orașele Deva și Hunedoara. La 
Combinatul siderurgic Hunedoara 
membrii delegației au fost salutați 
de Ștefan Constantinescu, adjunct 
al ministrului metalurgiei și con
strucțiilor de mașini, director gene
ral al combinatului. în numele de
legației a răspuns laminatorul V. A. 
Gariunov, de la uzina „Ijorsk“ din 
Leningrad, Erou al Muncii socia
liste și deputat în Sovietul Suprem 
al R.Ș.F.S.R. Au fost vizitate apoi 
cîteva din secțiile principale de 
producție ale combinatului, Caste
lul Huniazilor și noul oraș munci
toresc al siderurgiștilor.*

După spectacolele prezentate în o- 
rașele Cluj și Brașov, colectivul Tea
trului Mare de dramă „Maxim Gorki“

INFORMAȚII
© Opera de stat din Iași a prezentat sîm

bătă seara un spectacol extraordinar cu ba
letul „Călărețul de aramă“ de Glier. Rolu
rile principale au fost interpretate de ba
lerinii Sviatoslav Kuznețov și Ninel Kurgap
kina, artistă emerită a R.S.F.S.R., laureată 
a Festivalului mondial al tineretului și stu
denților de la București — ambii de la Tea
trul de stat de operă și balet din Lenin
grad

Conducerea muzicală a spectacolului a 
aparținut Corneliei Voma, regia și coregra
fia lui Bela Balogh, iar scenografia a fost 
semnată de Zoltan Gherzanich

@ Sîmbătă seara, Filarmonica de stat 
„Banatul" a dat în sala „Modern" din Ti
mișoara un concert simfonic extraordinar 
cu concursul pianistei franceze Sylvie Mer
cier Concertul a fost dirijat dé Mircea 
Popa, artist emerit.

Cîntăreata franceză Gloria Lasso și-a 
început sîmbătă. în Sala Palatului R. P. 
Romîne. séria concertelor pe care le sus
ține în tara noastră, acompaniată de o 
formație orchestrală sub conducerea pianis
tului francez Jacques Lesage.

® Sîmbătă după-amiază s-au încheiat lu
crările simpozionului de biofizică celulară 
organizat de Uniunea Societăților de științe 
medicale din R P Romînă La lucrări au 
participat numeroși biologi, fizicieni, ma
tematicieni.

„loSesmalsorsalH®" si® sDtletssrai
® In prima zi, trei vidării roniîneșii © Rezultate de valoare într-o serie 

de probe ® Nou record ai R.P.R. la 5000 m.

Săptămîna sportiva internațională 

lolanda Balaș victorioasă la Tokio
Ca în fiecare an, 

si în toamna â- 
ceasta stadionul Re
publicii — gata de 
concurs — si-a des
chis larg porfile pen
tru d-i primi pe at- 
leții participant! la 
tradiționalele cam
pionate internațio

nale ale țării noastre. Acum, la a 
XV-a ediție, „Internaționalele“ — o 
importantă competiție atletică euro
peană cu un an înaintea Î.O. de la 
Tokio — se bucură de prezența Unora 
dintre cei mai Valoio.fi eitle ți si atlete 
din 20 de țări. Și chiar din prima zi, 
performanțele au arătat forma bună a 
majoritäfii concurenților.

Probele incluse in programul de 
ieri au ținut aproape deopotrivă trea
ză atenția numeroșilor spectatori. Au 
entuzysrnăt mai ales alergările de vi
teză, ele de garduri, proba de suliță- 
femei, proba de 5000 tri. La aceasta 
clin urmă s-a consemnat și un valoros 
rezultat realizat ele atletul nostru An
drei Barabaș. Deși s-a clasat pe locul 
doi — în urma alergătorului Siegfried 
Ilennann (ILD. Germană) cdre a par
curs distanța în 13 niiii. 46,2 sec. — 
Barabaș a stabilit un nou record re
publican (13 min. 49,8 sec.), fiind pri
mul fondist romin care coboară sub 
14 min. pe această distanță.

Sulițașa Maria Diaconescu a obți
nut o frumoasă victorie internațională, 
reufind s-o întreacă pe Marion Graefe 
(R.D.G.), a cărei performanță din a- 
cest an (58,45 m) o indica drept favo
rita principală a întrecerii. Cîștigă- 
toarea probei a fost decisă chiar de 
prima încercare : Diaconescu a arun
cat 51.95 m, iar Graefe — 51,87 m. Și 
în proba de suliță-harbați, s-a înregis-

PROGRAMUL DE AZI
Dimineața, de la ora S, probe din ca

drul peritatlonului (săritura in lungime, 
200 m plat) și décatiomiliii (110 in gar
duri. aruncarea discului, săritura cu pră
jina).

După-amiază, de la ora 15,30 : săritura 
cu prăjina, înălțiriio —• bărbați, disc — te
mei, 20 kfn marș, lungime — femei, 
200 m plat — bărbați și femei, 400 m 
garduri, 800 m plat — femei, 10 000 m, 
1 500 m, greutate, ciocan, 4 x 100 m — 
femei, 4 x 400 m — bărbați.

din Leningrad a sosit în București. 
Sîmbătă după-amiază, reprezentanți 
ai teatrului s-au întîlnit la Athénée 
Palace cu ziariști și oameni de tea
tru din Capitală.

Cu acest prilej, regizorul G. A. 
Tovstonogov, artist al poporului al 
U.R.S.S., conducătorul artistic al 
teatrului, a vorbit despre profilul și 
repertoriul Teatrului Mare de dramă 
„Maxim Gorki“, despre concepția sa 
regizorală și unele probleme ale tea
trului și dramaturgiei contemporane, 
în continuare G. A. Tovstonogov și-a 
împărtășit impresiile din turneul în
treprins în orașele Cluj și Brașov.

Ritmul
(Urmare din pag. I-a)

unui cofraj universal, care să poată 
fi folosit la orice fel de tip de bloc, 
prin combinarea unui număr stabil 
de elemente, care devin astfel obi
ecte de inventar. în felul acesta, se 
realizează utilizarea materialului 
lemnos pînă la completa lui epui
zare, Cit și scurtarea timpului de a- 
daptare a cofrajului la un nou tip 
de blocuri. Deocamdată, la construc
țiile recent glisate, s-a încercat în 
mod experimental, cu bune rezulta
te, aplicarea lui la o singură ca
meră.

Merită a fi relevate, în rîndul a- 
porturilor creatoare, și acele inova
ții care apar în procesul muncii de 
fiece zi, cum ar fi îmbunătățirea a- 
dusă la montarea planșeelor prefa
bricate de către maistrul dulgher 
Simion Schenker, cu ajutorul că
reia se economisește cheresteaua; 
ritmul construcției e sporit și sigu
ranța de lucru devine mai mare, ca 
o dovadă a faptului că îmbunătăți
rea metodei e o largă operă colec
tivă, care stimulează spiritul de ini
țiativă al tuturor constructorilor.

Pe șantierul de pe șoseaua Giur
giului, ritmul glisantelor cunoaște

trat o victorie romînească. Alexandru 
Bizim, în formă ascendentă, l-a între
cut în lupta pentru primul loc pe so
vieticul Paama (1. Bizim 78,30 m ; 2. 
Poama 77,03 m). Confirmînd în conti
nuare calitățile de alergător pe 3000 
m. obstacole. Victor Caramihai a reu
șit să termine învingător (în 8 min. 
54,2 sec.), mărind la trei titlurile de 
campioni internaționali obținute de 
atleții romîni în prima zi ă campiona
telor.

Spectaculoase ca întotdeauna, în
trecerile viteziștilor au ridicat tribu
nele în picioare. Încă din timpul dis
putării seriilor s-a întrevăzut o luptă 
slrînsă, dar $i un rezultat valoros în 
proba de 100 m plat—bărbați. France
zul Laidebeur a cîștigat mai întîi se
ria cu 10,3 sec., pentru ca în finală 
— la capătul unui pasionant finis — 
să obțină, odată cu primul loc (în 10,4 
sec.), si titlul de campion internațio
nal al R.P.R. Tot un atlet francez — 
e vorba de Michel Chardel — a sosit 
primul (cu 13,9 sec.) în proba de 110 
m garduri. El a avut adversari redu
tabili în norvegianul Kjelfred Weum 
și italianul Giorgio Mazza — clasați 
pe locurile doi si trei — ambii cu 
14,4 sec.

lată și câștigătorii celorlalte probe t 
masculin : disc: L. Danek (R.S. Ceho
slovacă) 58,09 m. ; 
triplu salt: 11. Ruck- 
born- (R.D.G.) 15,70 
m. ; 400 m.: 1. Pen- 
newaert (Belgia) 
47’’5/10; 800 m.: 
May (R.D. Germa
nă) 1’49*7/10; Șta
feta 4x100 m.: Fran
ța 41’’7/10; feminin: 
înălțime: D. Langer 
(R.D.G.) 1,67 m. ; 
100 m plat: 11. Raep- 
ke (R.D.G.) lF'6/10; 
greutate : Garisch 
(R.D.G.) 17,33 m. ; 
80 m. g. Balzer 
(R.D.G.) 10“7H0.

In fotografie : pri
mele trei clasate la 
aruncarea suliței — 
Maria Diaconescu 
(mijloc), Gracfe (stin
gă), Schwache (dreap
ta).

Vizitele delegației de specialiști polonezi 
în industria chimică

Delegația de specialiști polonezi 
din industria chimică, condusă de 
Antoni Radlinski, ministrul indus
triei chimice a R. P. Polone, s-a îna
poiat sîmbătă în Capitală din vizita 
făcută în provincie.

Specialiștii polonezi au vizitat 
complexele petrochimice de la Brazi 
și Onești, Combinatul de îngrășă
minte cu azot de la Roznov-Piatra 
Neamț, Uzinele de fire și fibre sin
tetice Săvinești, Uzina de anvelope 
„Danubiana“ și unele institute de 
cercetări științifice.

Oaspeții au fost însoțiți de Ata- 
nase Diaconescu, adjunct al minis
trului industriei petrolului și chi
miei, și de funcționari superiori din 
acest minister.

★
Sîmbătă, vicepreședintele Consi

liului de Miniștri al R. P. Romîne, 
Alexandru Drăghici a primit pe mi
nistrul industriei chimice a R. P. 
Polone, Antoni Radlinski, care se 
află în vizită în țara noastră în 
fruntea unei delegații de specialiști.

A fost de față Mihail Florescu, 
ministrul industriei petrolului și 
chimiei.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, s-au discutat unele aspecte 
ale colaborării romîno-poloneze în 
domeniul chimiei. Oaspetele și-a îm
părtășit cu acest prilej impresii cu
lese în timpul vizitării unor obiec
tive industriale din țara noastră.

★
în urma tratativelor care au avut 

loc între delegația de specialiști po
lonezi și reprezentanți ai Ministeru
lui Industriei Petrolului și Chimiei 
din R. P. Romînă, sîmbătă după- 
amiază a fost semnat un protocol 
privind dezvoltarea colaborării teh
nice în domeniul industriei chimice 
dintre cele două țări.

Din partea romînă, protocolul a 
fost semnat de Mihail Florescu, mi
nistrul industriei petrolului și chi

viu ai g lis
aceeași efervescență. Deși speciali
zați recent, din primăvara acestui 
an, constructorii de aici s-au înca
drat în cadența generală. Prin 
cursuri de calificare, prin îndruma
rea practică dată de maiștri — dul
gherii, zidarii, fierar-betoniștii și-au 
însușit secretele noii metode. Beto- 
niști tineri, de 18 ani, ca Mihai Zdîr- 
că și Ioniță Gheorghe, săritori la 
treabă și dezghețați, alături de cali
ficare în meserie, au căpătat și pa
siunea de a cuceri înălțimile. De
asupra ultimului etaj al unui bloc 
de 11 etaje, unde i-am întîlnit. 
Bucureștiul nou, svelt și viu colorat, 
— așa cum îl prefigurează noile an
sambluri arhitectonice, pe magistra
la Nord-Sud sau „pe Olteniței“, care 
se zăresc în preajmă — apare în de
plina lui frumusețe, sub cristalinul 
cer al toamnei. Constructorii de pe 
Giurgiului glisează blocurile fără a- 
jutorul macaralei. Betonul este ridi
cat pînă la înălțimea cofrajului cu a- 
jutorul unor bene, acționate de trolii. 
De aici este transbordat în alte bene 
care circulă pe orizontală de-a lun
gul platformei

Cum sé montează planșeele între 
etaje? Cu ajutorul acelorași verine

TOKIO 12 (Agerpres). — Pe sta
dionul național din Tokio, în pre
zența a 72 000 de spectatori, a avut 
loc festivitatea de deschidere a 
săptămînii sportive internaționale, 
care constituie O repetiție generală 
în vederea celei de-a 18-ă ediții a 
Jocurilor Olimpice de vară din 
1964. Festivitatea a cuprins toate 
élementele ceremonialului olimpic, 
exceptînd sosirea ștafetei și aprin
derea flăcării olimpice.

Fofoal Siderurgistul —» 
Petrolul 0*0

FOCȘANI (red. ziarului „Milco- 
vul“). Ieri, pe stadionul din locali
tate, după o partidă de un nivel teh
nic mediocru, Siderurgistul și Petro
lul au terminat la egalitate (0—0) 
meciul lor din cadrul etapei a VlI-a 
a campionatului. Gălățenii au fost 
mai insistenți în fazele ofensi
ve și dacă insistau mai mult în ul
timele 10 minute, rezultatul putea fi 
altul. Atacanții ploieșteni au nimerit 
poarta Siderurgistului doar o singură 
dată 1 

miei, iar din partea polonă de An
toni Radlinski, ministrul industriei 
chimice.

★
Sîmbătă seara, ambasadorul Repu

blicii Populare Polone la București, 
Wieslaw Sobierajski, a oferit o 
masă cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației de specialiști 
polonezi din industria chimică în 
frunte cu Antoni Radlinski, minis
trul industriei chimice a R. P- Po
lone.

Au participat Mihail Florescu, 
ministrul industriei petrolului și 
chimiei, Eduard Mezincescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
funcționari superiori din acest mi
nister.

(Agerpres)

Sosirea în Capitală 
a unei delegații 

de ziariști austrieci
Sîmbătă seara a sosit în Capitală 

o delegație de ziariști austrieci, care 
va vizita țara noastră timp de o săp- 
tămînă.

Din delegație fac parte Franz 
Bauer de la „Wiener Zeitung“, 
Nitsche Roland de la „Neues Öster
reich“, Novak Josef de la „Neue 
Tageszeitung“ și Friedrich Dünner 
de la „Volkstimme“.

Oaspeții austrieci au fost întâmpi
nați la aeroportul Băneasa de repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Uniunii Ziariștilor din 
R. P. Romînă și ai unor ziare din 
Capitală precum și reprezentanți ai 
Ambasadei Austriei la București.

★

înaintea plecării delegației din 
Austria, ambasadorul R. P. Romîne 
la Viena, Mircea Ocheană, a oferit 
un dejun în cinstea ziariștilor aus
trieci care urmează să ne viziteze 
țara. (Agerpres)

antelor
folosite la ridicarea cofrajului. Plan
șeele sînt turnate la parterul came
relor, în pachet, unele peste altele. 
Iar de aici sînt „liftate“ pînă la 
locurile de montare, între etaje.

Ca orice procedeu nou, varianta 
„fără macara" prezintă unele defi
ciențe, mai ales în etapa finală, la 
coborîrea cofrajului demontat. E 
drept că spiritul de inventivitate al 
constructorilor n-a întîrziat, să se 
manifeste. Maistrul dulgher Vasile 
Ciumacov a găsit soluția pentru co
borîrea cofrajului exterior, în timp 
mai scurt, cu ajutorul troliilor. E a- 
bia un început, care nu soluționează 
problema în ansamblu. De aceea în 
jurul noii variante se poartă vii și 
contradictorii discuții. Cert e însă 
că pentru anumite cazuri — ca ridi
carea unor blocuri cu peste 11—12 
etaje, care depășesc înălțimea maca
ralei, sau cînd șantierul nu e- asi
gurat cu macarale suficiente — va
rianta aplicată de cei de pe șantie
rul Giurgiului oferă o soluție bine
venită.

Iată de ce ritmul glisantelor este 
condiționat de fapt de ritmul per
fecționării metodei înseși, de ritmul 
creșterii și maturizării constructo
rilor.

Sîmbătă a început, pe același 
stadion, concursul de atletism. Re
cordmana mondială lolanda Balaș, 
singura reprezentantă a R. P. Ro
mîne la atletism, a fost călduros 
aplaudată pentru succesul său în 
proba de săritură în înălțime. A- 
tletă romînă a ocupat primul loc 
Cu rezultatul de 1,80 m. Pe locurile 
următoare s-au clasat japonezele 
Torii — 1,67 m și Shiozana — 1,64 
m. Foarte disputată a fost finala 
probei de 100 m plat (bărbați). La 
jumătatea cursei, Hebauf (R.F.G.) 
avea 1 m avans asupra lui Enrique 
Figüerola, dar atletul cubah, cU un 
finiș puternic, a terminat victo
rios, cronometrat în 10“3/10. El a 
fost urmat de Hebauf — la o zeci
me de secundă și de francezul 
Piquemal, la două zecimi.

Alte rezultate : natație-bărbați : 
100 m liber : Klein (R.F.G.) 54“9/10; 
200 m bras : Karetnikov (U.R.S.S.) 
2’34"l/10 ; 400 m mixt : Hëtz
(R.F.G.) 4’50“2/10 (nou record mon
dial) ; femei : 100 m liber : Ann
Hëgberg (Suedia) l’02“2/10 ; 100 m 
bras : Prozumonșikova (U.R.S.S.) 
l'i0“8/ÎO ; 200 m spate : Tanaka 
(Japonia) 2’30”6/10.

în cîteva rîndurl
TENIS, DE MASĂ. — In sala „Pana- 

thinaikos“ din Atena au început întrece
rile primului concurs balcanic la tenis de 
masă. Un frumos succes a repurtat echi
pa . feminină a țării noastre (Maria Ale
xandru, Ella Cönstantinescu), care s-a 
clasat pe primul loc, învingînd cu 3—0 
echipele Greciei, R. P. Bulgaria și Iugo
slaviei.

Competiția masculină pe echipe a re
venit reprezentativei Iugoslaviei, care în 
finală a învins cu scorul de 5—3 echipa 
R. P. Romîne.

Astăzi vor fi cunoscuți învingătorii ce
lor 5 probe de simplu.

★
LUPTE. — La Plovdiv se desfășoară 

de cîteva zile un mare turneu interna
tional de lupte Clasice și libere la care 
participă sportivi din U.R.S.S., Franța, 
R. P. Romînă, Iugoslavia, R. P. Polonă, 
R. D. Germană, Italia, R. P. Bulgaria și 
alte țări. în turul doi, la lupte clasice, 
campionul romin Ion Țăranu (semimijlo- 
cie) l-a învins la puncte pe bulgarul Mi- 
hov.

Agenția > France Presse 
despre tratativele de la Paris

PARIS 12 (Agerpres). — La car
tierul general al N.A.T.O. din Paris 
continuă tratativele cu privire la 
crearea forțelor nucleare multilate
rale ale N.A.T.O. La convorbiri par
ticipă reprezentanți ai S.U.A., Tur
ciei, R. F. Germane, Italiei, Belgiei, 
Greciei și Marii Britanii — numai 7 
din cele 15 țări membre ale alianței 
atlantice. în cercurile politice occi
dentale se remarcă lipsa de la con
vorbiri a reprezentanților Franței și 
ai altor țări membre ale N.A.T.O., 
care, după cum se știe, dintr-un mo
tiv sau altul, se opun proiectului a- 
merican de creare a acestor forțe.

într-un comunicat se arată că 
grupul de lucru va studia modalită
țile constituirii forțelor nucleare 
multilaterale, urmînd ca hotărîrea

Delegația partidelor 
la tratativele

GEORGETOWN 12 (Agerpres). — 
La Georgetown s-a anunțat la 11 
octombrie că cele trei partide poli
tice din Guyana britanică au hotă- 
rît să trimită delegați la tratativele 
cu privire la independența acestei 
colonii, care urmează să înceapă la 
22 octombrie la Londra. Partidul 
progresist popular, care deține majo
ritatea în țară, va fi reprezentat de 
o delegație condusă de primul mi
nistru al Guyanei britanice, Cheddi 
Jagan, în timp ce din partea parti
delor de opoziție vor pleca liderii a- 
cestora Forbes Burnham și Peter 
Diaguiar.

Primele tratative, care au avut 
loc anul trecut, au eșuat ca urmare 
a hotărîrii guvernului englez de ă 
nu transfera toate puterile guvernu
lui Jagan. Cercurile colonialiste, fo-

Greva foamei declarată 
de deținuții politici 

la Quito
QUITO 12 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția Prensa Lati
na, în închisoarea din Quito a înce
tat din viață, în urma unei boli gra
ve, Newton Moreno, unul din con
ducătorii Partidului Comunist din 
Ecuador. Rudele lui Moreno au pu
blicat o declarație în care arată că 
moartea acestuia a survenit deoa
rece nu i s-a acordat la timp ajuto
rul medical.

în semn de protest împotriva' tra
tamentului inuman existent în în
chisoarea din Quito, 150 de deținuți 
politici au declarat greva foamei.

LA INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
NUCLEARE DE LA DUBNA

După cum scrie ziarul „Izvestia”, 
la Institutul uniiicat de cercetări 
nucleare de la Dubna a fost con
struit încă un accelerator cu o 
energie de 5 milioane éléctronvolji. 
El va fi folosit pentru cercetări în 
domeniul fizicii energiilor joase de 
către oamenii dé știință din țările 
socialiste care lucrează la acest 
institut.

ÎN MEMORIA

LU! CARL VON OSSIETZKY

ILa Blockhorst lîngă Oldenburg, a 
fost inaugurat un monument în me
moria cunoscutului ziarist german 

antinazist Carl von Ossietzky. Monu
mentul se află în apropierea lagărului 
de concentrare în care hitieriștii l-au 
internat pe Ossietzky după arestarea 
sa de către Gestapo în 1935. Aci, în 
lagăr, luptătorul antifascist a aflat că 
i s-a decernat premiul Nobel pentru 
pacé. Ossietzky a refuzat cu energie 
ofertă naziștilor de a i se acorda liber
tatea în schimbul renunțării la ideile 
sale. Monumentul de la Blockhorst a 
fost ridicat la inițiativa sindicatelor 
germane.

DUPĂ PROIECTELE

LUI LEONARDO DA VINCI

întreprinderea „International Bu
siness Machine Corporation” a or
ganizat o interesantă expoziție la 
NèW York, în care sînt înfățișate 
aproximativ 30 de mașini realizate 
cu fidelitate după proiectele care 
au figurat în carnetele de schițe 
ale Hîdrii personalități a renașterii 
italiene Leonardo da Vinci.
ÎN PRIMĂ AUDIȚIE MONDIALĂ

O lucrare inedită a lui Beethoven 
va fi prezentată în primă audiție 
mondială de corul orchestrei ora
șului Fulda. Este vorba despre 
„Cîntec elegiac opus 118“. Textul 
acestei lucrări a fost creat de 
marele compozitor în amintirea 
unei mame care a murit la naște
rea copilului ei.
TRANSPLANTAREA RINICHILOR

Vn grup de specialiști de la U- 
Aiversitâtea Tulane (New Orleans) 
au anunțat la 11 octombrie că au 
reușit, pentru prima oară, trans
plantarea cu succes pe un om a doi 
rinichi luâți de pe o maimuță. O- 
perația la care a fost supusă o fe
meie a avut loc într-un spital din 
New Orleans. La 72 de ore după o- 
perație medicii au declarat că rini
chii funcționează bine și starea 
bolnavei este bună.
URIAȘĂ AVALANȘĂ DE ROCI

Agenția France Presse relatează 
despre o uriașă avalanșă de roci 
în regiunea muntoasă a văii Rio 
Santa (Peru) care a format un 
bara] înalț de 40 metri. Barajul im

asupra creării propriu-zise să revină 
guvernelor țărilor interesate.

în cadrul ședinței de vineri s-a 
hotârît crearea unui subgrup mill- ■ 
tar care va studia, începînd de la 1> 3 
octombrie, la Washington, aspecte! e 
mililtare ale înfăptuirii acestui pr/j- 
iectj

Referindu-se ,1a comunicatul publ li- 
cat ,1a Paris, agenția France Presise 
menționează ca paragraful în clare 
se agată că propunerea privitoare la 
creanea forțelor nucleare mul tils ,te- 
rale țrevine propriu-zis guvernelor 
țărilor interesate, „a fost cerut :fără 
îndoială de Marea Britanie și ’Bel
gia, care participă la tratativele de 
la Paris, fără să se fi angajat. în 
prealabil asupra participării loi.' la 
crearea .acestor forțe“.

din Guyana britanică 
de ia Londra
losind elemente huliganice aflate 
sub controlul partidelor de opoziție, 
au încercat să provoace anul acesta 
tulburări în ’țară pentru a justifica 
astfel refuzull de a acorda indepen
dența Guyamei britanice.

COLOMBO 12 (Agerpres). — în
tr-o prelegere intitulată „Unele pro
bleme ale unității forțelor de stîn
ga“, prezentată la Colombo, secreta
rul general al P. C. din Ceylon, P. 
Keineman, a subliniat că formarea 
Frontului unit de stînga din Ceylon 
a schimbat considerabil situația po
litică din țară, în favoarea forțelor 
progresiste. în același timp, a sub
liniat P. Keineman, urmează să fie 
rezolvate unele sarcini importante 
ca lichidarea rămășițelor feudalis
mului și imperialismului.

Frontul unit de stînga din Ceylon 
a fost creat la 12 august 1963. In el 
au intrat trei partide — Partidul 
Comunist din Ceylon, Partidul Lan-

După formarea Frontului unit de stînga 
dm Ceylon

Koâ as’esâăs’î
CARACAS 12 (Agerpres). — In 

Venezuela continuă campania de re
presiuni antidemocratice. Agenția 
Associated Press anunță arestarea 
lui Guillermo Gatcia Ponce, membru 
al Camèrei deputaților din partea 
Partidului Comunist din Venezuela. 
Guillermo Garcia Ponce și alți 22

piedică scurgerea apelor și ame
nință instalațiile hidroelectrice de 
la Pato. Avalanșa a fost provocată 
de eroziunea solului. Experții con
sideră că masa ds roci care s-a 
prăbușit ar reprezenta 96 000 
metri cubi.

TEXTUL INTEGRAL AL DRAMEI 
„INTRIGĂ Șl IUBIRE"

Textul original al cunoscutei 
drame a lui Schiller „Intrigă și iu
bire" a fost publicat acum pentru 
prima oară integral de Institutul 
de bibliografie din Mannheim. 
Lucrarea este bazată pe textul su- 
fIerului folosit la premiera din 15 
aprilie 1784, care a avut loc în pre
zența marelui clasic german. Acest 
text se află în păstrarea Bibliotecii 
de Stat pentru Literatură Științi
fică.

EDITH PIAF
A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ

A încetat din viață la Paris cu
noscuta cîntăreață franceză Edith 
Piaf. Prin concertele de muzică 
ușoară și foarte numeroasele înre
gistrări, Edith Piaf a fost cunos
cută și apreciată ca una dintre cele 
mai bune cîntărețe de șansonete și 
muzică ușoară franceză.

CUTREMUR CU EPICENTRUL 
ÎN KURILE

După cum anunță TASS, Ia 12 oc
tombrie, ora 14 37’30”’(ora Moscovei), 
stația Seismică centrală „Moskva" a

în căutare de 
senzații, organi
zatorii celui de-al 
50-lea Salon al 
automobilului de 
Ia Paris au înso
țit deschiderea a- 
cestuia cu o pre
zentare spectacu
loasă de modele 
de confecții pen
tru iarnă. în acest 
scop s-a apelat la 
campioni de au
tomobilistică acro
batică. Dar odată 
cu aceștia, mane
chinele au fost 
puse și ele în si
tuația de a efec
tua numere de 
echilibristică.

I/ O inspecție cu tîlc
KUALA LUMPUR 12 (Agerpres). 

— într-un comunicat dat publici
tății la Kuala Lumpur s-a anunțat 
că, în cursul săptămînii viitoare, mi
nistrul de război al Malayei, Abdul 
Razak, va întreprinde o călătorie de 
trei zile în Sarawak. El va inspec
ta, printre altele, și regiunea de 
frontieră a Sarawakului cu Indone
zia.

După cum apreciază observatorii 
politici, călătoria lui Razak, anun
țată la numai cîteva ore după ce la 
Kuala Lumpur a avut loc ședința 
primilor miniștri ai teritoriilor ce 
compun federația, face parte din se
ria de acțiuni represive îndreptate 
împotriva mișcării de partizani din 
Sarawak. Scopul călătoriei lui Ra
zak este și de a găsi unele măsuri 
menite să împiedice valul de refu-
giați spre Indonezia.

într-o declarație făcută la Kuala 
Lumpur, primul ministru al terito
riului Sarawak, S. Ningkan, a anun
țat că, pînă în prezent, peste 1 000 
de persoane din acest teritoriu s-au 
refugiat în Indonezia. Ningkan a 
recunoscut, de asemenea, că acțiu- 
nilei partizanilor au devenit în ul
tima vreme tot mai puternice.

ka Sama Samaj și Partidul Mahad- 
jana Eksat Peramuna — partide 
progresiste. La baza lui stau propu
nerile Partidului Comunist din Cey
lon iar programul său prevede, prin
tre altele, promovarea unei politici 
■externe bazate pe neaderare la gru
pări militare, sprijinirea luptei de 
eliberare a popoarelor aflate sub do
minația colonialistă, sprijinirea mă
surilor îndreptate spre stabilirea 
păcii în lume și realizarea acordu
rilor cu privire la dezarmare.

Programul mai prevede unele ac
țiuni imediate ca reducerea prețuri
lor, lichidarea șomajului, încetarea 
■politicii de înghețare a salariilor, na
ționalizarea băncilor străine etc.

ia Venezueh
deputați sînt acuzați pentru activi
tatea patriotică desfășurată în frun
tea Frontului de eliberare națională.

După cum se știe, șase deputați, 
printre care și Gustavo Machado, 
secretar național al Partidului Co
munist din Venezuela, au fost ares
tați la' 30 septembrie a.O.

înregistrat un puternic cutremur. Po
trivit datelor obținute în urma pre
lucrării preliminare a materialeloi sta
țiilor seismice din Uniunea Sovietică, 
epicentrul cutremurului se află la dis
tanța de 7100 km de Moscova, în 
partea de est a insulelor Kurile. Forța 
probabilă a cutremurului este la epi
centru de 9 grade.

VENUS DE MILO

„VA PLECA" ÎN JAPONIA

După cum informează ziarul „Die 
Welt“, renumita statuie antică Ve
nus de Milo, care se păstrează a- 
cum în Muzeul Louvre din Paris, 
urmează să facă o călătorie lungă. 
Guvernul japonez a cerut guvernu
lui francez să-i împrumute aceas
tă capodoperă pentru perioada 
Jocurilor Olimpice, urmînd ca ea să 
fie expusă la Tokio.

RAPORTUL COMISIEI
PENTRU EXAMINAREA
SITUAȚIEI FEMEILOR

Comisia prezidențială specială pentru 
examinarea situației femeilor din 
S.U.A., înființată cu aproape doi ani 
în urmă, a prezentat la 11 octombrie 
un raport președintelui S.U.A.

în raport comisia propune atrage
rea femeilor în instituții de învătămînt 
în cadrul cărora să-și completeze stu
diile, acordarea de concedii de naște
re, organizarea de cămine pentru co
pii. Se cere, de asemenea, anularea 
legilor care limitează drepturile femei
lor.

Valoio.fi


Helsinki: Expozitie de artă romineasca

Puternice demonstrații 
în Republica Dominicană 

împotriva regimului militar
Potrivit agenției United Press 

International, la 11 octombrie, în 
Santo Domingo a avut Ioc o pu
ternică demonstrație de protest 
împotriva loviturii de stat militare 
care a înlăturat la 25 septembrie 
pe președintele Juan Bosch. Poli-- 
ția juntei militare a deschis focul 
împotriva demonstranților, rănind 
nouă persoane. Agenția mențio
nează că demonstrații asemănă
toare au avut loc și în alte loca
lități din Republica Dominicană, 
printre care orașele Santiago și 
La Vega, la nord de Santo Domin
go. Aici, poliția a deschis, de ase
menea, focul împotriva demon
stranților și a utilizat bombe la
crimogene pentru a-i împrăștia.

în localitatea San Pedro de 
Macoiis, la est de capitala țării, 
menționează agenția Associated 
Press, un mare număr de membri 
ai fostului parlament, dizolvat de 
junta militară, s-au întrunit în
tr-un congres protestînd împotri
va actualului regim militar.

Mexicul g rupt relațiile 
diplomatice cu Hondurasul

După cum transmit agențiile 
de presă, la 11 octombrie, Minis
terul Afacerilor Externe al Mexi
cului a anunțat oficial ruperea 
relațiilor diplomatice cu Hondu
rasul, ca urmare a recentei lovi
turi militare de etat care a avut 
loc în această țară. Totodată, gu
vernul iepublicii Costa Rica a 
anunțat că nu recunoaște noul 
guvern instaurat în Honduras.

Agenția Prensa Latina transmi
te că peste 200 de cetățeni din 
Honduras, printre care funcțio
nari ai guvernului fostului pre
ședinte Villeda Morales, s-au re
fugiat în cursul ultimelor zile 
Republica Salvador.

Conflict comercial
S.U.A.-Cozeea de sud

în

YORK 12 (Agerpres). — Vi- 
luat sfîrșit în Adunarea Ge-

In Adunarea Generala a O. N. U. 
au luat sfîrșit dezbaterile generale 
NEW

neri au
nerală a O.N.U. dezbaterile generale, 
la care în actuala sesiune au fost în
scriși 96 de delegați. La ultima șe
dință consacrată dezbaterilor gene
rale primul a luat cuvîntul repre
zentantul Mexicului, Padilla Nervo. 
Acesta s-a pronunțat în favoarea 
transformării Americii Latine într-o 
zonă lipsită de arme atomice și a 
subliniat că Tratatul de la Moscova 
cu privire la interzicerea experien
țelor nucleare trebuie continuat și 
extins prin noi acorduri internațio
nale. în legătură cu aceasta, el a 
subliniat că este utilă continuarea și 
extinderea lucrărilor conferinței ce
lor 18 state pentru dezarmare de la 
Geneva.

A vorbit apoi reprezentantul Ira
kului. Talib Hussein Șabib, care s-a 
referit la situația din Orientul Apro
piat, subliniind în special lupta unor 
țări din această regiune pentru 
cîștigarea independenței. El a cerut, 
de asemenea, aplicarea unor sanc
țiuni împotriva Portugaliei și Repu
blicii Sud-Africane, dacă guvernele 
acestor țări nu vor renunța la poli
tica lor de discriminare rasială.

A mai luat cuvîntul reprezentanta 
Indiei, Vijaya Lakshmi Pandit.

După încheierea dezbaterilor gene
rale, Adunarea Generală va trece 
săptămînă viitoare la discutarea pe

probleme. Luni urmează să fie dis
cutată și votată rezoluția aprobată 
cu o majoritate covîrșitoare de vo
turi în Comitetul de tutelă prin care 
se cere Marii Britanii să acorde in
dependența Rhodesiei de sud atunci 
cînd în această țară se va constitui 
un guvern cu adevărat reprezenta
tiv.

★

Comitetul pentru problemele bu
getare al Adunării Generale a O.N.U. 
a aprobat vineri o rezoluție prin 
care se acordă noi credite în valoare 
de 18 200 000 dolari pentru finanțarea 
forțelor O.N.U. din Congo. Aceasta 
înseamnă că trupele O.N.U. vor 
continua să rămînă în Congo 
pînă la 30 iunie 1964. In favoarea re
zoluției au votat 68 de delegații. 11 
state — printre care U.R.S.S. și ță
rile socialiste — au votat împotrivă, 
iar 18 state s-au abținut. 14 delegații 
nu au participat la vot.

★

După cum transmite agenția France 
Presse, delegația Republicii Chile la 
O.N.U. a cerut sîmbătă înscrierea pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
a O.N.U. a punctului intitulat: „Mă
suri necesare a fi luate ca urmare 
a uraganului care a bîntuit asupra 
teritoriilor Republicii Haiti, Cubei și 
Trinidad-Tobago“.

HELSINKI 12 (A- 
■ gerpres).— La 10 oc
tombrie Asociația Fin
landa-Romînîa a or
ganizat în orașul fin
landez Pietarsaari o 
expoziție de artă 
populară, grafică, fo
tografii și mărci poș
tale romînești.

Expoziția a fost des
chisă de primarul o- 
rașului, A. L. Hans

Finne, care a vorbit 
despre tradițiile, fru
musețea și 
folclorului 
subliniind 
cunoașterii 
a valorilor 
ale popoarelor romîn 
și finlandez.

La deschiderea ex
poziției au participat 
Paavo Kivikoski, se
cretarul Asociației Fin-

bogăția 
românesc, 

importanța 
reciproce 
culturale

landa-Romînia, Bror 
Lindqvist, președinte
le Consiliului Munici
pal al orașului Pietar- 
saari, alți reprezen
tanți ai autorităților 
locale, ale vieții cul
turale și științifice, 
oameni de afaceri, 
ziariști, precum și re
prezentanți ai Amba
sadei R. P. Romine la 
Helsinki.

Conferința partidului conservator britanic
zarea unui „acord atotcuprinzător 
de dezarmare“.

Problema alegerii succesorului lui 
Macmillan în funcția de lider . al 
partidului și implicit de prim-minis- 
tru, în cazul unei victorii conserva
toare la viitoarele alegeri (care nu 
trebuie 
toamna 
asupra 
ferințe,

Agenția Reuter arată că mulți 
delegați au venit cu o soluție de 

care vor putea fi realizați ' compromis în vederea aplanării 
tratative speciale,

fost 
pri

de 
că 
va 

ve-

O mssiime a O. N. U. va ancheta situația 
din VietnamuS de sud

NEW YORK 12 (Agerpres). — Pre
ședintele actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., Carlos Sosa-Ro- 
driguez, a anunțat vineri seară 
componența misiunii O.N.U. care va 
ancheta situația din Vietnamul de 
sud după marile demonstrații ale 
budiștilor și studenților. Misiunea 
este alcătuită din reprezentanți ai 
Afganistanului, Braziliei, Ceylonului, 
Costa Ricăi, Dahomeyului, Marocu
lui și Nepalului. Ea este condusă de

reprezentantul Afganistanului, Ab
dul Rahman Pazhwak.

Președintele Adunării Generale a 
făcut cunoscut că misiunea va pleca 
foarte curînd în Vietnamul de sud 
și își va prezenta Adunării Gene
rale raportul asupra constatărilor 
făcute în această țară cît mai re
pede posibil. Adunarea Generală va 
relua dezbaterea problemei violării 
dreptului omului în Vietnamul de 
sud după ce va primi raportul mi
siunii.

LONDRA 12 (Agerpres). — Cea 
de-a 82-a conferință anuală a parti
dului conservator, ținută la Black
pool, a luat sfîrșit.

Cuvîntarea de încheiere a 
rostită de R. Butler, locțiitorul 
mului ministru. Ocupîndu-se 
politica externă, el a subliniat 
un viitor guvern conservator 
continua să depună eforturi „în
derea menținerii actualului rimt al 
tratativelor“ Est-Vest. El a declarat 
că există speranțe de „noi pași 
înainte"
„fie prin tratative speciale, cum 
a fost cazul cu Tratatul de in
terzicere a experiențelor nucleare, 
fie prin intermediul unei conferințe 
la nivel înalt“. Butler a menționat 
totodată că guvernul conservator in
tenționează să-și mențină factorul 
nuclear de descurajare pînă la reali-

ALGER 12 (Agerpres). — Toate 
orașele și centrele importante din 
provincia Kabilia au fost ocupate de 
unitățile armatei populare naționale 
ale Algeriei. Un comunicat al Mini
sterului Apărării Naționale al Alge
riei anunță că sîmbătă unitățile ar
matei algeriene au ocupat fără a 
întîmpina rezistență localitatea Mi
chelet din munții Kabiliei, principa
lul punct de sprijin și sediul coman
damentului elementelor dizidente.

Agențiile

9
I

peste o sută 
timp de a- 
curbe mari 
la Moscova,

să aibă loc mai tîrziu de 
viitoare), și-a pus amprenta 
desfășurării întregii con- 
transmite agenția Reuter.

divergențelor propunînd ca succesor 
al lui Macmillan pe ministrul de 
externe, lordul Home, ale cărui 
șanse par în momentul de față 
apreciabile. Problema succesiunii nu 
va putea fi însă rezolvată înaintea 
restabilirii primului ministru, al că
rui cuvînt va fi hotărîtor.

Sîmbătă seara a avut loc la Alger 
o conferință de presă a președinte
lui Ben Bella. El s-a ocupat de pro
blema acțiunilor antiguvernamen
tale ale elementelor dizidente și de 
problema relațiilor algero-marocane 
care au cunoscut o înrăutățire con
siderabilă în ultima vreme. Preșe
dintele și-a exprimat speranța că o- 
dată cu preluarea controlului în
tregii provincii Kabilia de către 
unitățile armatei populare națio
nale, s-a pus capăt în linii generale 
acțiunilor antiguvernamentale ale 
elementelor scizioniste grupate în 
jurul așa-numitului „Front al for
țelor socialiste“. El a arătat că li
derii acestei grupări vor fi arestați.

Referindu-se la relațiile algero- 
marocane, președintele Ben Bella a 
chemat pe conducătorii Marocului 
să manifeste calm. „Problemele 
noastre nu pot fi rezolvate decît 
prin tratative“, a spus el. „Este 
periculos-de a lăsa să se creadă că 
ele ar putea fi reglementate prin 
alte mijloace decît prin tratative 
frățești“.

Ceremonia instalării președintelui Argentinei
BUENOS AIRES 12. — De la tri

misul special Agerpres C. Alexan-
droaie : La 12 octombrie, la Buenos 
Aires a avut loc ceremonia instalării 
dr. Arturo Illia în funcția de pre
ședinte al Republicii Argentina. Cu 
acest prilej, președintele provizoriu 
al Argentinei, Jose Maria Guido, a 
transmis puterile sale prezidențiale 
noului șef al statului, după care Ar
turo Illia a depus jurămîntul. Con
comitent și-au luat în primire sarci
nile 22 de guvernatori, 129 deputați 
și 46 senatori ai Congresului națio
nal, precum și deputății Adunărilor 
provinciale. In felul acesta în Ar
gentina a luat sfîrșit regimul de 
tranziție instaurat în țară în urmă 
cu 18 luni ca urmare a destituirii fos
tului președinte, Arturo Frondizi, de 
către forțele armate.

In primul său mesaj adresat na
țiunii, noul președinte al Argentinei 
a anunțat adaptarea unor măsuri 
urgente pe plan economic și social

pentru a se pune capăt haosului 
economic din țară. El și-a reafirmat 
intenția de a anula contractele în
cheiate de guvernul Frondizi cu 
companiile petroliere nord-ameri ca
ne. Pe plan politic, Arturo Illia a 
anunțat reîntoarcerea țării la un re-, 
gim civil.

Referindu-se la relațiile interna
ționale ale țării sale, președintele 
Argentinei a subliniat „atașamentul 
față de Organizația Statelor Ameri
cane". El a declarat că guvernul său 
va căuta să obțină integrarea la te
ritoriul național a insulelor Falk
land, care sînt ocupate în prezent de 
Marea Britanie.

La ceremonia instalării noului 
președinte al Argentinei au partici
pat un mare număr de invitați de 
onoare, precum și delegații oficiale 
din 70 de țări. Delegația R. P. Ro- 
mîne este condusă de Corneliu Mă- 
nescu, ministru al afacerilor externe.

Operațiile de salvare după catastrofa 
de pe fluviul Piave

ROMA 12 (Agerpres). — în regiu
nea catastrofei provocate de revăr
sarea apei din lacul de acumulare 
al barajului de pe fluviul Piave 
continuă operațiunile de 
După cum s-a anunțat, în 
cestei catastrofe au fost 
complet șase localități, 
morților, potrivit primelor 
ciale, trecînd de 2 200. Potrivit rela
tărilor agenției United Press Inter
national, a apărut un pericol tot mai 
accentuat de declanșare a unei epi
demii. Toate drumurile de acces spre 
regiunea sinistrată au fost închise.

Agenția Reuter relatează că „de
zastrul de pe fluviul Piave amenin
ță să provoace un scandal de pro
porții în Italia, unde situația politică 
este și așa nesigură". Se crede că 
supraviețuitorii dezastrului vor da 
în judecată compania care a con
struit barajul fără a lua măsurile 
necesare de securitate pentru popu
lația din localitățile situate în aval 
de baraj.

Sîmbătă, grupul parlamentar 
comunist a depus în Camera Depu
taților o interpelare cu privire la 
catastrofa de pe fluviul Piave. In
terpelarea este semnată de 30 de 
parlamentari. S-a cerut aplicarea 
unei proceduri de urgență în vede
rea examinării acestei interpelări.

Interpelarea subliniază că „de 
mai multe zile, tehnicienii și popu
lația din regiunea respectivă se 
aflau în stare de alarmă. Cu o oră 
înainte de dezastru a fost cerută și 
efectuată blocarea traficului rutier 
în această zonă fără să se fi aver
tizat autoritățile . locale pentru a 
proceda la evacuarea populației a- 
menințate. Cu mai puțin de o oră 
înainte de catastrofă, familiile care 
locuiau sub baraj și salariații fa-

salvare, 
urma a- 
distruse 

numărul 
date ofi-

bricii de hîrtie situate în apropiere 
au fost avertizați să nu fie îngri
jorați dacă o mică cantitate de apă 
se va revărsa ușor peste baraj. 
Două zile înainte de tragedie, pri
marul din Erto Casso a invitat, în- 
tr-un aviz public, populația să 
evacueze o parte a comunei dato
rită alunecărilor de teren“. Printre 
altele, interpelarea cere guvernului 
să arate ce măsuri au luat autorită
țile ca urmare a acestor avertismen
te clare.

Greva docherilor 
canadieni

OTTAWA 12 (Agerpres). — Agen
ția United Press International infor
mează despre numeroase acțiuni de 
solidaritate cu greva docherilor din 
cele trei porturi de pe fluviul St. 
Lawrence, — Montreal, Trois Rivie
res și Quebec, care au încetat lucrul 
de mai bine de o săptămînă în spri
jinul revendicărilor cu privire la 
mărirea salariilor. Agenția anunță 
că Jack Campbell, conducător al 
sindicatului docherilor din Halifax, 
a declarat că cei 5 000 de docheri ai 
acestui sindicat nu vor descărca na
vele.

Venind în ajutorul patronilor, au
toritățile canadiene au luat unele 
măsuri. Agenția France Presse a- 
nunță că în seara zilei de 11 octom
brie Camera reprezentanților din 
Canada a votat, la cea de-a doua ci
tire, o lege prevăzînd instituirea 
controlului guvernului asupra sindi
catelor maritime din zona Marilor 
Lacuri. Șeful opoziției, Diefenbaker, 
a declarat că partidul conservator 
„aprobă fără rezerve“ acțiunea gu
vernului liberal.
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Pasărea de oțel de 
de tone a înscris 
proape 30 de ore 
frînte de escalele de 
Delhi, Rangoon și Hongkong pentru 
ca, spre cea de-a doua seară, să 
aterizăm într-un imens ocean de 
sticliri multicolore, al cărui joc fee
ric părea un cer întors, cu mult mai 
multe stele, întinzîndu-se la orizont 
peste limitele vederii : Tokio.

Cel mai vechi oraș japonez. To
kio, s-a ridicat pe malurile unui 
golf larg ca un arc întins. Capitala 
adăpostește în prezent circa 10 mili
oane de suflete — o omenire ce de
pășește populația unor țări întregi. 
Cîteva cifre, neverosimile la prima 
vedere, forțează imaginația către 
înțelegerea dimensiunilor imense ale 
orașului : 7 200 de cinematografe, 
2 400 băi publice, un tiraj zilnic de 
peste 37 milioane exemplare al zia
relor, 4 300 săli de biliard. (în Japo
nia este foarte răspîndită o instala
ție verticală, foarte asemănătoare 
ca principiu cu biliardul european 
cu care amatorii se distrează indivi
dual ore întregi).

Creșterea uimitoare șl neprevăzu
tă a populației orașului a intrat în 
contradicție cu sistematizarea lui, 
care nu a prea evoluat : sute de 
mii de mașini și motociclete 
blochează cele cîteva bulevarde 
mari, restul străduțelor fiind foarte 
înguste. în prezent se depune un e- 
fort de construire a unui sistem de 
bulevarde circulare, concentrice si 
radiale foarte largi, etc. Jocurile o- 
limpice din 1964 au dai un impuls 
acestor lucrări și orașul este un vast 
șantier din care vor rezulta soluții 
ingenioase. Deocamdată circulația în 
oraș este extrem de anevoioasă. 
Un furnicar de oameni ce șer
puiește necontenit pe trotuare, acom
paniat de cinci-șase rînduri de ma
șini alergînd în viteze mari, sau 
abia înaintînd — după caz — pe 
partea stingă a marilor bulevarde. 
Printre ele se strecoară pe biciclete 
„boys“ de ceainării, ducînd într-o 
mînă deasupra capului 6-7 rînduri 
de tăvi suprapuse cu căni pline cu 
ceai, pe adresele diverșilor clienți, 
adevărate numere de circ pentru

care la noi „artiștii“ ar culege 
aplauze.

La orele de terminare a programu
lui, cînd străzile sînt pur și simplu 
inundate de oameni, agitația devine 
frenetică, seara decorul completin- 
du-se cu apoteoza de culori a mii
lor de tuburi de neon — o adevărată 
arhitectură de reclame pestrițe. Iar 
acest spectacol este ridicat la pu
terea douq pe Ginza — 
stradă a capitalei.

Am circulat mult și pe 
înguste, strimte. Pe aceste 
ulicioare întîlnești tot soiul de clă
diri, după cum e cartierul, vilișoare 
cu cîte un etaj, minuscule și învă
luite de verdeață, păzite de ziduri

principala

străduțele 
adevărate

NOTE DE CĂLĂTORIE

înalte, sau simple case sărăcăcioase 
la fel de mici, care susțin un etaj 
sau și mai mici, înghesuite și înne
grite de atmosfera industrială a pe
riferiei.

Vizita în Japonia a coincis cu tîr- 
gul industrial de la Tokio. Organizat 
în geometrica insulă Harumi, din 
golful capitalei, tîrgul a cuprins 28 
de 
de 
tiv 
cu 
gini). Republica Populară Romînă a 
fost reprezentată prin mașini-unelte, 
produse alimentare, covoare, mobi
lă, instrumente muzicale, marochi- 
nărie. Pavilioanele romînești au 
fost vizitate de numeroase persona
lități ale vieții politice și comercia
le, de un număr mare de japonezi 
în coloanele ziarelor japoneze s-au 
putut citi. în acele zile, aprecieri 
elogioase la adresa dezvoltării eco
nomiei noastre, iar cîteva ziare au 
făcut loc unor articole ale reprezen
tanților comerțului nostru exterior.

Pavilionul de materiale plastice — 
poate cel mai frumos din întregul 
tîrg — a adăpostit 145 firme care 
au expus 562 standuri.

Industria materialelor plastice s-a

pavilioane adăpostind peste 5 000 
standuri reprezentînd aproxima- 
2 500 de firme (numai catalogul 
adresele firmelor numă:a 400 pa-

dezvoltat rapid în Japonia. începu
tul acestei industrii se poate situa 
acum 17 ani (1946) și se baza a- 
proape exclusiv pe prelucrarea ră
șinilor termoreactive. Ulterior, o dată 
cu dezvoltarea materialelor termo- 
plastice moderne, această industrie 
s-a situat alături de cea textilă și 
de oțel. Cu o producție anuală de 
aproape 1 milion tone din care 
70 000 tone țevi/an (1962), Japonia 
se plasează astăzi pe locul III în lu
mea capitalistă.

Am avut ocazia să vizităm cîteva 
mari uzine de prelucrare a materia
lelor plastice, să urmărim procesul 
de producție a țevilor rigide cu 
diametre mari (pînă ia 470 mm) ale 
fabricilor societății 
la Shiga și Osaka. Aproape toa
te materiile prime, 
celelalte produse necesare fabri
cației sînt din producția proprie. 
Reține atenția mașina de extru- 
dere pentru țevi rigide, care cu 
ajutorul a patru capete interschim
babile poate fabrica toată gama de 
diametre 9—470 mm. Cu această 
producție de calitate superioară, Ja
ponia și-a impus exportul de țevi 
chiar și pe piața americană. Nu mai 
vorbim de măsura în care aceste 
materiale găsesc o largă utilizare 
în construcții edilitare, 
tehnică, în aparatura 
construcția de mașini i 
cultură.

Tîrgul de la Tokio 
o picătură din priceperea și hăr
nicia unui popor talentat și mun
citor. In peregrinările noastre ne-am 
străduit să cunoaștem oamenii, viața 
și munca lor.

Refăcîndu-și economia distrusă de 
război și înfruntînd concurența mo- 
nopoluriloi din S.U.A. și țările Eu
ropei occidentalei Japonia a dezvol
tat ramuri industriale de valoare : 
electronica, optica, industria de sin
teză, textilele, materialele plastice. 
Dar ca în orice orînduire capitalistă 
creșterea venitului național global 
(în această privință Japonia ocupă 
locul cinci printre țările capitaliste) 
a împins în cealaltă extremă veni
turile oamenilor muncii. In ceea ce

Sekisui de

mașinile și

, în electro- 
chimică, în 

și chiar agri-

a concentrat

privește partea din venitul național 
ce revine pe locuitor, între țările ca
pitaliste, Japonia se situează pe lo
cul 20, la mică apropiere de Grecia.

Presa japoneză remarca chiar în 
timpul vizitei noastre 
scădere în 
de dezvoltare 
manifestată 
pan Times” 
să încercau 
plicație a 
prin referiri la dificultățile pe care 
le întîmpină mărfurile japoneze la 
export din cauza concurentei mono
polurilor americane și vest-europene, 
îndeosebi din cauza măsurilor 
discriminatorii adoptate de oficiali
tățile din S.U.A.

într-una din zile am asistat la 
o manifestație grandioasă. Erau 
cîteva sute de mii de oameni 
încadrați în coloane, rînduiți organi
zat, disciplinați, strigîndu-și lozincile 
prin megafoanele unei instalații de 
amplificare portantă, cîntînd în cor 
cîntece revoluționare, o mare de 
pancarte diferit colorate și artistic 
realizate în specificul național japo
nez. în jurul capului fiecărui mani
festant o banderolă albă pe care 
erau desenate semne ale scrierii 
ieroglifice japoneze. Un grup de 
semne se repetau des. Erau cele 
care se citeau : „Eva banzai“ — 
„Trăiască pacea“ — sau „Jiu“ — 
„Libertate".

Poliția, organizată și ea perfect 
scopurilor urmărite, intervine. Totul 
e în zadar ; oamenii sînt pregă
tiți și pentru ploaie ; de o parte 
se pregătesc furtunurile de apă, de 
cealaltă parte se îmbracă balonzei- 
dele. Coloana își continuă sub îm
proșcarea șuvoiului de apă, cînte- 
cele, lozincile, lupta. „Nu, armelor 
nucleare 1“, „Pace!“, „Afară cu ba
zele militare străine!“, iată cîteva 
din lozincile de pe pancarte. Po
porul japonez ridică un protest activ 
împotriva bazelor militare străine, 
luptă curajos pentru pace.

La înapoiere, aceeași pasăre de 
oțel ne-a purtat spre nord în Alaska. 
De acolo am plecat cu discul galben 
de foc al soarelui pe vîrful aripii 
drepte, nedespărțiți, parcurqînd vreo 
9 ore, o dimineață lungă, în conti
nuu răsărit, în zborul fără escale 
peste Polul Nord.

Ing. FLORIN VASILIU

tendința de 
continuais a ritmului 
I economică, tendință 
în ultimii ani. „Ja- 

și alte organe d9 pre
să dea recent o ex- 

acestor stări de lucruri

RIO DE JANEIRO. Blocul 
partidelor guvernamentale 
din Brazilia a propus Ca
merei deputaților înființa
rea unei Comisii parlamen
tare care să cerceteze răs
punderea guvernatorului 
Carlos Lacerda în mișcările 
subversive din țară. La
cerda a încercat în ultima 
vreme prin tot felul de mij
loace să provoace o criză 
politică în țară. Poliția bra
ziliană a descoperit o în
semnată cantitate de arme, 
muniții și grenade cu gaze 
lacrimogene, în localitatea 
Jacarepagua, care serveau 
pregătirii militare în secret 
a unor grupuri de dreapta.

CAIRO. Ziarul „Al A- 
hram" publică o declara
ție a președintelui Repu
blicii Arabe Unite, Gamal 
Abdel Nasser, prin care 
face cunoscut că renunță 
la vizita pe care urma să 
o întreprindă în Irak în 
cursul lunii octombrie. A- 
ceastă hotărîre, subliniază 
ziarul, a fost luată în ur
ma publicării la 17 sep
tembrie de către partidul 
Baas a unei declarații care 
cuprinde atacuri extrem 
de violente la adresa pre
ședintelui Nasser.

KABUL. L. I. Brejnev, 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
a sosit la 12 octombrie în- 
tr-o vizită oficială la Kabul, 
înaltul oaspete sovietic a 
fost întîmpinat pe aerodrom 
de Muhammed Zahir Șah, 
regele Afganistanului, de 
primul ministru Muhammed 
Yousuf și de alte persoane 
oficiale.

CAIRO. La sosirea dele
gației guvernamentale din 
Zanzibar condusă de primul 
ministru Mohamed Shamte, 
acesta a declarat ziariștilor 
că după ce Zanzibarul își 
va cuceri independența, la 
10 decembrie, guvernul său 
va promova o politică ex
ternă de neangajare. Țara 
sa va depune eforturi pen
tru a promova ideea unită
ții africane. Zanzibarul va 
avea un regim de monarhie

constituțională, întreaga pu
tere executivă revenind gu
vernului, care va fi răspun
zător în fața adunării 
ționale.

na-

grê
la 

chemarea Asociației sindi
catelor din Singapore a 
luat sfîrșit, greva celor 
10 000 de muncitori de 
la baza maritimă mili
tară engleză din Singapore 
continuă. Pentru a o înă
buși, guvernul a trimis de
tașamente de poliție care 
au arestat peste 160 de gre
viști.

SINGAPORE. Deși 
va generală declarată

CIUDAD DE MEXICO. 
La 12 octombrie au sosit la 
Ciudad de Mexico cosmo- 
nauții sovietici Iuri Gagarin 
și Valentina Tereșkova, 
care vor participa la lucră
rile celei de-a 56-a confe
rințe generale a Federației 
internaționale de aviație.

In aceeași zi, cei doi cos- 
monauți sovietici au fost 
primiți de Lopez Mateos, 
președintele Mexicului, cu 
care au avut o convorbire 
prietenească.

SALISBURY. La 11 oc
tombrie în -fața clădirii înal
tului comisar britanic din 
Salisbury a avut loc o de
monstrație de protest împo
triva intenției guvernului

Republica Sud-Africană, 
în semn de protest împo
triva politicii rasiale a gu
vernului Verwoerd.

Demonstranții

englez de a transfera actua
lului guvern al Rhodesiei 
de sud suveranitatea și 
controlul forțelor armate 
federale.
purtau pancarte pe care 
scria: „Trimiteți puștile îna
poi în Anglia /“, „Cerem 
libertate 1“. La cererea au
torităților, poliția a împrăș
tiat pe demonstranți.

NEW YORK. La con
ferința Asociației banche
rilor americani, Dillon, 
ministrul de finanțe al 
S.U.A., a prezentat proiec
tul guvernului privitor la 
scăderea impozitelor drept 
o măsură absolut necesară 
„pentru rezolvarea pro
blemelor șomajului, ne- 
folosirii depline a capaci
tăților de producție și de
ficitului balanței de plăți“. 
Referitor la pericolul in
flaționist, asupra căruia 
insistat și reprezentanți 
lumii bancare, Dillon 
declarat că guvernul
străduiește să-i facă față.

WASHINGTON. — A 
genția Associated Press 
transmite : Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a 
anunțat că vineri au avui 
loc două explozii nucleare 
subterane la poligonul ex
perimental din Nevada — 
una dintre ele în legătură 
cu dezvoltarea unor arme 
nucleare și cealaltă în sco
puri pașnice. Ambele explo
zii au fost de putere re
dusă, ceea ce înseamnă că 
au avut o forță explozivă 
de mai puțin de 20 000 
tone de trinitrotoluen.

au 
ai
a

se

JOHANNESBURG. Zia
rul „Star“ relatează că o- 
ficiile poștale, telegrafice 
și telefonice din Uganda 
și Tanganica nu vor mai 
primi scrisori și telegrame 
și vor refuza să efectueze 
convorbiri telefonice cu

Reprezentanți ai 15 000 de tineri fără slujbe s-au 
întrunit la Brighton (Anglia) pentru a-și prezenta 
revendicările.

Mitsou, fost ins- 
general al jandar- 
pentru Grecia de 

colonelul Eftimios

ATENA. Agenția France 
Presse relatează că autori
tățile grecești au pus în 
libertate pe generalul Kon
stantin 
pector 
meriei 
nord,
Kamoutsis, fost șef al po
liției din Salonic, locote- ■ 
nent-colonelul S. Diaman
topoulos, adjunctul său, și 
căpitanul Triandaphylos 
Papatrianphylou, care au 
fost arestați la 17 septem
brie pentru complicitate 
la asasinarea deputatului 
progresist Lambrakis. A- 
genția precizează că loco
tenentul Kapellonis, pre
cum și alți 
sînt menținuți 
are arestați.

cinci civili, 
în continu-

12 octom-PARIS. La
brie au luat sfîrșit mane
vrele forțelor armate fran
ceze în regiunea muntoasă 
Jura, în cadrul cărora a fost 
„folosită“ pentru prima 
oară în Franța arma ato
mică cu destinații tactice. 
La parada militară au 
participat președintele de 
Gaulle, primul ministru 
Pompidou și alte persoane 
oficiale, însoțiți de nume
roși observatori și ziariști.
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