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Așa cum am mai arătat, ziarul nostru a inițiat o anchetă în rîndul cadrelor de conducere din întreprinderi — directori, 
ingineri-șefi, maiștri — și activiștilor de sindicat, în legătură cu căile și. mijloacele folosite pentru ridicarea continuă a cali
ficării profesionale. Publicăm în. continuare, două din răspunsurile primite la întrebarea : „Cum organizați activitatea de ri
dicare a nivelului tehnico-profesional al muncitorilor ?“.
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Potrivit hotărîrii Comitetului 
Central al partidului, au loc adu
nări pentru dare de seamă și ale
geri ale organizațiilor de bază, con
ferințe orășenești, raionale și re
gionale de partid.

Experiența anilor trecuți a arătat 
rolul însemnat pe care-1 joacă în 
viața partidului adunările și confe
rințele de partid pentru dări de 
seamă și alegeri, manifestare grăi
toare a consecvenței cu care parti
dul nostru, Comitetul său Central 
veghează la respectarea statutului 
P.M.R., a principiilor și norme
lor leniniste ale vieții de par
tid, la aplicarea centralismului 
democratic — principiul fundamen
tal al construcției de partid. Munca 
de pregătire a adunărilor de alegeri, 
dezbaterile aprofundate în jurul dă
rii de seamă, alegerea noilor organe 
conducătoare de partid, hotăririle 
adoptate și aplicarea lor în prac
tică duc, de fiecare dată, la în
tărirea organizațiilor de partid, la 
creșterea rolului lor conducător în 
toate domeniile construcției socia
liste. Analizînd temeinic, în spiritul 
unei înalte exigente partinice, acti
vitatea desfășurata de la alegerile 
precedente de către organele con
ducătoare și de către membrii și 
candidații de partid, adunările și 
conferințele de alegeri contribuie în 
mod efectiv la sporirea spiritului 
de răspundere al fiecărui comunist 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i 
sînt încredințate, pentru bunul mers 
al întregii activități a organizației.

Hotărîtor pentru succesul deplin 
al adunărilor pentru dări de seamă 
și alegeri este îmbinarea lor strînsă 
cu munca pentru realizarea politicii 
partidului în fiecare domeniu de 
activitate. în centrul atenției adu
nărilor pentru dare de seamă și 
alegeri trebuie să se afle analiza re
zultatelor obținute în înfăptuirea 
Directivelor Congresului al III-lea 
al partidului, activitatea desfășu
rată de organizațiile de partid în 
vederea atingerii obiectivelor sta
bilite de Congres.

în med firesc, în organizațiile de 
partid din întreprinderile indus
triale, conținutul principal al dezba
terilor îl vor forma problemele 
muncii politice și organizatorice de 
partid pentru mobilizarea muncito
rilor, tehnicienilor, inginerilor în ve
derea îndeplinirii planului pe anul 
în curs la toți indicii, a creării tu
turor condițiilor necesare realizării 
planului de stat pe 1964 începînd 
din prima lună a anului. Cum 
au muncit organizațiile de partid și 
ce trebuie să întreprindă concret 
pentru a asigura îndeplinirea sar
cinilor de creștere a producti
vității muncii și de reducere a pre
țului de cost, ridicarea conti
nuă a calității produselor spre 
a fi la nivelul produselor simi
lare de pe piața mondială, folosirea 
mai bună a capacităților de produc
ție existente, introducerea și extin
derea în producție a tehnicii noi și 
a celor mai moderne procedee teh
nologice, generalizarea experienței 
înaintate ? Care este aportul adus 
la mobilizarea rezervelor produc
ției de fiecare membru de partid ? 
Ce s-a făcut și ce măsuri mai tre
buie luate pentru realizarea pianu
lui de investiții, pentru creșterea 
productivității muncii pe șantierele 
de construcții, pentru scurtarea pe
rioadei de execuție în vederea dării 
în folosință în termen și înainte de 
termen a obiectivelor industriale, în
deosebi a celor de mare importanță 
economică, a construcțiilor social- 
culturale ? Iată cîteva din chestiu-

nile principale pe care comuniștii 
sînt chemați să le dezbată. 
Pregătirea și desfășurarea alegerilor 
constituie un prilej important pen
tru întărirea controlului de partid 
asupra activității conducerilor ad
ministrative, pentru intensificarea 
muncii politice în rîndurile oame
nilor muncii, astfel ca sfîrșitul anu
lui să găsească toate întreprinderile 
cu planul realizat la toți indicii.

în organizațiile de partid de la 
sate, adunările de alegeri se vor axa 
asupra activității depuse pentru 
traducerea în viață a sarcinilor sta
bilite de partid privind dezvoltarea 
multilaterală și intensivă a agricul
turii, creșterea producției agricole 
vegetale și animale, întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gospodă
riilor agricole colective. Deși alege
rile la sate vor începe în luna no
iembrie (după terminarea lucrărilor 
agricole de toamnă), comitetele ra
ionale de partid, comitetele de par
tid din gospodăriile colective vor 
trebui să se ocupe de pe acum de 
pregătirea lor. Pentru fiecare or
ganizație din gospodăriile de stat, 
gospodăriile colective, S. M. T.-uri 
să fie un titlu de mîndrie de a în- 
tîmpina alegerile cu muncile agri
cole executate la timp și în cele mai 
bune condiții.

în instituțiile de știință, artă și 
cultură, atenția principală va fi a- 
cordată felului în care comuniștii 
militează pentru ridicarea nivelului 
cercetării științifice și al creației 
artistice, creșterea continuă a apor
tului științei, artei și culturii la re
zolvarea practică a problemelor 
construcției socialiste și la educa
rea socialistă a oamenilor muncii.

în instituțiile de stat, alegerile sînt 
menite să ducă la sporirea rolului 
și influenței politice a organizațiilor 
de partid, la intensificarea activită
ții lor pentru întărirea în rîndurile 
lucrătorilor din aceste instituții a 
spiritului de disciplină, a simțului 
de răspundere în rezolvarea opera
tivă a sarcinilor încredințate.

Pregătirea și desfășurarea adună
rilor de alegeri în școli și institu
tele. de învățămînt superior tre
buie axate pe activitâtéà organi
zațiilor de partid pentru obținerea 
unor rezultate tot mai bune la în
vățătură de către elevi și studenți, 
ridicarea nivelului științific al învă- 
țămîntului și legarea lui cît mai 
strînsă de nevoile practice ale con
strucției socialiste, întărirea disci
plinei, creșterea gradului de pregă
tire politică și ideologică a cadrelor 
didactice, îmbunătățirea conducerii 
organizațiilor U.T.M. și a asociații
lor studențești.

Organizațiile de partid își înde
plinesc cu atît mai bine sarcinile ce 
le stau în față, cu cît își perfecțio
nează stilul și metodele de muncă, 
respectă prevederile statutare, apli
că cu consecvență normele leniniste 
în viața de partid. De aceea, este 
important ca în adunările de ale
geri să se analizeze cu temeinicie 
cum exercită orșanele de partid 
controlul îndeplinirii hotărîrilor, 
cum asigură conducerea colectivă, 
dezvoltarea criticii și autocriticii, 
întărirea disciplinei de partid. O 
mare atenție trebuie dată proble
melor privind aplicarea Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.M.R. din aprilie 
1962 privind întărirea continuă a 
rîndurilor partidului, educarea par
tinică a membrilor și candidaților 
de partid, justa repartizare a forțe
lor de partid, îneît în toate locurile 
importante de muncă să se afle co
muniști, munca cu activul fără
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(Continuare în pag. IlI-a)

Cîțiva dintre muncitorii din brigada 
condusă de Dumitru Sîrbu — unn din 
brigăzile evidențiate în întrecere de la 
Uzina do utilaj petrolier Tîrgovișto — 
lucrînd la montarea unul lot de auto
macarale.
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La gospodăria colectivă

ii
M

La gospodăria colectivă din comuna Plevna, raionul 
Lehliu, s-a însămînțat 80 la sută din suprafața planificată 
cu grîu. în fotografie : mecanizatori ți colectiviști lucrînd 
la semănatul griului.

în două gospodării de stat din regiunea Crișana

v

în aceste zile de muncă 
intensă la semănatul griu
lui, am vizitat două gos
podării de stat din regiune 
— Dohangia și Tămajda.

La centrul gospodăriei 
de stat Dohangia nu se a- 
flau decît contabilii. Di
rectorul și inginerii erau 
pe cîmp, unde îndru
mau și controlau munca 
la semănat. Mergînd spre 
brigăzile conduse de Mi
hai Gociade și Vasile Să- 
lejan, am văzut un covor 
verde de peste 200 de hec
tare. Am aflat că aici este 
o parte din griul semănat 
de brigăzi, care a și răsă
rit des, în rînduri drepte. 
Dincolo, la marginea u- 
néi pădurici, tractoriștii 
Gheorghe Baltă și Ștefan 
Fierăstruan semănau grîu 
pe altă tarla. Patul germi
nativ este pregătit 
scrie la carte și se 
mînțează grîu de
productivitate, selecționat 
și tratat. Nu trebuie să 
fii neapărat agronom ca 
să-ți dai seama că în a- 
ceastă gospodărie griul 
este semănat în condiții 
agrotehnice superioare.

Către amiază ne-am în-

cum 
însă- 
mare

tîlnit cu directorul gospo
dăriei, tov. ing. Marian 
Nistor, și inginerul șef D. 
Ignătescu. Conducătorii 
gospodăriei ne-au relatat 
că din cele 1 000 de hec
tare planificate pentru ' 
grîu s-au însămînțat pînă 
ieri 620 hectare. Cele 8 
tractoare care acționează 

. semănătoriie realizează zil
nic norma de 12 ha. Dar 
nu se neglijează calitatea, 
mecanizatorii respectînd 
întocmai indicațiile cu
prinse în ordinul de lucru 
dat de inginer. Tractoarele 
înaintează cu 5 km pe oră, 
rîndurile sînt drepte, se
mințele se îngroapă la 
6-7 cm. Mecanizatorii au -, 
fost instruiți să nu treacă 
la semănat pînă cînd di
rectorul sau inginerul șef 
nu verifică la fața locului 
felul cum este pregătit pa
tul germinativ. Numai cu 
avizul conducerii gospodă
riei, tractoriștii pot începe 
semănatul unei tarlale.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii“

Uzina de mașini e- 
lectrice-București. Șco
larizarea practică, Ia 
locul de producție, este 
una dintre formele larg 
folosite aici pentru ri
dicarea calificării pro
fesionale a tinerilor, 
în fotografie : Bobi
natorul Oprea Petro- 
nel, unul dintre mun
citorii cu bogată ex
periență în producție 
lucrînd împreună cu 
tînărul Ion Belingher, 
la bobinarea unui mo
tor electric.

(Foto : M. CIOC)

Uzina noastră constituie un exemplu 
concludent în ce .privește rolul și impor
tanța ridicării calificării cadrelor. De ce ? 
Ea se găsește în plin proces de reutilare. 
Zeci și zeci de noi mașini și utilaje mo
derne sînt montate în hale. Fabricăm 
produse din ce în ce mai complexe, cu 
un înalt nivel tehnic. Specificul produc
ției cere, de asemenea, utilizarea pe sca
ră largă a noi metode tehnologice,' cu 
eficiență ' economică ridicată. Creșterea 
„zestrei tehnice“ 'a uzinei, sarcinile cali
tativ noi, corespunzătoare producției mo
derne, pun mereu în fața muncitorilor și 
tehnicienilor noștri cerințe sporite în 
domeniul calificării.

Această necesitate a fost confirmată de 
practică. Să luăm, de pildă, secția turnă
torie. Aici au fost aduse în ultimul an 
noi utilaje moderne : mașini de formare, 
de dezbatere a pieselor, de preparare me
canică a amestecurilor. Nu toți muncito
rii știau însă să mînuiască noile mașini. 
De aceea, la cursurile de ridicare a cali
ficării turnătorilor și formatorilor am in
trodus imediat lecții despre principiile de 
funcționare și exploatare a acestor uti
laje. S-a ajuns astfel ca, în scurt timp, 
muncitorii să cunoască tot mai bine a- 
ceste mașini, să le folosească din plin, 
obținînd rezultate bune în producție. 
Echipa condusă de Vasile Solomon, de la 
mașinile de formare, care înainte dădea 
multe rebuturi, a reușit să-și îmbunătă
țească mult munca.

Tot la turnătorie am introdus și extins 
o serie de metode tehnologice moderne : 
turnarea în cochile, întărirea miezurilor 
cu bioxid de carbon, folosirea amestecu
rilor bentonitice și altele. Noi ne^am con
vins că aceste metode pot fi aplicate cu 
eficiență sporită numai dacă muncitorii 
le cunosc și le aplică cît mai bine. In 
acest scop, s-au ținut lecții despre rețete 
noi de amestecuri de formare pentru in- 

. troducerea bentonitei, rețete noi de pre
gătire a nisipurilor pentru a se trece la

uscarea miezurilor cu bioxid de carbon. 
Cu concursul maiștrilor și al unor mun
citori cu înaltă calificare din secție, s-au 
organizat și instructaje practice la locul 

. de muncă.
Așa am procedat și în cazul altor me

serii. Propria experiență ne-a demonstrat 
că numai prin ridicarea sistematică a 
calificării și îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale ale muncitorilor și tehnicie
nilor, ei pot să țină mereu pasul cu ele
mentele noi care apar în tehnica și teh
nologia producției, să folosească deplin 
utilajele și mașinile și să sporească, pe 
această bază, productivitatea muncii, să 
realizeze produse cu performanțe tehni
ce ridicate.

In sfera ridicării calificării nu am îm
brățișat însă cîteva meserii care își au 
importanța lor în procesul de producție. 
Este vorba de muncitorii de la modelăria 
de lemn și metalică, de muncitorii maca
ragii și cei din echipele de întreținere.
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Calificarea și ridicarea calificării mun
citorilor și a personalului mediu este în 
fabrica noastră o problemă de prim, or
din pe care noi o privim cu o exigență 
mereu sporită. Necesitatea calificării și 
ridicării nivelului de cunoștințe tehnice 
și profesionale al cadrelor este determi
nată de faptul că fabrica noastră se 
dezvoltă continuu, este dotată cu mașini 
și utilaje moderne.

Noi ne-am îndreptat atenția în primul 
rînd spre calificarea și ridicarea califi
cării muncitorilor din secția mașini de

(Continuare în pag. II-a)

bază și secția confecții, unde ne-au sosit 
utilaje și mașini noi care cer o bună pre
gătire profesională. în secția mașini de 
bază, bunăoară, s-a reutilat întreg secto
rul de bobinat, iar la confecții circa 50'la 
sută. De asemenea, o parte din muncito
rii noștri au trecut să lucreze într-o nouă 
secție de tricotat unde toate mașinile 
sînt noi, moderne, de mare productivitate.

Ținînd seama de creșterea nivelului de 
înzestrare tehnică a întreprinderii și por
nind de la necesitățile reale ale produc
ției, căutăm să folosim căile și formele 
cele mai corespunzătoare pentru a ridica 
pregătirea tehnico-profesională a munci
torilor. La noi în fabrică sînt organizate 
diferite cursuri de ridicare a calificării, 
dar o formă larg răspîndită este aceea a 
calificării Ia locul de munca. Muncitori
lor mai nou veniți în întreprindere li s-a 
acordat și li se acordă un sprijin per
manent din partea acelora cu mai multă 
experiență în producție. De pildă, în 
secția de tricotat, muncitorii necalificați 
au fost repartizați să lucreze fiecare pe 
lingă muncitori cu înaltă calificare. Tot
odată, de calificarea lor au răspuns di
rect maiștrii și ajutorii de maiștri care 
au primit în seamă cîte 2—3 muncitori 
nou veniți în fabrică. Aceștia s-au îngri
jit să le explice pe îndelete felul cum 
funcționează mașinile, cum trebuie mî- 
nuite ele, care este rostul fiecărei opera
ții, precum și procesul tehnologic de fa
bricare a tricotajelor. Uneori, după ter
minarea lucrului, maiștrii organizau cu 
grupul ce-1 aveau în seamă, adevărate 
cursuri de minim tehnic.

Sprijinim îndeaproape această formă 
de calificare în procesul muncii, care

Șantierul pregătit pentru iarnă
Pe șantierele deGALAȚI (coresp. „Scînteii“).

construcții din Galați se fac intense pregătiri pentru 
ca lucrările eă continue și în timpuil iernii. In cartie
rul Țigllna, unde se află cel mai mare șantier de lo
cuințe din oraș, întreprinderea de construcții orășe
nești a amenajat căile de acces, canalizările. Prin
cipala preocupare o constituie în prezent terminarea 
structurii de rezistență, precum și a blocurilor aflate 
în construcție. Pe timpul friguros se va lucra mai mult 
la finisările interioare de la 8 blocuri. Pentru a asi
gura o calitate superioară a lucrărilor s-au luat mă
suri de încălzire a interioarelor, instalîndu-se peste 
tot calorifere. Pregătirea mortarului ee va face în sta
ția centrală care este dotată cu 3 încălzitoare. Măsu

rile luate vor crea posibilditatea 
ca muncitorii să poată termina la 
termenele stabilite cele 540 de 
apartamente planificate pentru a- 
ceastă perioadă.

Muzeu 
de științele 

naturii
ROMAN (coresp. 

„Scînteii“). — In 
cadrul complexului 
muzeistic al parcu
lui din Roman s-a 
deschis un muzeu 
de științe naturale. 
Muzeul cuprinde o 
secție de cosmogo
nie și expoziția o- 
crotirea monumen
telor naturii. In cu- 
rînd, In cadrul mu
zeului va fi amena
jat și un acvariu.

Pe de o parte, din cauză că numărul lor 
e mic, iar pe de altă parte, pentru că nu 
avem lectori specializați. După părerea 
noastră, nimerit ar fi ca, cu concursul 
organelor sindicale locale, țpentru aceste 
meserii să se organizeze cnrsuri de ridi
care a calificării care să cuprindă mun
citori din mai multe întreprinderi din 
oraș.

Ar mai .fi de ridicat o problemă tot le
gată de calificare. De la an la an, crește 
vizibil cerința de lucrări, de cărți tehnice 
— factor indispensabil în activitatea pro
fesională a muncitorilor și tehnijeienilor. 
Or, din păcate, această cerință nu e sa
tisfăcută pe deplin. O serie de cărți des
tinate muncitorilor de diferite meserii nu 
sînt suficient de ample, nu sîint puse la 
punct cu tot ceea ce a apărut nou în me
seria respectivă. în „Cartea, turnătoru
lui“ multe din problemele tehnice noi 
sînt tratate la modul general. în ce pri
vește formarea mecanică s-au editat doar 
cărți de uz general. La fel, despre con
fecționarea modelelor, există un manual 
depășit, editat acum cîțiva ani. Or, cite 
elemente noi n-au apărut în acest dome
niu ? Ar fi folositoare, de asemenea, pen
tru cursurile de ridicare a calificării, și 
diferite planșe care să cuprindă scheme 
cinematice pentru cele mai noi tipuri de 
mașini-unelte (strunguri, mașini de fre
zat) cu care sînt înzestrate uzinele noas
tre, sau în legătură cu procesele tehno; 
logice de topire a metalelor. Iată doar 
cîteva propuneri pe care am 
rețină tovarășii din editurile 
specialitate.

Colectivul nostru este
depună și pe viitor eforturi pentru a-și 
ridica necontenit nivelul de calificare 
tehnico-profesională, aceasta fiind o cale 
principală pentru a pune în valoare ma- , 
rile avantaje pe care le oferă tehnica 
nouă.

dori să 
noastre

hotărît

le 
de

să

VASILE CURPÄN 
inginer-șef 

al Uzinei metalurgice Bacău

practic, și-a arătat din plin roadele. Anul 
acesta au fost calificați la locul de mun
că peste 200 de muncitori. La secția de 
confecții, procesul de producție este or
ganizat pe benzi, la care lucrează brigăzi 
de cite 10—12 muncitoare calificate. Pe 
muncitoarele nou încadrate le-am repar
tizat să lucreze cite 2—3 la fiecare bandă 
și în felul acesta să învețe de la cele cu 
mai multă experiență.

Pentru anul 1964 va trebui să calificăm 
peste 1100 muncitori și personal mediu, 
în acest scop am întocmit un grafic pri
vind asigurarea cadrelor necesare fie
cărei secții în parte. Folosind experiența 
căpătată în acest an, vom utiliza larg ca
lificarea la locul de muncă, repartizînd 
pe noii încadrați pe lingă muncitori cu 
înaltă calificare, punîndu-i să lucreze 
sub directa supraveghere a maiștrilor și 
ajutorilor lor. Ce-am constatat însă ? 
Forma aceasta de „școlarizare practică“ 
la locul de muncă dă roade. Dar nu ne 
putem opri la atît. Muncitorii care 
se califică la locul de muncă au nevoie 
încă de o serie de cunoștințe teoretice. Și 
de aceea èi trebuie încadrați în anumi
te forme organizate pentru completarea 
acestor cunoștințe. Ne gîndim la aceasta 
și chiar ne-am propus să organizăm dife
rite cursuri teoretice. Dar n-am ajuns 
încă la o concluzie asupra formei care ar 
putea să dea cele mai bune rezultate. 
Tocmai de aceea ne-ar interesa să aflăm 
cum a fost rezolvată această problemă 
în alte întreprinderi.

GHEORGHE ȘERBAN 
inginer-șef 

Fabrica de tricotaje 
„Moldova“-Iași

Industriei 
un serviciu

în cadrul Ministerului 
Alimentare funcționează 
de creație deosebit. Aid lucrează gra
ficieni, arhitecți și tehnicieni cu o 
calificare specială, caro studiază pro
blemele tehnologice ale ambalajelor 
comerciale de desfacere în concordan-

Ambalaje noi pentru produsele industriei 
alimentare

Diaiilm 
despre viața 
și opera lui 

Gh. Marinescu

Școală tehnică de construcții

f.L-:-:-:

V” '’.
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BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). 
— Ieri s-a deschis în orașul Baia 
Mare o școală tehnică de con
strucții,. arhitectură și-sistematizare 
care va pregăti viitori tehnicieni în 
ramura construcții. Noua unitate de 
învățămînt va școlariza anual peste 
100 de cadre și va avea 4 secții — 
construcții civile și industriale, ar
hitectură și sistematizare, topografi

și desenatori tehnici. Cadrele di
dactice și tehnice de specialitate 
vor fi asigurate de către T.R.C. și 
D.S.A.P.C. Maramureș, precum șl 
de sfatul popular regional. In 
timpul școlii elevii vor face prac
tica de producție pe șantierele de 
construcții aparținînd T.R.C., iar la 
absolvire vor fi repartizați în uni-? 
tățile de specialitate din regiune.

ță cu modernizarea industriei alimen
tare. O bună parte din lucrările reali
zate aici s-au bucurat de aprecierea 
consumatorilor noștri, iar la tîrgurile 
internaționale au obținut diferite dis
tincții. în cursul anului 1963 au fost 
proiectate circa 500 de noi ambalaje 
pentru produse făinoase, zaharoase, 
conserve de oarne, legume și fructe, 
băuturi, produse cosmetice și altele. 
Dintre acestea multe au fost fabricate 
și livrate unităților comerciale. în pre
zent se folosesc la confecționarea am
balajelor materiale noi, cu caracteris
tici superioare. Pentru contractările 
de noi produse ale anului viitor, Mi

nisterul Industriei Alimentare va pre
zenta comerțului modelele noi de am
balaje realizate, urmînd ca pe parcurs 
colecțiile să fie completate cu noile 
realizări în ;est domeniu.

La secția de dia- 
filme a Studioului 
cinematografic „Al: 
Sahia“ se află în 
lucru un diafilm 
despre viața și o- 
pera marelui savant 
romîn Gheorghe 
Marinescu, sărbăto
rit — la recoman
darea Consiliului 
Mondial al Păcii — 
fn întreaga lume, 
:u prilejul centena
rului nașterii sale. 
Diafilmul este rea
lizat în colaborare 
cu Comisia națio
nală a R. P. 
Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O. după 
un scenariu semnat 
de fiica savantului, 
Mari Marinescu, di
rectoarea Muzeu
lui memorial „Dr. 
Gheorghe Marines
cu".

Mmi

La casa de cultură din raionul „Tudor Vladimirescu“ 
din Capitală a avut loc zilele acestea o festivitate deose
bită : tinerii care au împlinit vîrsta de 14 ani au primit 
buletinele de identitate. în fotografie : cu prilejul primi
rii buletinelor de identitate, tinerii sînt felicitați.

Modernizări de drumuri
Terminînd lucrările de as

faltare a șoselelor Nistru- 
Tăuți Măgherăuș, Seini-Orașul 
Nou, dintre orașul Satu Mare 
și aeroport și altele, construc
torii de drumuri și poduri din 
Maramureș fac în prezent pre
gătiri pentru asfaltarea șose-

lelor Cavnic-Baia Sprie și Ne- 
grești-Orașul Nou. în afara 
lucrărilor de modernizare ei 
au executat în acest an între
ținerea a peste 110 km de 
drumuri și au amenajat altele 
noi în lungime de peste 20 
km.
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Pe marginea spectacolelor prezentate de Teatrul
„Maxim Gorki“ din Leningrad

Tinerii din fabrica noastră
Tineretul Fabricii de postav Buhuși a- 

duce o contribuție însemnată la reali
zarea sarcinilor ce revin colectivului, 
în cele' 136 brigăzi de producție mun
cesc pei’te 2 000 de tineri și tinere. 
Organizațiile U.T.M., îndrumate de 
comitetul de partid și de organizațiile 
de bază, desfășoară o intensă muncă 
politică în rîndurile tineretului.

Activitatea educativă se desfășoară 
prin mijloace și forme variate — bri
găzi artistice de agitație, posturi U.T.M. 
de control, gazete de perete, panouri 
de onoare, ziarul uzinei. O atenție de
osebită se acordă și calificării tinerelor 
cadre. Au fost organizate în fabrică 
cursuri de calificare și altele de minim 
tehnic, urmate ele examene, la care au 
participat peste 2 000 de tineri.

Printre tinerii -.care s-au evidențiat 
în muncă, se nur.Oără Gheorghe Bostan, 
Constantin Stan, Niculina Ciubotaru, 
Dumitru Vasile de la filatură. Nu de 
mult Pavel Aurel de la țesătoria de lînă, 
fost ajutor de meșter și acum maistru, 
datorită meritelor sale în producție și în 
activitatea obștească a fost primit di
rect în partid, fără a mai face stagiul de 
candidat.

Organizația de partid se interesează 
de munca tinerilor muncitori. De obi
cei, tinerii mai slab pregătiți sînt repar
tizați pe lîngă muncitori cu experiență; 
în afara orelor de producție se organi
zează lecții demonstrative pentru gene
ralizarea metodelor noi de lucru.

O formă eficace de îmbunătățire con
tinuă a activității organizațiilor de ti
neret o constituie așa-numitele „zile ale 
secretarilor U.T.M.“. Periodic secretarii 
organizațiilor de bază U.T.M. sînt che
mați la comitetul U.T.M. pe fabrică. 
Sînt invitați și unii ingineri și tehni
cieni, care țin expuneri pe diferite teme 
actuale ale producției. Doi, trei secre
tari informează pe cei prezenți despre 
metodele folosite în munca politico-edu- 
cativă.

în unele cazuri este însă necesară o 
intervenție mai operativă din partea 
organizației de tineret pentru combate
rea unor fenomene — ce-i drept, rare 
— de folosire necorespunzătoare a ma
teriei prime, de indisciplină.

VIRGINICA PINTILIE
laborantă

Fără claxon dar cu șuierat
Locuim 173 de fa

milii într-un bloc nou, 
pe strada Județului 
din Capitală. Blocul 
nostru, ca și alte trei 
de pe aceeași stradă, 
e situat pe o latură a 
Parcului Circului- De 
la ferestrele aparta
mentelor avem în 
fața ochilor o prive
liște frumoasă, multă 
verdeață, flori etc. Ne 
lipsește însă liniștea. 
La cîțiva metri doar, 
prin fața blocului

nostru, trece de cîteva 
ori, ziua și noaptea, 
un tren de manevră 
care duce vagoane la 
cîteva întreprinderi si
tuate în această parte 
a orașului. Acum, cînd 
în Capitală toate auto
vehiculele circulă fără 
a claxona, șuieratul 
locomotivei pare și 
mai strident.

Așteptăm ca orga
nele C.F.R. să ia mă
surile necesare pen
tru ca locomotiva să

de locomotivă
scoată mai puțin fum 
și să nu ne mai tul
bure liniștea. Ar fi 
bine ca acest tren să 
fie cît mai puțin folo
sit noaptea, sau de 
loc, urmând ca necesi
tățile de aproviziona
re ale întreprinderilor 
să fie rezolvate numai 
ziua.

Comitetul blocului 
nr. 17, str. Județului 
nr. 15, raionul 1 Mai

Dacă binevoiește 
măcelarul

An de an unitățile comerciale 
sînt modernizate, înzestrate cu 
utilaje noi. S-au făcut multe și 
pe linia educării vînzătorilor în 
spiritul unei atitudini atente, co- I 
recte și civilizate față de cumpă
rători. Acest lucru e valabil și 
pentru personalul din măcelării. 
In aceste unități, mai sînt însă și 
vînzători care servesc după cum 
le convine. Desigur, nu pot să ge
neralizez, deoarece eu însămi cu- I 
nosc măcelării, chiar la noi în s 
cartier, unde clientul e servit cu s 
grijă. Nu același lucru se poate 8 
spune însă despre unitatea de pe S 
șos. Ferentari nr. 72. Aproape, că S 
nu este zi în care vînzătorul Ion 
Predescu să nu intre în, conflict 
cu cumpărătorii, pe drept cuvînt 
intrigați de faptul că nu respectă 
instrucțiunile de vînzare în ceea 
ce privește calitatea și prețul, că 
se răstește la cumpărători.

Ar fi foarte necesar ca organele 
care controlează această activi
tate — Inspecția comercială de 
stat, conducerea întreprinderii de 
specialitate etc. — să suprave
gheze mai îndeaproape felul cum 
se aplică instrucțiunile privind 
desfacerea cărnii. Aș sugera ca 
schemele afișate în măcelării să 
fie mai explicite, sortimentele să 
fie clar diferențiate atît pe aceste 
scheme, cît și la locurile de pre
zentare, astfel ca nici un fel de 
schimbări de la o calitate la alta 
să nu mai fie posibile. De aseme
nea, cred că ar trebui să existe 
un interes mai mare pentru cu
noașterea părerilor și propuneri
lor consumatorilor.

ELIZA SITARU 
membră într-o echipă 

de control obștesc de la 
U.C.R.-București

La căminele culturale, casele de 
cultură și cluburile sindicatelor din 
regiunea Bacău au început întrece
rile din cadrul primului festival re
gional de teatru de amatori, organi
zat de Casa regională a creației 
populare, Consiliul regional al sin
dicatelor și Uniunea regională a coo
perației meșteșugărești.

Festivalul a fost inițiat în scopul 
îmbogățirii repertoriului formațiilor 
de teatru și creșterii nivelului artis
tic al spectacolelor. Au loc schimburi 
de experiență între formațiile tea
trale, turnee ale formațiilor artistice 
fruntașe de la orașe în mijlocul co
lectiviștilor.

Echipele de teatru, de teatru de 
păpuși, recitatorii și cititorii artistici, 
participanți la fazele intercomunale, 
interîntreprinderi și intercooperati- 
ve, primesc Un sprijin prețios din 
partea actorilor profesioniști de la 
cele două teatre din Bacău și Piatra 
Neamț.

(Agerpres)

PLANTĂRI DE PUIEȚI FORESTIERI
în raioanele Aleșd, Gurahonț, Ineu 

și Marghita din regiunea Crișana au 
început zilele acestea lucrările de 
defrișare a arboretului și pregătirea 
terenurilor degradate în vederea 
plantării cu puieți forestieri. în 
toamna aceasta, în regiune se plan
tează specii de arbori care cresc 
repede : plop, duglas și salcîm. 
în raioanele de munte Beiuș, 
Simleu, Gurahonț se vor planta su
prafețe întinse cu gorun, paltin, 
frasin și alte specii de mare valoa
re economică. Pentru actuala cam
panie de împăduriri au fost 'pregă
tiți peste 28 milioane de puieți fo
restieri, iar pentru asigurarea mate
rialului săditor necesar în anii ur
mători au fost însămînțate 26 ha cu 
foioase și rășinoase.

Ca și în primăvară, cînd au efec
tuat la astfel de lucrări sute de mii 
de ore de muncă patriotică, mii de 
tineri din regiune participă cu en
tuziasm la împăduriri.

în nonl magazin de artizanat de pe str. Pictor Verona nr. 1 — București
(Foto t R. COSTIN)

Rezultate diferite la semănat
(Urmare din pag. I-a)

Succesele obținute acum la semă
nat se datoresc faptului că s-a ejat o 
mare atenție pregătirii terenului. In 
gospodărie se însămînțează grîu 
după porumb pe o suprafață de 553 
de hectare. Terenul a fost eliberat 
la timp de coceni. Conducerea gos
podăriei a asigurat schimbul doi pe 
20 de tractoare. Aceasta a permis să 
se execute arături pe mai bine de 
300 hectare din această suprafață. 
Ținînd seama de ritmul de lucru ce 
se realizează zilnic, pînă la sfîrșitul 
săptămînii în gospodărie se va ter
mina semănatul griului.

Am pornit apoi spre gospodăria 
de stat Tămajda, despre care se 
poate spune că are condiții bune. de 
lucru, deoarece dispune de 30 trac
toare și 6 semănători și are de însă- 
mînțat cu grîu doar 500 de hectare. 
Aici pînă la 14 octombrie s-au însă- 
mînțat numai 78 de hectare, adică cu 
ceva mai mult decît s-ar fi putut se
măna într-o singură zi cu cele 6 se
mănători.

Această stare de lucruri se dato- 
rește în primul rînd slabei organi
zări a muncii. Este adevărat că din 
cele 500 de hectare, 430 urmează să 
se însămînțeze după porumb. Din 
cauză că nu s-a organizat din vre
me eliberarea terenului de coceni nu

s-au putut executa arăturile și cele
lalte lucrări de pregătire a terenu
lui. Acum, cînd timpul este înaintat, 
conducerea gospodăriei îndrumă 
tractoriștii să lucreze cu viteze mari. 
Or, aceasta dăunează calității lucră
rilor. La brigada lui Kiss Francise 
se s.eamănă grîul într-un teren bo
lovănos, slab pregătit. Venind să 
controleze mersul ' însămînțărilor*, 
tov. Ion Viniș, directorul trustului 
Gostat Crișana, a constatat că semă
natul nu se face în condiții agro
tehnice corespunzătoare. Directorul 
gospodăriei, ing. Alexandru Erdodi. 
nu a luat măsuri ca șefii de brigăzi 
să organizeze temeinic munca, • nu 
controlează cu exigența cuvenită ac
tivitatea acestora. Inginerul Carol 
Lörintz, de exemplu, șeful brigăzii 
l-a vine Ta lucru pe la ora 8 și ju
mătate. Nici inginerul șef al gospo
dăriei, O. Ionescu, nu-și face datoria 
cum trebuie.

Mai trebuie arătat că pînă la 14 
. octombrie nu fusese adusă încă în 
gospodărie întreaga cantitate de să- 
mînță de grîu.

Timpul este destul de înaintat 
Pentru înlăturarea deficiențelor sem
nalate este necesar un control mai 
riguros din partea consiliului agri
col raional Criș, cît și din partea 
conducerii trustului Gostat Crișana.

O ARTÀ
Publicul bucureștean, iubitorii de 

teatru și de frumos au avut, în 
decursul anilor, mai multe întîlniri 
cu colective de frunte ale teatrului 
sovietic.

Turneul Teatrului mare dramatic 
„Maxim Gorki“ din Leningrad vine 
să întregească imaginea noastră asu
pra vieții teatrale sovietice, oferin- 
du-ne contactul cu încă un colectiv 
de valoare ridicată, un ansamblu'ac
toricesc unitar sub conducerea — 
prezentă în fiecare spectacol — a re
gizorului G. Tovstonogov, artist al 
poporului al U.R.S.S. Am mai avut, 
de altfel, prilejul să întîlnim puter
nica personalitate artistică a lui 
Gheorghi Tovstonogov acum cîțiva 
ani cînd, în montarea sa regizorală, 
Teatrul „Pușkin“ din Leningrad a 
prezentat la noi „Tragedia opti
mistă“ de V. Vișnevski.

Și iată că acum avem, în mijlocul 
nostru, teatrul pe care îl conduce G. 
Tovstonogov. Alături de profunzi
mea interpretării, de pasiunea și ta
lentul actorilor, de măiestria aces
tora și a punerilor în scenă, o ca
racteristică a acestui teatru constă 
în accentul pus pe folosirea scenei 
ca un cadru al dezbaterilor de idei, 
— izvorîte din viața mereu în prefa
cere, din actualitate. Nu este vorba 
de un teatru intelectualist, ci de un 
teatru al ideilor, care își capătă o 
încarnare organică în fenomenul ar
tistic.

Fie că se interpretează piese de 
autori clasici sau de autori contem
porani, în complexul spectacolului — 
polemica față de învechit, față de 
lesturile unor 'mentalități apuse re
liefează sîmburele prețios, veșnic 
nou, al ideilor înaintate.

Spectacolele prezentate în țara 
noastră, „Oceanul“ de A. Ștein, _ și 
piesa • „Barbarii“ de M. Gorki sînt 
mărturii ale acestui principiu de 
teatru, pornit din înalta tradiție a 
teatrului stanislavskian, îmbinată cu 
adeziunea la cele mai actuale pro
bleme ale vieții și ale artei. Tovsto
nogov spune : „Urmărim ca de fie
care dată, în cazul unei piese noi, 
în toate fazele realizării ei scenice, 
să descoperim din nou adevărurile 
pe care le-a descoperit Stanislavski, 
•să ni le însușim pe deplin, făcînd ca 
ele să se contopească cu personali
tatea noastră“.

Atît în spectacolul „Oceanul“ cît 
și în spectacolul „Barbarii“, inovația 
nu apare ca un lucru exterior, apli
cat și neesențial, ca o sterilă cău
tare formală ; dimpotrivă, inovația 
izvorăște aici dintr-o intimă și pro
fundă investigare a personalității 
eroilor, redată cu profundă înțele
gere publicului.

Aceste spectacole produc o impre
sie puternică prin capacitatea regiei 
și a actorilor de a exprima extrem 
de laconic și de plastic totodată, 
sensul acțiunii scenice. Iată-1, de 
pildă, pe S. I. Iurski în „Oceanul“. 
Cît de neașteptat și totodată cît de 
real e jocul acestui tînăr actor. El 
redă admirabil și lipsa de maturi
tate în gîndire a lui Ceasovnikov, 
dar și caracterul în fond bun și cin
stit al personajului. Sau P. B. Luspe-

BOGATĂ ÎN IDÉI
LIVIU CIULEI 

artist emerit

kaev în rolul lui Cerkun din „Bar
barii“ : reținut, sobru, lipsit de orice 
artificii, jocul său respiră forță, te 
convinge și totodată te obligă să re
flectezi asupra lumii meschine pe 
care o descrie Gorki.

Integrîndu-se stilului director al

ceanul“ sau ale unor interpreți ca 
T. V. Doronina, E. A. Lebedev, E. A. 
Popova și N. P. Korn în „Barbarii“.

Și n-am putea să trecem peste a- 
portul tuturor elementelor din spec
tacol, decorul vizual și decorul so
nor, muzica, lumina, care toate, de
parte de a limita spațiul concret al 
scenei, sînt „argumente“ cu ajuto
rul cărora spectatorului i se lărgește 
acest spațiu pînă la semnificațiile 
ample ale pieselor.

Actorii G. G. Semenov și K. I. Lavrov într-o scenă din „Oceanul“

teatrului, programului său artis
tic, actorii au realizări remarcabile, 
fiecare dezvoltîndu-și complex indi
vidualitatea artistică în cadrul uni
tății ansamblului. E greu, să-ți for
mezi, dintr-un prim contact, prefe
rințe, dar sigur îți rămîn în memo
rie (pe lîngă cei citați) creațiile acto
rilor K. I. Lavrov, O. V. Basilașvili, 
a actriței L. I. Makarova în piesa „O-

Spectacolele prezentate în cadrul 
turneului Teatrului mare dramatic 
„M. Gorki“ din Leningrad, prin ni
velul lor ideologic-artistic, vin să 
întărească înalta apreciere a publi
cului romînesc pentru teatrul sovie
tic. Ele prilejuiesc o caldă comuni
care între scenă și sală, care subli
niază valoarea acestui eveniment de 
artă și cultură.

Spectacol de gaSa cu
de Maxim

Luni seara, pe scena Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romîne, a 
avut loc un spectacol de gală cu 
piesa „Barbarii“ de Maxim Gorki, 
prezentat de Țeatrul Mare de Dramă 
„Maxim Gorki“ din Leningrad. .

La spectacol au asistat : Constanța 
Crăciun, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, 
Gheorghe Pele și Pompiliu Macovei, 
adjuncți ai ministrului afacerilor ex
terne, Petre Constantinescu-Iași și 
Marin Florea Ionescu, vicepre
ședinți ai Consiliului general 
A.R.L.U.S., Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organizații

piesa „Barbarii“
Gorki

obștești, oameni de artă și cultură,
un numeros public.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă, membri ai Ambasadei, 
șefi ai altor misiuni diplomatice 
acreditați în R. P. Romînă, alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Spectacolul, în regia lui G. A. 
Tovstonogov, artist al poporului al 
U.R.S.S., s-a bucurat de un deosebit 
succes. Măiestria interpreților a fost 
răsplătită de publicul bucureștean cu 
călduroase aplauze. La sfîrșitul spec
tacolului, oaspeților sovietici le-au 
fost oferite flori din partea Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă.

(Agerpres)

Prin goriile regiunii
Pe meleagurile regiunii Iași are 

loc în aceste zile frumoase de toam
nă culesul strugurilor. Podgoriile de 
la Cotnari, Huși, Bucium, Copou, 
Tomești freamătă de muncă. Strugu
rii sînt culeși cu grijă, iar mustul 
dulce curge în butoaiele pîntecoase.

...Iată-ne la Cotnari. Podgoria e 
bine cunoscută prin vinurile ei lico- 
roase, aromate și fine. Ing. Minai 
Dincă, directorul gospodăriei de stat, 
ne-a informat că aici culesul a în
ceput la 3 octombrie, cînd s-a con
statat concentrația de 220 grame za
hăr la litru și se va termina în circa 
3 săptămîni. între aceste limite se 
obțin vinurile cele mai bune. La Cot
nari se recoltează zilnic 9—10 vagoa
ne de struguri. întreaga cantitate se 
vinifică în aceeași zi, la cele 3 centre 
de vinificație organizate în gospodă
rie. Acest ritm de lucru este posibil 
pentru că centrele de vinificație sînt 
înzestrate cu utilaje mecanizate de 
mare randament. Strugurii se vini
fică separat sau în amestec : 35 la 
sută Grasă pentru a-i da suficient 
zahăr, 35 la sută Fetească care-i dă 
finețe, 20 la sută Tămîioasă romî- 
nească — pentru aromă și 10 la sută 
Frîncușă care asigură vinului acidi
tate și prospețime.

Podgoria Cotnari se extinde an de 
an. Dealurile altădată nefolosite sînt 
acum amenajate în terase. în fiecare 
toamnă și primăvară se plantează 
cîte 200—300 ha.

...Podgoria Hușului este situată că
tre limita de sud-est a regiunii Iași, 
împreună cu tov. Ion FTeamțu, ingi
nerul șef al gospodăriei de stat, am 
colindat mult timp dealurile acestei 
podgorii. Povestește cu multe amă
nunte despre toată strădania ce se 
depune pentru extinderea podgo
riei, lăsînd anume ce-i mai impor
tant să se vadă la fața locului.

— Sîntem pe dealul Cotoi — spune 
el, arătînd larg cu mîna în dreapta 
și în stînga. — Colo spre nord-vest 
e dealul Dobrina cu punctul nostru 
viticol „Podgoria“. Dincolo sînt cul- 
piile Pleșu și Rusca. Jos sînt văile

Ochiuri și Seaca, iar la nord de Huși 
e punctul viticol „Dric". în 1957 cînd 
a luat ființă gospodăria, erau aci 
doar 130 ha cu vii. Noi am mai plan
tat în masiv vreo 200 ha și supra
fețele cu vii vor crește an de an. Am 
mai plantat și o podgorie nouă, la 
est de Huși, pe dealurile Galbena, 
Recea și Cărămidari cu soiuri de 
struguri pentru masă. Vom mări și 
aici suprafața la peste 500 ha.

Am aflat apoi că solul dealurilor 
ce înconjoară Hușul se pretează la 
viță cu struguri pentru vin : Risling, 
Aligote, Fetească, Muscat Otonel, 
Oporto și Cabernet. Tov. Neamțu a 
precizat că în atenția conducerii gos
podăriei stă și problema reintrodu
cerii soiurilor specifice podgoriei 
Hușului, încă dîn 
vechime — Busu
ioaca de Bohotin 
cu aromă plăcută 
și Zghihara de 
Huși.

...La Bucium, 
podgorie de lîngă 
Iași, întinsă pe o 
sumedenie de dea
luri, cum sînt cele 
de la Păun, Pe- 
trăria, Vișani, Bu
cium, Doi peri, 
Potcoavă etc. cu
lesul strugurilor e 
pe sfîrșite. Din 
cele 710 ha de viță 
de vie 500 ha sînt 
pe rod. Se poate 
spune că produc
ția de struguri a 
fost bună. Brigada 
lui Ghilț Emil a 
scos de pe 53 ha 
intrate anul aces
ta întîi pe rod, o 
producție cu 4 000 
kg struguri mai 
mare decît preve
de planul, cea a 
lui Ursache Vasile 
a realizat peste 
plan cîte 2 000 — 
2 500 kg struguri

Și această podgorie se mărește 
fiecare an. întrucît este situată 
imediata apropiere a orașului Ï;

în 
.ași 

50 la sută din soiurile care se plan 
tează sînt pentru struguri de masă 
Totodată, la Bucium, o suprafață de 
640 ha de dealuri goale sau acope 
rite în prezent,cu lăstărișuri, mără- 
cinișuri, vor fi transformate în li
vezi. O suprafață de 500 ha a și fos 
plantată cu meri și peri.

Ne oprim la aceste cîteva noutăți. 
S-ar putea spune mult mai multe, 
căci sînt și alte podgorii în jurul la
șului, Hușului, Hîrlăului, care se 
întind de la an la an pe sute și sute 
de hectare, punîndu-se astfel în va
loare terenuri slab productive* ero
date.

'aralel cu culesul strugurilor și cu 
vinificația, pe dealuri se văd sute și 
sute de oameni lucrînd la terase pen
tru vii și pomi, tractoare grele și 
buldozere care nivelează dealurile. 
Acum, în toamnă, și în primăvară, 
la Cotnari' se vor planta 250 ha cu 

iar la Huși șl Bucium cîte 200 
La Bucium se fac gropi și pen- 
plantarea a încă 50 ha cu pomi 

pitici. Se lucrează intens la pregăti
rea teraselor pentru plantare și în 
gospodăriile de stat Copou, Uricani, 
Cristești, Averești etc. precum și în 
numeroase gospodării colective.

Peste cîțiva ani, tot pe această 
vreme, din noile plantații de vii se 
vor culege cantități mult mai mari 
de struguri dulci și aromați care vor 
duce mai departe faima podgoriilor 
ieșene.

MANGLE CORCACI 
coresp. „Scînteii“

La culesul strugurilor în viile de Ia Buciumla hectar.

(Foto : A. CARTOJAN)

ă laboratoare. în fotografia

Construcjii noi în orașul Brad. în fotografia din stinca 
sus : O parte din apartamentele construite pînă acum. în 
fotografia din stînga jos : Clădirea școlii de 8 ani, care a 
fost dată în folosință la începutul acestui an școlar. Ea 
cuprinde 16 săii de clasă și două 
din dreapta : Clădirea P.T.T.R. 
aceasta.

dată în folosință în vata

il

TEATRE î O.S.T.A. (Teatrul de Operă 
și Balet al R. P. Romîne) : Oceanul — 
spectacol extraordinar prezentat de Tea
trul Mare de Dramă „Maxim Gor
ki' din Leningrad — (orele 20). 
Filarmonica de stat „George Enescu“ 
(Sala mică a Palatului R. P. Romîne) : 
Recitalul sopranei Emilia Petrescu — 
(orele 20). Teatrul de stat de operetă : 
Mam-zelle Nitoucho — (orele 19,30). Tea
trul Național „I. L. Caragiale“ (Sala 
Comedia) : Nevestele vesele din Wind
sor — (orele 19,30). (Sala Studio) : Nora
— (orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : Peer Gynt — (orele 
19,30). (Sala Studio) : Casa cu două in
trări — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra“ (bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Război și pace — (orele 19,30). 
(Sala Studio — str. Alex. Sahia nr. 76 A): 
Tache, lancho și Cadîr — (orele 19,30). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : 
Paharul ou apă — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret șl copii (Sala C. Miile) : 
Acuzarea' apără — (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat : Un proces neterminat
— (orele 20). Teatrul Țăndărică (Sala 
Academiei) ; A fugit un tren — (orele 
16). (Casa de cultură N. Bălcescu) : Ala 
bala portocala — (orele 15). Ansamblul 
de cîntece și dansuri al C.C.S. : Cîntă 
țara mea — (orele 20). Teatrul satiric- 
muzlcal „C. Tănase“ (Sala din calea Vic
toriei 174) : Palatul melodiilor — (orele 
20). Circul de stat ! Stelele Budapestei
— (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Vară șl fum — 
cinemascop : Patria — bd. Magheru 
12—14 (9| 11,30; 14, 16,30; 19; 21,20), Bucu
rești — bd. 6 Martie 6 (9,15, 11,30; 13,45; 
16,30; 13,45; 21), Bucegi — bd. 1 Mai 57 
(10,30; 13,45; 15; 17,15; 19,30; 21,45), Tomis
— cal. Văcărești 21 (8; 10,15; 12,30; 15;'
17.30; 20), Modern — piața G. Coșbuc 1 
(9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). Valsul ne
muritor : Republica — bd. Magheru 2 
(8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 17; 19; 21,15), Fes
tival — bd. 8 Martie 14 (9,15; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Excelsior — bd. 1 Mai 
322 (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Fero
viar — cal. Griviței 80 (10; 12,15; 14,30;
17; 19,15; 21,30). Taxiul morțli : Carpați
— bd. Magheru 29 (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Capitol — bd, 6 Martie 16 (10; 12|

14; 16,15; 18,30; 20,45). Povestea pantofio- 
rilor de aur : Tineretului — cal. Victo
riei 48 (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30), Libertății — str. 11 Iunie 75 (10; 
12; 14; 16; 18; 20). Strict secret — cine
mascop: Victoria — bd. 6 Martie 7 (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Grivița — cal. 
Griviței — lîngă podul Basarab (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30), Aurora — bd. Dimitrov 
113 (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Fe
cioara : Central — bd. 6 Martie 2 (10,30: 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Rocco și 
frații săi — ambele serii : Lumina — 
bd. 6 Martie 12 (9,45; 13,15; 16,45; 20,15). 
Marele drum : Union — str. 13 Decem
brie 5—7 (16; 18,15; 20,30). Program spe
cial pentru copii la orele 10 la cinema
tograful Doina — str. Doamnei 9. 
Codin : Doina — str. Doamnei 9 (11,30; 
13,30; 16,30; 18,30; 20,30), Floreasca — str. 
I. S. Bach 2 (15; 17; 19; 21), Drumul Serii
— str. Drumul Serii 30 (16; 18; 20). Lan
terna cu amintiri — Mărturisirile unei 
mese de restaurant rulează în continu
are de la orele 10 pînă la orele 21 la 
cinematograful Timpuri Noi — bd. 
6 Martie 18. Pe Donul liniștit — séria 
I : Giulești — cal. Giulești 50 (10.15;
13,30; 18; 18,15; 20,30). Șampanie și me
lodii : înfrățirea între popoare — bd. 
Bucureștli-Noi (13,30; 15,30; 18; 20,30). Tu 
ești minunată: Cultural — piața Ilie 
Plntilie 2 (11; 16; 18,15; 20,30). Vîrsta dra
gostei : Dacia — cal. Griviței 137 (9; 11; 
13; 15| 17; 19; 21). Babette pleacă la 
război — cinemascop : Buzești — str. 
Buzești 9—11 (16; 18,15; 20,30), Volga — 
șos. Rie Pintilie 61 (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Ultimul tren din Gun Hill : 
Crîngași 42 (15; 17; 19; 21), Cosmos — bd. 
30 Decembrie 89 (16; 18; 20). Icarie X B 1
— cinemascop : Unirea — bd. 1 Mai 143
(16; 18; 20).■ Ipocrîții: Flacăra — cal. Du- 
dești 22 (16; 18,15; 20,30), Miorița — cal. 
Moșilor 127 (10; 12; 14, 16; 18,15; 20,30).
Melodia — șos. Ștefan cel Mare — colț 
cu str. Lizcanu (10: 12; 14,16; 10,15; 20,30). 
Oameni de afaceri: Vitan — cal. Du- 
dești 97 (15; 17; 19; 21). Noua prietenă a 
tatii : Munca — șos. Mihal Bravu 221 
(15; ț7; 19;,21). Legea e l.ege : Popular
— str. Mătăsarl 31 (16; 18,15; 20,36). Gang
steri șl- filantropi : Arta >— cal. Călărași 
153 (16; 18,15; 20,30). Batalionul negru : 
Moșilor — cal. Moșilor 221 (151 17; 19;

21). E permis să calci pe iarba : Viitorul
— str. M, Eminescu 127 (16; 18,15; 20,30). 
De la Apenini. ia Auzi — cinemascop : 
Colentina — șos. Colentina 84 (15; 17,30; 
20). Turneul veseliei : Luceafărul — cal. 
Rahovei 118 (16; 18,15; 20,30). Frumoasa 
aventură : Progresul — str. Giurgiului 
3 (15; 17; 19; 21). Cain al XVIII-lea : Lira
— cal. 13 Septembrie 196 (15,30; 18; 20,30). 
Ferentari — cal. Ferentari 86 (16: 18,15; 
20,30). Pe urmele bandei : Cotroceni — 
șos. Cotroceni 9 (15; 17; 19; 21). Genera
lul : Pacea — bd. Libertății 70—72 (16; 
18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. 19.00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Primele 
Versuri... 19,30 — Emisiune de teatru : 
,>De Prctore Vincenzo“ de Eduardo de 
Filippo, în romîncștc de Florian Potra. 
în pauză: Emisiune de știință. în înche
iere ; Buletin de știri, buletin meteoro
logic. CUM E VREMEA

IERI ÎN ȚARA : Vremea s-a menținut 
în general frumoasă și s-a încălzit ușor 
Cerul a fost mai mult senin aproape în 
toate regiunile, exceptînd Ardealul și 
nordul Moldovei unde s-a înorat trep
tat și spre seară a început să plouă pe 
alocuri. Vîniui a suflat slab, pînă la po
trivit, predominînd din sud-vest. Tem
peratura aerului la ora 14 avea valori 
cuprinse între 24 de grade la Bacău. 
Vaslui și Roman și 15 grade la Turda. 
In București : Vremea a fost frumoasă, 
cu cerul mai mult senin. Vintul a suflat 
slab. Dimineața s-a produs ceață slabă. 
Temperatura maximă : 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 octombrie. In țară : Vremea se 
menține în generai frumoasă, cu cerul 
mai mult senin în sudul țării și variabil 
în nord, unde vor cădea ploi locale. 
Vint slab pînă Ia potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura în scădere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între zero și 
10 grade, lai- maximele între 16 și 26 de 
grade. Dimineața ceață slabă locală. In 
București : Vremea se menține frumoa- 
să, cu cerul mai mult senin, vînt slab, 
temperatura staționară.
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INFOR MÂȚII

privind valorificarea
Luni, în sala dé marmură a Casei 

Scînteii, a avut loc ședința lărgită 
a Consiliului Editurilor și Difuzării 
Cărții. în cadrul ședinței s-a anali
zat activitatea editurilor privind va
lorificarea moștenirii literare și s-a 
dezbătut planul de perspectivă pri
vind tipărirea clasicilor literaturii 
noastre. Au participat membrii, con
siliului, academicieni, scriitori, ca
dre de specialitate de la Institutul 
de istorie literară, de la Institutul 
de etnografie și folclor, de la Insti
tutul de lingvistică, de la univer
sitățile din București, Cluj și Iași, 
critici literari, redactori de la edituri 
și de la revistele de specialitate, 
ziariști.

Ședința a fost condusă de tov. 
Virgil Florea, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă. Tov. Aurel Mihale, președin
tele Consiliului Editurilor și Difuză
rii Cărții, a prezentat un referat. Au 
luat cuvîntul la discuții Panaitescu 
Perpessicius, Al. Graur, I. Byck,

moștenirii literare
Mihai Novicov, Ov. S. Crohmălnl- 
ceanu, Pop Simion, Ion Bănuță, 
Paul Cornea, Nicolae Popa, Savin 
Bratu, I. D. Bălan, Valeriu Rîpeanu 
și alții.

Reliefînd realizările obținute în 
domeniul valorificării critice a moș
tenirii literare, atît referatul cît și 
vorbitorii au subliniat necesitatea 
continuării ' și îmbunătățirii activi
tății editoriale pe acest tărîm. Cu 
acest prilej a avut loc un rodnic 
schimb de-păreri cu privire la tipă
rirea operelor scriitorilor de frunte 
în ediții definitive, tipărirea de cu
legeri de pagini reprezentative, edi
tarea unui număr de monografii, a 
unor ediții critice de nivel academic 
ale clasicilor- literaturii noastre, e- 
ditarea organizată a comorilor fol
clorului nostru, precum și editarea 
celor mai reprezentative opere în 
ediții de popularizare în tiraje 
mari, pentru cele mai largi mase de 
cititori.

EXTERNE
Ședința Comisiei permanente a C. A. f, R.

de comerț exterior
MOSCOVA 14 (Agerpres). — între 

10-14 octombrie a.c. a avut loc la 
Moscova ședința ordinară a Comisiei 
Permanente C.A.E.R. de comerț ex- 

• terior. La lucrările ședinței comisiei 
au luat parte delegații din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Mongolă, R. P. Po
lonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară și 
U.R.S.S.

La ședința comisiei au participat 
în calitate de observatori reprezen
tanții R.P. Chineze, Republicii Cuba 
și R. D. Vietnam.

Comisia a elaborat măsurile prac
tice pentru îndeplinirea hotărîrilor 
sesiunii a XVIII-a a C.A.E.R. cupri-

vire la comerțul exterior și a aprobat 
planul său de activitate pe anul 1964.

în legătură cu trecerea de la 1 ia
nuarie la sistemul de decontări 
multilaterale în comerțul reciproc al 
țărilor membre ale C.A.E.R., comisia 
a stabilit modul de pregătire și des
fășurare a tratativelor comerciale pai 
1964, a examinat, de asemenea, o se
rie de alte probleme în legătură cu, 
dezvoltarea mai departe a comer
țului exterior al țărilor membre ale 
C.A.E.R. și a adoptat hotărîri cores
punzătoare.

Ședința Comisiei s-a desfășurat în 
spiritul colaborării prietenești și fră
țești și al deplinei înțelegeri re
ciproce între participanți.

Sofia Barotă, operatoare Ia Fabrica de medicamente „Fiola“ din Capi
tală, se remarcă prin munca de calitate la lucrările ce-i sînt încredințate, 
în fotografie : farmacista Alexandrina Vîșoiu și Sofia Barotă Se pregătesc să 
facă controlul microscopic al conținutului fiolelor. (Foto : R. COSTIN)

Cu prilejul Lunii prieteniei romîno-sovietice

Delegația Asociației de prietenie 
sovieto-romînă, care se află în țara 
noastră cu prilejul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice, a vizitat regiunea 
Brașov. La Brașov oaspeții au parti
cipat la adunarea consacrată des
chiderii Lunii prieteniei romîno-so
vietice. Cu acest prilej au luat cu- 
vîntul conf. univ. Victor Hoffmann, 
rectorul Institutului politehnic, 
președintele Consiliului regional 
A.R.L.U.S., și N. I. Lukian, locții
tor al ministrului învățământului 
public al R. S. S. Moldovenești;

dinmembru al conducerii filialei 
R. S. S. Moldovenească a Asociației 
de prietenie sovieto-romînă.

Membrii delegației au asistat la 
un spectacol prezentat de cele mai 
bune formații artistice de amatori 
din Brașov și de orchestra de mu
zică populară Miorița, au vizitat 
Muzeul Brukenthal din Sibiu, Uzi
nele „Steagul Roșu“ din Brașov, iar 
luni, în drum spre Capitală, s-au 
oprit la Muzeul Doftană.

(Agerpres)

Depunerea unei coroane 
de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei de către 

ambasadorul R. P. Mongole
Luni la amiază cu prilejul depu

nerii scrisorilor de acreditare, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Mongole în R. P. 
Romînă, Togoociin Ghenden, a de
pus o coroană de flori la Monumen
tul Eroilor Patriei.

La solemnitate au fost de față 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, al Ministerului For
țelor Armate și ai Sfatului popular 
al Capitalei.

© Nicolao Ștefan, vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agriculturii, Valeriu 
Popa, directorul Institutului de cercetări 
hortiviticole, și Traian Popescu, director în 
trustul central Gostat, au plecat în Italia 
pentru a lua parte la prima bienală pomi
colă care are loc la Ferrara.

© Luni după-amiază a părăsit Capitala 
prof. dr. Raymond Wegmann, directorul 
Institutului de histochimie medicală'din 
Paris, secretar general al Comitetului in
ternațional de histochimie și citochimie, 
care, la invitația Uniunii Societăților de 
Științe Medicale din R. P. Romînă — sec
ția histochimie — a făcut o vizită în țara 
noastră. în timpul șederii în R. P. Romînă, 
oaspetele a făcut o vizită la catedra de his-

țologie a Facultății de medicină din Bucu
rești și la alte instituții medico-sanitare din 
Capitală. Prof. dr. R. Wegmann a confe
rențiat despre : „Progrese recente în his- 
toenzimologie“ la Centrul .de documentare 
medicală a) Ministerului Sănătății și Pre
vederilor Sociale.

G După o vizită făcută în țara noas
tră la invitația I.R.R.C.S., Gunner Heerup, 
președintele 'Asociației de prietenie a Da
nemarcei cu R. P. Romînă, a plecat spre 
patrie. în timpul șederii în țara noastră, 
oaspetele a vizitat diverse institute de cul
tură și artă din Capitală și din alte locali
tăți.

(Agerpres)

„Peste tot actualitatea reprezintă
(Agerpres). factorul dominant“

Sărbătoarea ziarului 
„Kansan Uutiset“

HELSINKI 14 (Agerpres). — La 13 
octombrie, în capitala Finlandei au 
avut loc festivități consacrate ani
versării ziarului „Kansan Uutiset“, 
organ al Uniunii democrate a po
porului finlandez și al P.C. din Fin
landa.

Cu acest prilej a avut loc o adu
nare a reprezentanților opiniei pu
blice democrate din țară, la care a 
luat cuvîntul Herta Kuusinen, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Finlanda. Ea a subliniat ro
lul important 
ca tribună a 
din Finlanda 
lor oamenilor , „_____ x___
pentru întărirea relațiilor priete
nești cu toate țările.

Adunarea s-a încheiat cu un spec
tacol la care și-au dat concursul 
formații de artiști amatori, precum 
și valoroși reprezentanți ai vieții ar
tistice finlandeze.

O măsură a guvernului 
indonezian

DJAKARTA 14 (Agerpres). — La 
14 octombrie, Ministerul Poștelor și 
Telecomunicațiilor al Indoneziei a 
anunțat suspendarea pe termen 
nedefinit a tuturor legăturilor, radio 
și telegrafice cu Federația Malayeză. 
Această hotărîre, care a intrat în 
vigoare imediat, face parte din mă
surile luate de guvernul indonezian 
în cadrul politicii față de Federația 
Malayeză.

Deschiderea universității serale de marxismUeninism

GALAȚI (redacția ziarului „Viața 
Nouă“). — Ieri în sala Institutului 
pedagogic de 3 ani din Galați a avut 
loc deschiderea cursurilor universi
tății serale de marxism-leninism de 
pe lîngă comitetul regional de 
partid.

în fața celor 900 de cursanți care 
vor frecventa anul acesta universi
tatea — activiști de partid și de stat,

din economie, muncitori, ingineri și 
alte categorii de oameni ai muncii 
— a vorbit tov. Nicolae Mihai, se
cretar al comitetului regional de 
partid, care a arătat sarcinile ce re
vin studenților în însușirea învăță
turii marxist-leniniste și a politicii 
partidului nostru. A urmat apoi pre
darea primei lecții din programa de 
învățămînt.

Vizitele oaspeților 
japonezi

Misiunea guvernamentală econo
mică japoneză condusă de Tsunesuke 
Wada, care se află de cîteva zile în 
țara noastră, a avut la Ministerul 
Comerțului Exterior un schimb de 
vederi cu privire la dezvoltarea rela
țiilor comerciale între R. P. Romînă 
și Japonia. Membrii delegației au 
avut, de asemenea, întîlniri cu re
prezentanți ai unor întreprinderi ro
mînești de comerț exterior.

După ce au vizitat unele uzine 
bucureștene, oaspeții japonezi au fă
cut o călătorie 
Negre.

litoralul Mării
(Agerpres)

(Urmare din pag. I-a)

partid, îmbunătățirea îndrumării 
organizațiilor de masă.

Partidul acordă o mare însemnă
tate muncii ideologice, răspândirii 
ideilor marxism-leninismului, ca 
factor de mare însemnătate în o- 
pera de construire a noii orân
duiri. Nivelul mai înalt de pre
gătire politico-ideologică al membri
lor de partid creează condițiile pen
tru o analiză mai aprofundată, în 
adunările de alegeri, a muncii ideo
logice a organizațiilor de partid. 
Ceea ce se cere este ca această ana
liză să nu se limiteze la latura sta
tistică, organizatorică a muncii, ci 
să pătrundă în conținutul învăță- 
mîntului de partid, al propagandei 
prin conferințe, al activității poli
tico-educative de masă, să aprecieze 
în ce măsură sînt legate de viață, de 
sarcinile actuale, cum contribuie la 
înarmarea membrilor de partid și a 
maselor de oameni ai muncii cu cu
noașterea documentelor de partid, 
a politicii partidului în problemele 
interne și internaționale, la dezvol
tarea conștiinței socialiste și edu
carea patriotică și intemaționalistă 
a celor ce muncesc, la creșterea 
combativității și intransigenței față 
de manifestările înapoiate, față de 
orice influențe ale ideologiei și mo
ralei burgheze.

Adunărilor de alegeri le este pro
priu caracterul de lucru. Aceasta se 
reflectă în primul rînd în felul cum 
sînt întocmite dările de seamă. 
Ceea ce li se cere acestora este să 
nu fie o simplă înșirare de rezul
tate și date statistice, ci să ridice 
probleme, să îndrepte atenția co
muniștilor spre sarcinile principale, 
în primul rînd a celor încă nere
zolvate, să analizeze concret activi
tatea organului de conducere și a 
membrilor de partid, să fie pă
trunse de critică și autocritică par
tinică, constructivă. Este bună me
toda folosită în numeroase organi
zații de bază, unde alături de birou, 
sînt atrași, la elaborarea dării de 
seamă, membri de partid bine pre
gătiți și cu experiență — ingineri 
și tehnicieni, propagandiști etc.

Membrii de partid sînt chemați 
să participe activ la dezbaterile pe 
marginea dării de seamă, să ana
lizeze cu exigență munca colec
tivă și personală. Alegerile din 
anii trecuți au arătat însem- 

. nătatea deosebită pe care o are 
pentru îmbunătățirea muncii adop
tarea unor hotărîri concrete, puter
nic legate de viață, care țin seama 
de propunerile făcute în adunarea 
de alegeri de membrii de partid.

Un moment de mare însemnătate 
în cadrul adunărilor și conferințe
lor îl constituie alegerea organelor 
conducătoare. Interesele unei rod
nice activități viitoare a organiza
țiilor de partid cer fiecărui comu
nist să-și exercite cu un înalt simț 
al răspunderii drepturile lui stătu- - 
tare, să aleagă în noile birouri și 
comitete de partid pe cei mai buni 
dintre ei, oameni devotați trup și 
suflet partidului, capabili din punct 
de vedere profesional, cu o pregă
tire politică și ideologică corespun
zătoare, principiali, activi, strîns le
gați de mase, și care prin activita
tea lor în producție și pe tărîm ob
ștesc, prin întreaga lor comportare, 
și-au cîștigat stima și încrederea 
membrilor de partid și a maselor.

Buna desfășurare a adunărilor de 
alegeri depinde mult de ajutorul a-

cordat la pregătirea și conducerea 
lor de către comitetele orășenești, 
raionale și regionale. Experiența 
dovedește că acest ajutor este deo
sebit de eficace când este acordat 
în primul rînd de membrii biroului, 
ai comitetului de partid. Pe de altă 
parte, participarea nemijlocită la 
pregătirea și conducerea adunărilor 
de alegeri le va da posibilitatea 
membrilor birourilor orășenești, 
raionale, regionale să cunoască și 
mai îndeaproape viața organizați
ilor de bază, pe membrii de partid.

Buna pregătire și desfășurare a 
adunărilor și conferințelor de partid 
pentru dare de seamă și alegeri vor 
duce la ridicarea la un nivel și mai 
înalt a muncii politice și organiza
torice a partidului, în scopul obți
nerii de noi succese în lupta pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste.

Declarația ministrului industriei chimice, a R. P. Polone, 
RadlinskiAntoni

Ministrul industriei chimice a 
R. P. Polone, Antoni Radlinski, care 
ne-a vizitat țara în fruntea unei de
legații de specialiști din industria 
chimică, a avut înainte de plecare o 
convorbire cu redactorul Agenției 
Romîne de Presă „Agerpres“, Petru 
Uilăcan, căruia i-a declarat printre 
altele :

Industria chimică romînească este 
o ramură tînără. Trăsătura ei ca
racteristică este contemporaneitatea, 
trăsătură pe care am întîlnit-o în 
toate întreprinderile pe care le-am 
vizitat. începînd de la uzinele de 
anvelope „Danubiana" de la Bucu
rești și terminînd cu întreprinderile 
producătoare de fire și fibre sinteti
ce, îngrășăminte cu azot și rafinării 
de petrol, peste tot actualitatea re
prezintă factorul dominant.

O altă caracteristică a industriei 
chimice romînești este tinerețea ca
drelor. Aceste cadre tinere lucrează 
cu mult entuziasm, curaj și compe
tență, ele soluționează cu succes 
greutățile care se ivesc în legătură 
cu noile tehnologii și produse, cu

introducerea tehnicii noi în toate 
întreprinderile industriei chimice.

O dată cu construirea unei serii 
de noi fabrici și uzine pe baza ma
teriilor prime existente în țară ca 
petrol și gaze naturale, cu asimila
rea noilor metode tehnologice, chi
mia romînească a căpătat mari po
sibilități de dezvoltare care-i per
mit nu numai acoperirea necesități
lor interne dar și crearea de posi
bilități pentru export. Acest lucru 
îl confirmă numeroasele produse 
noi pe care le realizează în momen
tul de față industria dv. chimică.

Protocolul pe care l-am semnat 
la București — a spus în încheiere 
Antoni Radlinski — lărgește posi
bilitățile de colaborare dintre in
dustria chimică romînească și cea 
polonă într-o serie de domenii im
portante, printre care schimburi re
ciproce de documentații tehnice, vi
zite de specialiști în uzinele celor 
două țări, un larg schimb de expe
riență tehnică și economică între 
lucrătorii din industriile noastre 
chimice.

Sonde reactivate
Petroliștii din sche

lele' Trustului de ex
tracție Momești, apli- 
cînd metodele noi de 
lucru, cum sînt trata
mentele tensio-active, 
tratamentele cu sol- 
venți, fisurări hidrau-

lice selective și multi
ple etc., au redat pro
ducției 27 de sonde. 
Merită evidențiate 
pentru rezultatele bu
ne obținute în această 
direcție brigăzile de

sondori conduse de 
Marian Constantin de 
la schela Modîrzău și 
Alexandru Popa de la 
schela Moinești. (De la 
Constantin Moga, ingi
ner petrolist).

B

pe care îl are ziarul 
mișcării democratice 
în apărarea drepturi- 

muncii, pentru pace,

ATERIZIND PE NEVA

La 14 octombrie, un avion pilotat 
de aviatorul sovietic Viktor Mosto
voi a decolat de pe aeroportul din 
Talin spre Moscova, avînd la bord 
51 de persoane. După ce a luat al- 
titudine,, mecanicul de bord a ob
servat că trenul de aterizare al a- 
vionului s-a defectat. S-a hotărît 
ca avionul să zboare pînă la Le
ningrad pentru a consuma rezer
vele de benzină care creează riscuri 
în plus la aterizarea forțată. Dar 
ajuns deasupra Leningradului, pi
lotul a constatat că s-a defectat un 
motor. în afară de aceasta, deși in
dicatorul arăta că mai există re
zerve de benzină, combustibilul se 
terminase. Cînd avionul se afla 
deasupra centrului Leningradului, 
a încetat să funcționeze și celălalt 
motor din cauza lipsei de benzină. 
Pilotul a anunțat aeroportul că va 
recurge la ultima șansă pentru a 
salva pasagerii și echipajul avionu- 
lùi : să aterizeze pe Neva. Datorită 
unei manevre curajoase, avionul a 
evitat ciocnirea cu un pod și a 
coborît pe apa fluviului. O navă 
special pregătită a remorcat avio
nul și l-a dus la mal. Nici unul 
dintre pasageri și membrii echipa- 

■ jtilui nu a fost rănit.
VICTIM? ALE MODEI

Conferința Uniunii internațio
nale a asociației pentru apărarea 
naturii, care s-a desfășurat la Nai
robi (Kenya), a fost serios neli-

Replică dată reprezentantului 
lui Salazar

LAGOS 14 (Agerpres). — Ambasa
dorii și șefii misiunilor diplomatice 
africane în capitala Nigeriei au pă
răsit un dineu oferit de ambasadorul 
Statelor Unite în cinstea înaltului 
comisar britanic, în semn de protest 
împotriva prezenței însărcinatului 
cu afaceri al Portugaliei. Această 
acțiune reprezintă un nou protest 
împotriva politicii de discriminare 
rasială și de teroare dusă de colo
nialiștii portughezi în Africa.

D
niștită — relatează agenția France 
Presse — de nimicirea, fără prece
dent în istoria Africii, a leoparzi- 
lor. Intr-adevăr aceștia sînt pe 
cale să dispară cu desăvîrșire din 
junglele africane. Cauza ? Moda, 
în Occident, printre femeile din 
lumea „bună“, este „en vogue“ 
moda de a purta paltoane din bla
nă de leopard. în urma creșterii 
fabuloase a prețurilor la aseme
nea mantouri, aceste animale sînt 
condamnate la distrugere.

- UN NOU FILM

Cunoscutul regizor de origine spa
niolă, Luis Bunuel, va începe în cu- 
rînd noul său film „Jurnalul unei fe
mei de servici“ după un roman al 
scriitorului francez Octave Mirbeau. 
Principalii interpreți ai filmului vor 
Jeanne Moreau, Michel Piccoli 
Georges Geret.

CAMPANIE ÎMPOTRIVA
ROZĂTOARELOR

fi
Și

Pe
început o vastă operațiune pe care 
ziarele au denumit-o „moarte șobola
nilor I“ Această operațiune este me
nită să oprească înmulțirea catastrofal 
de rapidă a rozătoarelor care au inun
dat, pur și simplu, numeroase locals 
tăți din Japonia. în acțiunea de stîr- 
pire a acestor rozătoare sînt întrebuin. 
țațe numeroase mijloace tehnice, in
clusiv elicoptere.

insula Hokkaido din Japonia a

Unități comerciale noi
CURTEA DE ARGEȘ (coresp. 

„Scînteii“). — In raionul Curtea de 
Argeș rețeaua comercială este în 
continuă creștere. La Curtea de Ar
geș, Căpățîneni, Corbeni și Oești au 
fost date în folosință în ultima vre
me noi unități comerciale pentru 
desfacerea mărfurilor. Magazine 
pentru aprovizionarea colectiviștilor 
au fost construite de către coopera
tivele de consum și în comunele 
Brăduleț, Mușetești, Stroești, Pietro- 
țani, Albești etc. în comunele raio
nului există în prezent 400 de astfel 
de unități.

Dinamo București a cîștigat me
ciul de ieri cu Steaua (scor 3-2), 
trecînd — ca rezultat al acestei 
victorii — pe primul loc în clasa
ment. în ce privește jocul, trebuie 
în primul rînd menționat că el s-a 
ridicat la un bun nivel tehnic, fiind 

■ presărat cu multe faze spectacu
loase — spre satisfacția celor care, 
din tribune, sau la televizoare, au 
urmărit desfășurarea lui. înaintă
rile au căutat să imprime un ritm 
viu acțiunilor ofensive. Schimbă
rile de locuri între jucători, ca și 
pătrunderile pe extreme au creat 
destule probleme apărărilor.

Dinamo a meritat, incontestabil, 
victoria. Avînd o înaintare omoge
nă, al cărei joc incisiv, derutant a 
dat mult de lucru adversarului, di
namoviștii au beneficiat și de 
aportul liniilor defensive, în rîndul 
cărora frații Nunweiller și Petru 
Emil au ieșit mult în evidență.

Victoria echipei Dinamo a fost 
înlesnită de jocul slab al apărării 
echipei „Steaua“, care se menține 
cu mult sub nivelul liniei de atac 
a echipei și care ieri a mai comis 
două grave greșeli, soldate ambele 
cu goluri. Steaua plătește tribut 
serios (și ieri a făcut-o cu priso
sință) unei vechi și serioase lacune 
în concepția de joc a apărării : fără 
să fie nevoie, Petescu, Hălmăgea- 
nu, Jenei preferă să dribleze în 
propriul lor careu, creînd artificial 
situații din cele mai periculoase 
pentru propria lor poartă.

La reușita meciului a contribuit, 
desigur, și faptul că s-au înscris 
cinci goluri. Ca urmare a unei in
sistente dominări chiar de la în
ceputul jocului, Steaua înscrie pri
mul gol. Pavlovici, primind o pasă 
pe extremă de la Constantin, îna
intează cu un scurt dribling spre 
poarta lui Datcu. Zărindu-1 mai 
bine plasat pe Voinea trimite min
gea acestuia, care marchează prin- 
tr-un șut puternic.

Tot fotbaliștii militari au iniția
tiva, în cea mai mare parte a pri
mei reprize ; ei trag mult la poar
tă, lăsînd impresia că vor obține 
victoria. Dinamoviștii — care se 
pare s-au „încălzit" mai greu —

au o puternică revenire spre sfîrși- 
tul reprizei. Pîrcălab..— și mai pu
țin Haidu (jucat insuficient) — sînt 
de neoprit din cursele lor pe ex
treme. Mingea, centrată cu preci
zie, îi găsește bine plasați pe Fră
țilă, pe Ene, dar și pe SuCiu, care 
rezolvă situațiile critice de la poar
ta sa.

Și după pauză, tot dinamoviștii

CLASAMENTUL
Dinamo Buc. 7 5 0 2 23 : 3 10
Steaua 7 5 0 2 24 : 13 10
Petrolul 7 3 3 1 13.: .4 9
Progresul 7 3 3 1 14 :12 . 9
C.S.M.S. 7 4 0 3 13 :10 8
Farul 7 4 0 3 12 :13 8
Steagul Roșu 7 3 Ï 3 10 :10 7
Siderurgistul 7 3 1 3 8 :10 7
U.T.A. 7 2 2 3 7 : 9 6
Dinamo Pitești- 7 3 0 4 8 :12 6
Rapid - 7 2 2 3 12 :18 6
Crlșul 7 2 2 3 6 :15 6
Știința Tlmlț. 7 2 0 5 8 :14 4
Știința Cluj 7 1 0 6 5 :14 2

domină. La un șut puternic al lui 
Pîrcălab, Suciu respinge în corner. 
Lovitura de colț este bine execu
tată. Petescu vrea să degajeze, cît 
mai repede, dar neatent trimite în 
propria-i poartă. Era min. 47 și 
scorul a devenit egal (1-1). Nu mult 
după aceea, Dinamo înscrie un nou 
gol, la care — fără a-i diminua 
meritele lui Frățilă, care a urmărit 
atent faza — și-a adus aportul tot 
un jucător de la Steaua. Prin pasa 
dată înapoi, dar cu... încetinitorul, 
Jenei îi dă posibilitate lui Frățilă 
să intercepteze mingea, să înain
teze de unul singur și s-o șuteze în 
poartă. La încă trei minute, după 
insistentele atacuri dinamoviste. 
Haidu trece de Zavoda și centrează 
chiar în centrul careului mic. Aci. 
singur (!), se află doar Frățilă. Cu 
un plonjon spectaculos, dinamovis- 
tul înscrie unul dintre cele mai 
frumoase goluri văzute în ultimul 
timp.

Alura jocului se menține vie, cu 
toate că dinamoviștii pun accentul 
pe menținerea rezultatului. Steaua 
profită de situația ivită. Constan
tin, aproape de careul de 16 m, îl 
lansează pe Voinea printre apără-

torii dinamoviști. Centrul atacant 
al militarilor face cîțiva pași și în
scrie (3-2 pentru Dinamo,. în minu
tul 71). Reveniți în atac, dinamo
viștii domină pînă la sfîrșitul 
partidei, șutind de numeroase ori 
— mai ales prin Frățilă, ieri în for
mă deosebită. Barele și portarul 
Suciu au oprit goluri aproape, si
gure.

Nivelul satisfăcător al jocului — 
ambele echipe au desfășurat un 
fotbal modem — a fost umbrit de 
unele manifestări nesportive (faul
turi, loviri,' simulări). în duelurile 
Zavoda — Haidu, Popa — Crăini- 
ceanu, Kotzka — Pîrcălab, apără
torii au încercat să rezolve situa- 

. țiile critice prin intervenții nere
gulamentare, dure. Repetate inter
venții periculoase a avut și Țîr- 
covnicu.

Competent și sobru arbitrajul 
lui Nedelkovski (R. S. F. Iugosla
via) care a condus corect, a lăsat 
liberă cursivitatea jocului interve
nind însă și la orice incorectitudi
ne sau abatere de la regulament.

I. DUMITRIU

„Săptamma sportivă 
internaționala“

TOKIO 14 (Agerpres). — 
In capitala Japoniei, pe di
feritele baze olimpice, sînt 
în plină desfășurare con
cursurile „Săptămînii spor
tive internaționale“. în cea 
de-a 3-a zi a competiției 
de atletism,, australianul 
Anthony Sneazwell a cîști- 
gat proba de săritură în 
înălțime, cu rezultatul 
2,20 m.

de 
Pe locul doi s-a 

clasat polonezul Czemik — 
2,10 m. Sovieticul Brumei, 
recordmanul mondial al 
probei (2,28 m), a absentat 
de la acest concurs.

La săritura în lungime 
femei, pentru a doua oară 
în acest sezon, atleta en
gleză Mary Rand a în
vins-o pe recordmana mon
dială Tatiana Scelkanova. 
Ea a cîștigat proba cu 6,38 
m urmată de sportiva so
vietică — 6,29 m._ Belgia
nul Gaston Roelants s-a 
clasat primul la 3 000 
m obstacole în 8’41” 
6/10. Celelalte probe au 
fost cîștigate de : Hebauf

Handbal

Un cuplaj aplaudat
Duminică dimineața pe terenul de 

handbal de la Giulești a avut loc un 
cuplaj handbalistic mult aplaudat 
de spectatorii prezenți în număr 
mare. Cele trei meciuri din cadrul 
penultimei etape a campionatului 
republican au opus echipele Con
fecția — Progresul, Rapid — Știința 
(feminin) și Rapid — C.S.M.S. Iași 
(masculin). în prima întîlnire s-a în
registrat și prima surpriză : Con
fecția a reușit să termine învingă
toare și încă la scor (este prima ei 
victorie din acest campionat) la 
capătul unei dispute pasionante. 
Scor final 10—5.

Meciul derbi al campionatului re
zervat echipelor feminine a fost aș
teptat cu nerăbdare. Era și firesc, 
deoarece în această întîlnire își dis
putau șansele fruntașele clasamen
telor, Știința și multipla campioană 
republicană — Rapid. Spre satisfac
ția generală cele do-uă echipe au 
furnizat un joc frumos, palpitant, cu 
faze dinamice, cînd la o poartă, cînd 
la cealaltă, victoria stînd sub sem
nul incertitudinii majoritatea timpu
lui de joc. De altfel la pauză scorul 
a fost egal (1—1). în ultimele 20 de 
minute e-a decis „soarta“ întîlnirii. 
Profitând de cîteva greșeli elemen
tare ale studentelor, rapidistele por
nesc la atac și în 8 minute înscriu 
nu mal puțin de 4 goluri. Meciul s-a 
încheiat cu scorul de 5—3 pentru 
Rapid.

în ultima întîlnire a cuplajului, 
echipa masculină Rapid a dispus la 
un scor categoric de studenții ieșeni 
(17-7).

Cîteva rezultate din țară : mascu
lin : Știința Galați — Tractorul Bra
șov 21—18 ; Știința Petroșeni — Di
namo Brașov 17—14 ; Voința Sibiu — 
Știința Tg. Mureș 12—13 ; Voința Si
ghișoara — Tehnometal Timișoara 
17—11 ; feminin : Tractorul Brașov — 
Faianța Sighișoara 10—8 ; Rulmen
tul Brașov — S.S.E. Ploiești 5—7; S 
Constructorul Timișoara — C.S.M. I 
Sibiu 7—4 ; Mureșul Tg. Mureș — 
Electromagnetica București 16—7.

(R.F.G.) 21’’ la .200 m plat 
bărbați ; Dorothy Hyman 
(Anglia) ll”6/10 la 100 m 
plat femei; Reimers 
(R.F.G.) 52,87 m la arun
carea discului-bărbați.

Rezultate înregistrate la 
alte ramuri sportive : na- 
tație (bărbați) — 200 m li
ber Klein (R.F.G.) 2’00’’
2/10, 200 m spate Fukushi
ma (Japonia) 2’H”9/10, 100 
m fluture Sato (Japonia) --------- . m Hetz 

17'48” ; (femei) 
— 200 m liber Hagberg 
(Suedia) 2T8”6/10, 100 m 
fluture Takahashi (Japonia) 
1’09”. Haltere : pană : Ber
ger (S.U.A.) 365 kg ; ușoa
ră : Baszanowski (R.P.P.) 
405 kg; mijlocie : Veres 
(R.P.U.) 445 kg. Volei fe
minin :--- Japonia—U.R.S.S.
3—0 (16—14, 15—10, 15— 
13), Selecționata universi
tară a Japoniei — R.S. 
Cehoslovacă 3—0 (15—3, 
15—9, 15—1). Baschet mas
culin : Brazilia—Japonia
94—78 (52—40).

59”8/10, 1500
(R.F.G.) -------
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Balcaniada 
de tenis de masă 

ATENA 14 (Agerpres). — 
Jucătorii noștri de tenis de 
masă au cîștigat trei probe în 
cadrul concursului balcanic, 
care s-a desfășurat Ia Atena, 
în finala probei de simplu fe
minin Maria Alexandru a în
vins-o cu 3—0 pe Ella Con- 
stantinescu. A. Rethi a cuce
rit primul Ioc la simpla mas
culin, întrecîndu-1 cu 3—1 
pe D. Giurgiucă. Proba de 
dublu femei a revenit pere
chii Maria Alexandru, Ella 
Constantinescu, învingătoare 
cu 3—0 în meciul cu Pire, Lu- 
kie (Iugoslavia).

Alto rezultate în finale : 
dublu masculin : Korpa, Vec- 
ko (Iugoslavia) — Negulescu, 
Rethi (R.P.R.) 3—2 ; dublu 
mixt : Pire, Vccko (Iugoslavia) 
— Alexandru, Negulescu 3—2.
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ALGERIA Congresul Alianței CooperatisteInternaționale

Sub semnul divergențelor

acțiunile antiguverna- 
elementelor disidente, 
regiuni ale Algeriei au 
pregătirile în vederea

Toate localitățile Kabiliei 
sub controlul armatei 

guvernamentale
ALGER 14 (Agerpres). — Agen

țiile de presă relatează că situația 
s-a normalizat pe întregul teritoriu 
al Algeriei. Toate orașele și locali
tățile din provincia Kabilia se află 
sub controlul armatei naționale 
populare. Un singur incident a fost 
semnalat luni dimineața, cînd un 
grup de rebeli a deschis focul pe o 
șosea din Kabilia asupra unor uni
tăți ale armatei naționale populare. 
Nu au fost înregistrate victime.

în majoritatea localităților din 
Kabilia au loc mitinguri în cadrul 
cărora ofițerii armatei algeriene 
explică populației situația actuală 
și demască 
mentale ale

în diverse 
început luni 
congresului reprezentanților țărani
lor care au primit pămînt în urma 
reformei agrare, congres care ur
mează să' se deschidă la 25 octom
brie. La unul din mitingurile orga
nizate cu acest prilej în Alger a 
luat cuvîntul președintele Republi
cii Algeriene, Ben Bella. El a che
mat la întărirea solidarității și uni
tății poporului algerian. Președintele 
a spus : „în timpul războiului am 
fost legați prin solidaritatea sînge- 
lui vărsat, iar acum trebuie să ne 
unim în uriașa operă de construire 
a țării“.

Președintele Ben Bella continuă 
să primească telegrame în care 
unitățile armatei naționale populare 
și organizațiile obștești își exprimă 
încrederea și solidaritatea cu gu
vernul algerian.

în legătură cu incidentele 

de la granița algero-marocană

RABAT 14 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, în ultima 
vreme în relațiile algero-marocane 
s-a produs o încordare în legătură 
cu situația unor localități de fron
tieră, revendicate deopotrivă de am
bele părți. în aceste regiuni de fron
tieră au avut loc recent ciocniri în
tre subunități militare algeriene și 
marocane. La 14 octombrie, oficiali
tățile de la Rabat au anunțat ocu
parea de către trupele marocane a 
localităților Hassi Beida și Tind- 
joub care trecuseră cu o săptămînă 
în urmă sub controlul algerian.

Ministerul apărării naționale al 
Republicii Algeriene a dat publici
tății luni după-amiază un comunicat 
în care se spune că. în regiunea de 
frontieră algero-marocană continuă 
să aibă loc lupte. Comunicatul arată 
că „trupe marocane au trecut fron
tiera noaptea trecută și au înaintat 
30 de km“. în comunicat se spune, de 
asemenea, că „în ciuda ' bombarda
mentului aerian și atacurilor lansate 
de tancuri, garnizoanele algeriene 
din cele două localități continuă 
să-și mențină pozițiile“. Guvernul 
algerian a ținut luni o ședință 
extraordinară consacrată conflictu
lui de frontieră algero-marocan.

Președintele Ben Bella a adresat 
sîmbătă seara un apel Marocului 
pentru a iniția tratative prietenești 
în vederea soluționării litigiilor din
tre cele două țări. După operațiu
nea de luni dimineața, în cercurile o- 
ficiale marocane s-a aflat, potrivit 
agenției France Presse, că „Marocul 
este hotărît să epuizeze toate mij
loacele și toate procedeele pentru e- 
xaminarea problemei în fond“.

petroliere, care 
țării și care nu 
economice ale 
relevă, totodată.

In Coreea de sud
>Sute de arestări în ajunul alegerilor

lui exterior. In cadrul acestor în
trevederi au avut loc noi discuții 
în legătură cu cererea Izraelului 
privind începerea unor negocieri în 
vederea încheierii unui acord de 
cooperare între Izrael și Piața co
mună.

Wright senior fi Ham Wright junior, 
făcute 
de in-

Un
această privință

...Există reclame pentru conserve, 
pastă de dinți, bretele sau țigări, 
H.W.O. se ocupă însă cu altceva.

Curentul de opinie împotriva „a- 
jutoiului" acordat unor regimuri 
discreditate, șubrede, respinse de 
popoare, se intensifică tot mai mult 
in S.U.A. Pentru a-fi reface sau 
menține cît de cit „creditul“, aceste 
regimuri recurg, între altele, la servi
ciile unor agenții americane — agen
ții comerciale — de reclamă, 
exemplu tipic în 
este „Hamilton 
Wright Organisa
tion“ (H.W.O.), a- 
genție înregistrată 
oficial la Ministe
rul de Justiție.
H.W.O. face... reclamă unor gu
verne străine. Patronii ei se auto
intitulează cu modestie „cei mai 
mari specialiști din lume în pu
blicitate guvernamentală“. Firma 
Wright furnizează comunicate pen
tru presă, reportaje, fotografii, 
emisiuni la radio fi televiziune în 
care clienții ei sînt ridicați în slăvi. 
Pe lunga listă de contracte încheiate 
de firmă cu străinătatea, la loc de 
frunte figurează regimul ciankaișist 

■ și guvernul rasist al Republicii Sud-
Africane. Bineînțeles, firma primește 
remunerații grase. Dar acestea nu 
sînt decit sume infime față de bene
ficiile pe care speră să le realizeze 
clienții recurgînd la serviciile firmei.

După cum relatează revista „News
week“, W. Fulbright, președintele 
comitetului senatorial pentru pro
bleme externe, a organizat recent la 
Washington audierea lui Hamilton

NOTE

Sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U.

Adoptarea unei rezoluții de compasiune iață de populația 
orașului

NEW YORK 14 (Agerpres). — A- 
dunarea Generală și-a reluat lucră
rile luni dimineață. A fost exami
nată problema măsurilor în legătură 
cu cutremurul de la Skoplje (Iugo
slavia).

în ședința de luni dimineață au 
luat cuvîntul un mare număr de de
legați care au sprijinit rezoluția. Din 
partea delegației romîne a luat cu
vîntul Maria Groza. Reafirmînd 
sentimentele de compasiune ale po
porului romîn față de suferințele pe 
care le-a cauzat populației din Sko
plje puternicul cutremur de pămînt, 
vorbitoarea a arătat că guvernul ro
mîn s-a alăturat eforturilor depuse 
de statul iugoslav și de guvernele al
tor țări, în opera de ajutorare a vic
timelor și de reconstruire a orașului. 
Ea a apreciat ca încurajator faptul 
că, pe lîngă acțiunile concrete de 
ajutorare întreprinse în astfel de si
tuații, Organizația Națiunilor Unite 
manifestă preocupare pentru găsirea 
căilor și mijloacelor de cooperare 
internațională în studierea originii 
și mecanismelor seismice, în vederea 
găsirii unor posibilități de reducere 
a urmărilor unor asemenea ca- ■ 
taclisme.

în încheiere, Maria Groza a ex
primat, în numele delegației romîne, 
delegațiilor Cubei, Haiti, Trinidad- 
Tobago și Italiei condoleanțe pentru 
victimele cataclismelor ce au avut 
loc în ultimele zile în aceste țări.

Adunarea Generală a adoptat în

Demisia ministrului forjelor 
navale ale S.U.A.

WASHINGTON .14 (Agerpres). — 
Casa Albă a anunțat la 14 octombrie 
că ministrul forțelor navale ale 
S.U.A., Fred Korth, și-a înaintat de
misia sa președintelui Kennedy. De
misia a fost acceptată. Președintele 
Kennedy a însărcinat, pe actualul 
ministru adjunct de război al S.U.A., 
Paul Nitze, să preia funcția de mi
nistru al forțelor navale cu începere 
de la 1 noiembrie.

După cum transmite agenția Asso
ciated Press, demisia lui Fred Korth 
se datorește divergențelor acestuia 
cu Pentagonul în problema construi
rii unui număr mai mare de port
avioane nucleare.

ne a- 
direc-

patronii firmei. Dezvăluirile 
cu acest prilej nu sînt lipsite 
țeres. Iată cîteva dintre ele.

H.W.O. a aranjat călătorii 
grement în străinătate pentru 
torii unor agenții de presă, case pro
ducătoare de filme etc. Costul bi
letelor de avion, hotelul, mîn-
carea, băutura, distracțiile — toate 
erau suportate de firma Wright, 
în schimb — subliniază „News
week“ — companiile respective

făceau o imensă 
propagandă gu
vernelor cliente 
ale firmei. Avînd 
un contract anual 
de 300 000 de do

lari cu marionetele ciankaișiste, 
H.W.O. a finanțat chiar, up număr 
special al revistei „New Leader“, 
consacrat acestui regim. Serviciul de 
presă al ziarului „New York Herald 
Tribune" și Alianța ziarelor nord- 
americane (N.A.N'.A.) au publicat în 
repetate rînduri articolele lui Don 
Frifield junior și David Roads, anga
jați ai firmei Wright, în care susți
neau . interesele ciankaișiștilor.

Wright senior și-a exprimat însă 
nemulțumirea față de sugestia 
senatorului Fulbright ca articolele, 
fotografiile sau filmele firmei sale să 
poarte indicații referitoare la carac
terul lor publicitar, cînd apar în 
presă sau , pe ecranele, televiziunii. r 
„Aceasta ar pune capăt afacerilor 
noastre în 24 de ore“ — a declarat 
el cu sinceritate.

L. SORESCU

Skoplje
unanimitate o rezoluție inițiată de 
56 de țări, printre care și Republica 
Populară Romînă, prin care se ex
primă compasiunea față de popu
lația din Skoplje și guvernul iugo
slav în legătură cu cutremurul din 
iulie a.c. Rezoluția sprijină recoman
darea Consiliului economic și social, 
care invită statele membre să ia în 
studiu asistența pe care ar putea s-o 
acorde Iugoslaviei și le cheamă să 
ajute guvernul iugoslav în executa
rea planului de cinci ani de recon
struire a orașului Skoplje.

După adoptarea rezoluției, a-luat 
cuvîntul reprezentantul Iugoslaviei, 
Vladimir Popovici, care a exprimat 
profundele mulțumiri ale guvernu
lui iugoslav față de toate țările care 
au venit în sprijinul populației din 
Skoplje.

în ședința de după-amiază în fața 
Adunării Generale a luat cuvîntul 
președintele Mauritaniei, Moktar 
Ould Daddah. Apoi Adunarea Gene
rală a început examinarea raportu
lui Comitetului de tutelă privitor la 
situația din Rhodesia de sud.

44 de țări vor aplica măsurile hotărîte 
de O. N. U. împotriva R. S.

NEW YORK 14 (Agerpres). — în- 
tr-un raport înaintat Consiliului de 
Securitate, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a anunțat la 14 oc
tombrie că guvernul Republicii Sud- 
Africane a refuzat să ia în conside
rație rezoluția Consiliului de Secu
ritate care cheamă la adoptarea de 
măsuri pentru: încetarea politicii de 
discriminare rasială în Africa de 
sud. Secretarul general a fost infor
mat despre aceasta într-o scrisoare 
trimisă de ministrul sud-african al 
afacerilor externe, Eric Louw. în a- 
celași timp, Louw s-a ridicat împo
triva apelului O.N.U. de a se pune 
capăt furnizării de arme guvernului 
sud-african, pretinzînd că acesta ar 
„contraveni Cartei O.N.U.“

Totodată, secretarul general al 
O.N.U. a informat Consiliul de Secu
ritate că un număr de 44 de țări 
care au răspuns la ancheta între
prinsă de O.N.U. în legătură cu in
tențiile 'lor de viitor în ce privește

Sprijinind cauza păcii și 
interzicerea armelor nucleare. In fotografie : Un „marș antinuclear" al tinerilor 
Buedezi, desfășurat pe distanța Södertälje — Stockholm (50 km.).

a destinderii, poporul suedez se pronunță pentru

SEUL 14 (Agerpres). — în Coreea 
de sud a luat sfîrșit campania elec
torală din ajunul alegerilor prezi
dențiale ce vor avea loc la 15 oc
tombrie.

„Calomnii, acuzații și contra- 
acuzații au fost formulate de candi- 
dații și reprezentanții diferitelor 
partide în discursurile rostite în 
timpul acestei campani-i, caracteri
zate printr-o acerbă luptă pentru 
cîștigarea alegătorilor“, scrie din 
Seul corespondentul agenției Asso
ciated Press.

Corespondentul anunță că, pregă- 
tindu-se pentru alegerile din 15 oc-

încordarea în creștere 
la Saigon

SAIGON 14 (Agerpres). — încor
darea a crescut luni la Saigon, 
transmite agenția Associated Press. 
Autoritățile diemiste au efectuat noi 
arestări, temîndu-se că apropiata 
vizită a misiunii de anchetă a O.N.U. 
în Vietnamul de sud va prilejui de
monstrații în întreaga-țară. Printre 
cei arestați se află conducători ai 
sindicatelor, funcționari publici și 
militari. Se crede, arată agenția, că 
este în curs o epurare în armata 
diemistă.

LONDRA 14 (Agerpres). — La 14 
octombrie s-a deschis la Bourne
mouth cel de-al 22-lea Congres al 
Alianței Cooperatiste Internaționale, 
la care participă aproximativ 500 
de delegați din 36 de țări ale lumii. 
Delegația cooperatorilor din R. P. 
Romînă este condusă de C. Matees- 
cu, președintele Centrocoop.

Deschizînd congresul, M. Bonev 
(Suedia), președintele acestei orga
nizații internaționale, a vorbit des
pre consecințele nefaste ale războiu
lui rece asupra economiei. El a a- 
rătat că un factor pozitiv al rela-

Coaceri susținut 
de ion Voicu la Londra
LONDRA 14 (Agerpres). — Violo

nistul Ion Voicu, artist emerit, a sus
ținut un concert în seara zilei de 12 
octombrie în sala „Fairfields“ din 
Croydon-Londra, împreună cu or
chestra „Filarmonia“, sub conduce
rea dirijorului Anatoli Fistoulari. 
Artistul romîn, care a interpretat 
concertul pentru vioară și orchestră 
de Ceaikovski, a repurtat un deose
bit succes, fiind îndelung aclamat și 
chemat de mai multe ori la rampă 
de cei peste 2 000 de spectatori.

furnizarea de arme Africii de sud au 
promis să interzică vînzarea de 
arme guvernului sud-african care să 
poată fi folosite în politica acestuia 
de discriminare rasială. Statele 
Unite, a arătat U Thant, au declarat 
că vor înceta toate vînzările de 
arme la 31 decembrie, dar au preci
zat, totuși, că „vor onora contractele 
pentru furnizarea de arme și echi
pament strategic“ — înțelegînd prin 
această formulare, armele necesare 
apărării împotriva unui atac din a- 
fara țării. Marea Britanie a informat 
O.N.U. că va hotărî singură care a- 
nume tipuri de arme furnizate în 
prezent guvernului de la Pretoria fo
losesc pentru ducerea politicii de 
apartheid și care anume sînt ne
cesare Africii de sud pentru a asi
gura protecția în comun, de către 
Anglia și Africa de Sud, • a căilor 
maritime care trec pe la Capul Bu
nei Speranțe.

tombrie, autoritățile sud-coreene au 
arestat în ultimele zile mai bine de 
270 de persoane, învinuite de „în
călcarea legilor electorale“. Printre 
persoanele arestate se află lideri ai 
partidelor de opoziție, candidați la 
alegeri și alți politicieni, printre 
care unii foști membri în Adunarea 
națională sud-coreeană. Gùvernul, 
relatează același corespondent, a in
stituit severe măsuri restrictive pen
tru a împiedica liderii opoziției să 
desfășoare lupta în alegeri. în me
diul rural, autoritățile au instituit o 
atmosferă de adevărată teroare.

Represiunile 
din Venezuela

CARACAS 14 (Agerpres). — A- 
genția France Presse anunță că au
toritățile venezuelene au suspendat 
la 14 octombrie toate cursurile la 
universitatea din Caracas. Această 
măsură a fost luată ca urmare, a 
incidentelor dintre polițiști și stu- 
denți, care au avut loc sîmbătă și 
duminică în capitala Venezuelei.-

Totodată, autoritățile continuă a- 
restările în rîndurile 
progresiste. în orașul 
scrie France Presse, au fost operate 
un mare număr de arestări. 

elementelor 
Maracaibo,

țiilor internaționale îl constituie în 
prezent încheierea Tratatului privi
tor la interziserea parțială a expe
riențelor cu arma nucleară.

O parte însemnată a raportului a 
fost consacrată problemelor care se 
pun tinerelor state eliberate de sub 
jugul colonialist.

La 14 octombrie, congresul a fost 
salutat de reprezentanții Organiza
ției O.N.U. pentru problemele ali
mentare și agricultură, Organizației 
Internaționale a Muncii, UNESCO 
și alții.

Erhard și-a încheiat 
consultările

BONN 14 (Agerpres). — La Bonn 
au luat sfîrșit negocierile dintre 
Ludwig Erhard, succesorul desemnat 
al cancelarului Adenauer, și comisia 
partidului liber-democrat cu privire 
la formarea noului guvern al R.F.G. 
După cum anunță din Bonn cores
pondentul agenției Associated Press, 
„discuțiile s-au încheiat cu succes, 
înlăturîndu-se în felul acesta ulti
ma barieră posibilă în calea alegerii 
de miercuri a lui Érhard în postul 
de viitor cancelar“. Potrivit agenției 
menționate, Erhard a întîmpinat di
ficultăți în cursul acestor tratative, 
ca urmare a cererii partidului de 
coaliție de ai se repartiza mai 
multe ministere. Se crede că din 
viitorul cabinet vor face parte 
șase miniștri din partea Partidu
lui liber-democrat. Unii observatori 
afirmă ca sigură numirea în postul 
de vicecancelar a lui Erich Mende, 
președintele Partidului liber-demo
crat.

Campania electorala din Grecia
ATENA 14 Corespondentul Ager- 

pres Al. Gheorghiu transmite : In le
gătură cu campania electorală din 
Grecia, presa a anunțat că sîmbătă 
s-a terminat operația depunerii lis
telor de candidați ale căror nume au 
și apărut în ziare. Principalele parti
de politice, E.R.E., Uniunea de cen
tru și E.D.A. prezintă fiecare cîte 
trei sute de candidați pentru cele 
trei sute de locuri din parlament, iar 
Partidul progresist între 200 și 250. 
Celelalte nouăsprezece partide mici 
(din care unele au fost create re
cent, incluzînd partide cu caracter 
strict local, necunoscute în general 
marelui public) vor prèzenta și ele 
circa o sută de candidați, iar 50-70 
de candidați se vor prezenta indivi
dual. Numărul total al candidaților 
se ridică astfel la 1 300. Pe listele 
electorale, în actualele alegeri, sînt 
înscriși, după cum relatează „Kathi- 
merini“, circa 5 600 000 alegători.

In insula Samos a avut loc la 13 
octombrie un miting al E.D.A. la 
care a luat cuvîntul Manolis Glezos,

14 octombrie,

MOSCOVA. După cum a decla
rat la 14 octombrie Piotr Sîsoev, se
cretar științific al Academiei de Arte 
a Uniunii Sovietice, în anul 1970, 
cu prilejul împlinirii a 100 de ani 
de la nașterea lui Lenin, la Mos
cova se va organiza una dintre cele 
mai mari expoziții de artă contem
porană. Ea va întruni cele mai 
bune lucrări ale artiștilor plastici 
progresiști din întreaga lume.

BRUXELLES. Paul Struye, pre
ședintele senatului belgian, scrie în 
ziarul „La Libre Belgique“ în le
gătură cu însemnătatea Tratatului 
de la Moscova cu privire la inter
zicerea experiențelor nucleare în 
trei medii, că acest Tratat „trebuie 
urmat de alți pași 
tinderii continue a 
naționale“.

HAVANA. La
Consiliul de Miniștri al Republicii 
Cuba a declarat doliu național de 
trei zile în memoria victimelor u- 
raganului Flora.

BRUXELLES. La 14 octombrie, 
ministrul R. P. Romîne la Bruxelles, 
Pavel Babuci, a oferit un cocteil 
în cinstea artiștilor Filarmonicii de 
Stat „George Enescu“ din Bucu
rești sosiți în Belgia pentru a da 
mai multe concerte. La cocteil au 
luat parte : Emile Langui, director 
pentru arte din Ministerul Educa
ției și Culturii al Belgiei, Jean 
Absil, compozitor, Rene Defoses, 
dirijor, membri ai Asociației de 
prietenie romîno-belgiene, în frun
te cu Jean Taillard, secretarul aso
ciației, precum și membrii orches
trei filarmonice.

BAGDAD. La 14 octombrie a 
fost dat publicității comunicatul fi
nal în urma vizitei în Kuweit a de
legației guvernamentale irakiene, 
condusă de primul ministru, Ahmed 
Hașsan EI-Bakr. în cursul întreve
derilor s-a ajuns la semnarea unui 
acord potrivit căruia Kuweitul va 
acorda Irakului un împrumut. Tot 
cu prilejul vizitei, a fost recunos
cută, în mod oficial, de către gu
vernul irakian, independența și 
suveranitatea Kuweitului. Primul

în direcția des- 
încordării inter

O nouă sesiune a Consiliului 
ministerial al

BRUXELLES 14 (Agerpres). — La 
14 octombrie a început la Bruxelles, 
sub președinția lui L. de Block, se
cretar de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe al Olandei, sesiunea or
dinară a Consiliului ministerial al 
Pieței comune. La lucrările sesiunii, 
care va dura două zile, participă 
miniștrii afacerilor externe ai țări
lor Comunității economice vest-eu- 
ropene.

După cum transmit agențiile occi
dentale de presă, pe ordinea de zi 
a Consiliului figurează o serie de 
probleme care în ultimul timp au 
fost obiectul unor puternice contra
dicții între partenerii atlantici. Ast
fel, potrivit agenției Reuter, una 
din problemele majore care va fi 
luată din nou în dezbatere va fi a- 
ceea a așa-numitului conflict al pui
lor de găină dintre S.U.A. și Piața 
comună. Agenția amintește că a- 
ceastă problemă nu a putut fi re
zolvată nici la sesiunile anterioare 
ale Consiliului Pieței comune. După 
cum se știe, relevă agenția men
ționată, „Comisia executivă a Pie
ței comune a încercat anterior, cu 
mari dificultăți, să găsească un 
compromis, oferind o reducere a ta
rifelor vamale la carnea de pasăre 
importată din S.U.A. cu 10 la sută. 
Dar americanii au respins această 
soluție“.

O altă problemă care va fi luată 
în dezbatere este aceea a viitoare
lor tratative din cadrul G.A.T.T. 
(Acordul general asupra comerțului 
și tarifelor). După cum se știe, a- 
ceste tratative au fost fixate pen
tru luna mai a anului viitor cu 
scopul de a discuta propunerea a- 
mericană privind o reducere gene
rală de 50 la sută 
mărfurile 
parteneri 
S.U.A. și 
transmite 
ne importantă se ridică în ce pri
vește data începerii tratativelor.

a tarifelor la 
importate de cei doi mari 
din comerțul occidental : 

Piața comună. După cum 
agenția U.P.I., o chestiu-

care a criticat politica fostului gu
vern E.R.E. El a invitat din nou 
partidele din opoziție să colaboreze 
asupra unui program comun, avînd 
ca punct unic restabilirea democra
ției. Glezos a subliniat că pozițiile 
ideologice diferite nu pot împiedica 
adoptarea unei poziții comune.

★
Turneul electoral al Uniunii de 

centru a fost inaugurat printr-un 
miting la Salonic, la care a luat cu
vîntul liderul'Uniunii de centru, Pa- 
pandreu. în cuvîntarea sa, el s-a 
ocupat de unele probleme economice 
și sociale ale Greciei și a expus 
punctele programului electoral al 
partidului său. Papandreu a criticat 
și el politica economică și socială a 
fostului guvern E.R.E.

Schițînd programul său electoral, 
liderul Uniunii de centru a făcut o 
serie de promisiuni în ce privește 
drepturile democratice. învățămîn- 
tul și revendicările țărănești. El a 
precizat că partidul său nu va cola
bora cu E.D.A.

ministru al Kuweitului, Sabah As 
Salim As Sabah, a acceptat invita
ția de a vizita Republica Irak.

PRAGA. La invitația lui Jozef Le- 
nart, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S. Cehoslovace, la 14 oc
tombrie a sosit la Praga Sirimavo 
Bandaranaike, primul ministru al 
Ceylonului.

ANKARA. La 14 octombrie s-a 
deschis la Ankara „Colocviul inter
național de sociologie și economie 
mediteraniene“, la care participă 
printre alții reprezentanții Franței, 
Italiei, Turciei, Iugoslaviei, Gre
ciei, Spaniei, Libanului și Siriei.

MONROVIA. La 14 octombrie, 
în capitala Liberiei — Monrovia 
— s-a deschis conferința experților 
în domeniul siderurgiei și metalur
giei feroase din țările Africii. La 
lucrările conferinței participă de
legați din 18 țări. Printre princi
palele probleme care urmează să 
fie luate în discuție figurează pro
blema creării în țările din Africa 
de vest a unei industrii proprii a 
fierului și oțelului în vederea eco
nomisirii valutei străine, și creării 
bazei unei largi industrii de prelu
crare.

NEW YORK. După cum anun
ță agenția Associated Press, Dirk 
Stikker, secretarul general al Or
ganizației Tratatului Atlanticului 
de Nord, a sosit la New York. Cu 
prilejul vizitei sale în S.U.A., se
cretarul general al N.A.T.O. va a- 
vea convorbiri cu John Kennedy, 
președintele S.U.A., și cu Dean 
Rusk, secretarul de stat al S.U.A. 
La sosirea pe aeroport, Dirk Stik
ker a refuzat să facă vreo decla
rație despre natura convorbirilor pe 
care le va avea cu oficialitățile a- 
mericane.

TEL AVIV. Agenția France 
Presse anunță că Henri Rochereau, 
membru în Consiliul Pieței comu
ne, se află într-o vizită de patru 
zile în Izrael. La 13 octombrie, 
Henri Rochereau a avut întreve
deri cu Levi Eșkol, primul ministru 
al Izraelului, precum și cu P. Sap
hir, ministrul finanțelor și comerțu-

Pieței comune
Potrivit agenției, discuțiile prelîmt* 
nare în această problemă au scos 
la iveală serioase contradicții între 
țările Pieței comune cu privire la 
fixarea unei politici comune în 
chestiunile agrare. „Recentele dis
cuții de la Geneva, transmite agen
ția menționată, se spune vă vor de
termina Piața comună să ceară o 
amînare a începerii tratativelor din 
cadrul G-A.T.T. pînă în luna sep
tembrie 1964, din cauză că nu au 
putut fi rezolvate propriile ei pro
bleme agricole“.

★
ROMA 14 (Agerpres). — Comisia 

Pieței comune a pus în vedere Ita
liei că ea consideră prevederile le
gii italiene nr. 103 ca fiind incom
patibile cu Tratatul de la Roma șl 
că ar fi bine ca, la sfîrșitul acestui 
an, această lege să fie abrogată.

Potrivit legii nr. 103, guvernul 
italian subvenționează exporturile 
industriei metalurgice, compensînd 
taxele vamale plătite de firmele 
producătoare pentru importul unor 
părți componente ale produselor fi
nite, ca și diferite alte cheltuieli.

Ziarul „Financial Times“ anunță, 
însă, că guvernul italian intențio
nează, dimpotrivă, să introducă o 
nouă lege bazată pe aceleași prin
cipii, întrucît premierul Leone con
sideră că „o schimbare a legislației 
ar avea consecințe serioase asupra 
opiniei publice italiene și chiar asu
pra stabilității politice“.

După instalarea noului 

președinte al Argentinei 

Comentarii din presa 
argentineană

BUENOS AIRES 14. Coresponden
tul Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Presa argentineană continuă 
să comenteze mesajul adresat Con
gresului și națiunii de noul președin
te al republicii, Arturo Illia, cu pri
lejul instalării sale. Ziarul „La 
Prensa“ subliniază faptul că noua 
administrație a preluat conducerea 
țării într-un moment în care Ar
gentina se află într-o situație eco
nomică grea datorită deficitului bu
getar de 600 milioane dolari, a în
cetinirii ritmului de dezvoltare a 
ramurilor economice și a Șomaju
lui de masă. „Remediul pentru în
lăturarea acestor greutăți, scrie zia
rul, constă în dezvoltarea econo
miei țării și nu în mărirea impo
zitelor“, lucru relevat de altfel și în 
mesajul prezidențial.

Ziarul „Buenos Aires Herald“ a- 
rată că una din măsurile pe care le 
va întreprinde noul guvern va fi 
„anularea contractelor încheiate cu 
societățile străine 
au încălcat legile 
servesc interesele 
Argentinei“. Ziarul 
contribuția pe care ar putea să o a- 
ducă la însănătoșirea situației eco
nomice a țării transpunerea în prac
tică a ideii exprimate de președin
tele Illia în mesajul său cu privire 
la faptul că „Argentina va duce în 
domeniul comerțului exterior o po
litică de relații cu toate națiunile“.

Ziarul „Clarin“ arată că „țara tre
ce printr-o situație politico-economi- 
că grea și ca atare sînt necesare 
măsuri hotărîte. Se cere — scrie 
ziarul — o planificare a dezvoltării 
economice și o intensificare a con
trolului statului asupra principale
lor ramuri industriale“.

ADDIS ABEBA. La 21 octom
brie, la Addis Abeba vor începe lu
crările Conferinței africane de e- 
nergie electrică, organizată sub aus
piciile O.N.U. La lucrări, care vor 
dura aproximativ 10 zile, vor parti
cipa reprezentanți ai institutelor de 
energie electrică din țările africane, 
precum și observatori din unele 
țări neafricane. Pe ordinea de zi a 
conferinței vor figura unele proble
me privind producția de energie e- 
lectrică în țările africane, dezvol
tarea rețelei de hidrocentrale elec
trice, cooperarea internațională în 
domeniul energiei electrice.

RABAT. La 13 octombrie au avut 
loc în Maroc alegerile pentru Came
ra Consilierilor, care va avea rolul 
Senatului. După cum se știe, alege
rile pentru Camera Reprezentanților 
au avut loc încă la 17 mai. Camera 
Consilierilor, care va cuprinde 120 
de membri, a fost desemnată de co
legiu restrîns pe baza reprezentării 
proporționale. 80 de membri sînt 
aleși din rîndul consilierilor provin
ciali, prefecturali și comunali, iar 
ceilalți 40 — din comerț, industrie, 
agricultură. Frontul pentru apă
rarea instituțiilor constituționale, 
partidul de guvernămînt, a obținut, 
potrivit rezultatelor preliminare, o 
mare majoritate.

LISABONA. Corespondentul din 
Lisabona al agenției France Presse 
relatează că cinci lideri republicani 
din opoziție au semnat o scrisoare 
adresată lui Salazar în care cer or
ganizarea unui referendum asupra 
politicii coloniale promovate de 
guvernul portughez. Potrivit agen
ției France Presse, printre semnata
rii scrisorii se află : amiralul Cabe- 
hadas, fost președinte al republicii, 
Cunha Real, fost președinte al Con
siliului de Miniștri, Helder Ribeiro, 
fost ministru, și scriitorul Santiago 
Presado.
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