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In Valea Jiului

în documentele de partid se sub
liniază că, pentru întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospodăriilor 
colective, o atenție deosebită trebuie 
să se acorde pregătirii cadrelor de 
conducere — președinți, contabili, 
brigadieri. Experiența arată că a- 
colo unde treburile gospodăriei co
lective sînt conduse de oameni bine 
pregătiți, cu spirit gospodăresc, care 
muncesc neobosit pentru a răspun
de încrederii acordate, se obțin re
zultatele cele mai bune în sporirea 
producției agricole, în dezvoltarea 
avuției obștești și creșterea venitu
rilor colectiviștilor.

Consiliul agricol raional Tecuci a 
luat, încă de la constituirea sa, o se
rie de măsuri pentru pregătirea ca
drelor de conducere ale gospodării
lor colective O analiză făcută la în
ceputul anului 1962 arăta că în ra
ionul nostru doar 20 la sută din ca
drele de conducere din gospodăriile 
colective erau școlarizate. Mulți pre
ședinți, brigadieri, contabili, fiind 
abia aleși în aceste munci, nu 
aveau experiență în conducerea tre
burilor gospodăriei, 
și evidența muncii 
în unele gospodării nu fuseseră 
Ieși oamenii cei mai buni (de pildă 
la G.A.C. din Corod, Ghidigeni, Țepu 
și Mîndrești). Ca urmare, unii pre
ședinți nu reușeau să-și îndepli
nească multiplele sarcini ce revin 
unui conducător de gospodărie co
lectivă, unii dintre brigadieri nu 
cunoșteau principiile de organizare 
și retribuire a muncii, normele de 
lucru. în ce privește evidența con
tabilă erau mari greutăți. Firește 
acestea se răsfrîngeau negativ în 
activitatea gospodăriilor colective.

La indicația biroului comitetului 
raional de partid, consiliul agricol a 
întocmit un plan concret de pregă
tire a cadrelor de conducere din 
gospodăriile colective. S-a prevăzut, 
printre altele, ca pînă în 1965 să fie 
școlarizați 41 de președinți, 100 de 
brigadieri și 20 de contabili. S-a 
m.E prevăUut calificarea la stațiuni
le experimentale, Casa Agronomu
lui, în gospodăriile de stat a peste 
400 de șefi de echipe, îngrijitori de 
animale, viticultori etc.

Fiecărui membru al comitetului 
executiv și altor cadre din consiliul 
agricol raional i s-a trasat sarcina 
să meargă într-o gospodărie colec
tivă unde, cu ajutorul organizației 
de partid, să îndrume pe colecti
viști să aleagă dintre ei, pentru a 
fi trimiși la diferite școli, pe oame
nii cei mai vrednici și capabili, cu 
dorința de a învăța pentru a putea 
organiza munca și conduce princi
palele sectoare de producție ale 
gospodăriei. în același timp, s-a a- 
cordat un sprijin concret, la fața lo
cului, cadrelor de conducere din 
G.A.C.

Datorită aplicării măsurilor stabi
lite, de la încheierea colectivizării 
și pînă în prezent au fost școlarizați 
pe diferite perioade 9 președinți, 55 
de brigadieri și 60 de contabili și so
cotitori. în prezent, peste 70 la sută 
din numărul președinților, brigadie
rilor și contabililor din gospodăriile 
colective sînt școlarizați. Au mai 
fost școlarizați pe lîngă Casa Agro
nomului și la cursurile organizate 
de consiliul agricol raional 255 de 
șefi de echipă, îngrijitori de animale 
și viticultori. Numai pentru crește
rea păsărilor au fost pregătite în 
primăvara acestui an 74 de colecti
viste. Aplicînd cunoștințele cîștigate, 
ele au reușit să crească în acest an 
140 000 de păsări, față de numai 
26 000 în anul trecut.

în urma școlarizării cadrelor de 
conducere s-au îmbunătățit simțitor

în organizarea 
și a producției.

a-

organizarea muncii șl a evidenței, 
conducerea întregii activități în gos
podăriile respective. La G.A.C. „30 
Decembrie“ din Puțeni existau lip
suri în organizarea muncii, nu se res
pectau unele prevederi 
lui. După școlarizare, 
Vasile Grigore pare un 
zolvă cu competență și 
ferite probleme ale conducerii 
podăriei, dovedește 
țiativă în organizarea muncii și fo
losirea posibilităților gospodăriei, 
controlează cu exigență brigăzile 
cum își realizează sarcinile. Briga
dierul zootehnic Gică Rusu, după ce 
a fost școlarizat, aduce o însemnată 
contribuție la dezvoltarea creșterii 
animalelor. îmbunătățirea condu
cerii treburilor gospodăriei a contri
buit la obținerea unor rezultate 
bune în producție, în dezvoltarea 
proprietății obștești, în creșterea 
veniturilor gospodăriei. Astfel, nu
mărul vacilor a crescut de la 59 la 
sfîrșitul anului trecut, la 125 în pre
zent, al oilor de la 780 la 1500. Co
lectiviștii au amenajat terase pe 20 
ha și au plantat viță de vie, au mă
rit grădina de legume la 66 ha. Va
loarea fondului de bază crește în 
acest an cu 450 000 lei, iar venitu
rile bănești vor ajunge la 2 450 000 
lei.

La G.A.C. ..Drum Nou" din comuna 
Movileni erau lipsuri serioase în ți
nerea evidenței contabile. Deseori 
era nevoie să se trimită contabili 
din alte părți, pentru a pune eviden
ța la punct. Cunoscînd această situ
ație. consiliul agricol a îndrumat și 
a ajutat gospodăria colectivă să tri
mită la școală pe tovarășul Gheor
ghe Rotaru, un om capabil, cu dra
goste de muncă și învățătură. La 
întoarcerea de la școală, noul conta
bil a fost ajutat mai multă vreme de 
inspectorul de sector Nicolae Epure 
pentru a aplica în practică cele în
vățate. Acum la gospodăria din Mo
vileni nu se mai vorbește despre lip
suri în ținerea evidenței producției 
sau a zilelor muncă. La fel lucrează 
și contabilii Grigore Bute, de la gos
podăria colectivă din comuna Țepu, 
Mihai Meran, de la gospodăria co
lectivă „Victoria“ din Nicorești, Ion 
Duda, de. la G.A.C. din Cerțești — 
toți școlarizați.

La ridicarea nivelului de cunoș
tințe al cadrelor de conducere aduc 
o contribuție prețioasă specialiștii 
repartizați în gospodăriile colective. 
Consiliul agricol raional a cerut in
ginerilor agronomi și zootehniști, 
medicilor veterinari să ajute direct 
pe președinți, brigadieri și contabili 
în rezolvarea problemelor economice 
și organizatorice ale gospodăriilor 
colective. Inginerii agronomi Iosif 
Maxoda, de la G.A.C. „Drumul Bel
șugului“ din comuna Matca, Gheor
ghe Botezatu, de la G.A.C. „Tudor 
Vladimirescu“, din comuna Cudalbi, 
Ion Pulpă, de la G.A.C. „16 Februa
rie" din comuna Corod, și alții fac 
expuneri care contribuie la lămuri
rea unor probleme de organizare și 
retribuire a muncii, de ținere a evi
denței etc. în multe gospodării, de 
pildă cele din comunele Furceni, 
Cudalbi, Barcea, inginerii agronomi 
au fost aleși membri al consiliilor 
de conducere.

Consiliul agricol a recomandat 
adunărilor generale ale colectiviști
lor să aleagă în funcția de președinți 
agronomi care lucrează de multă

ale statutu- 
președintele 
alt om. Re- 
operativ di- 

gos- 
mai multă ini-

Ing. DUMITRU BEZNEA 
președintele Consiliului agricol 

raional Tecuci

(Continuare în pag. V-a)

SEMĂNA TUL

în seara zilei de 14 
octombrie, biroul Co
mitetului regional de 
partid București a a- 
nalizat, pe lîngă alte 
probleme, felul cum 
se desfășoară însă- 
mînțările de toamnă. 
Aplicarea indicațiilor 
date în ultimele două 
săptămîni comitetelor 
raionale de partid și 
consiliilor agricole 
pentru concentrarea tu
turor forțelor la elibe
rarea terenului și în- 
sămînțat au düs la re
zultate bune. Pînă la 
data de 13 octombrie 
s-au semănat 355 700 
ha cu culturi de 
toamnă din cele 599 600 
ha planificate. în ra
ioanele Urziceni, Ră- 
cari. Slobozia și Leh- 
liu s-au însămînțat 
61—71 la sută din su
prafața planificată. în 
schimb, în raioanele 
Tr. Măgurele, Videle 
și Giurgiu unde nu 
s-au depus eforturi 
susținute pentru 
carea indicațiilor 
s-a însămînțat 
puțin de 50 la
din suprafața planifi
cată.

apli- 
date 
mai 
sută

Pentru ca în toate 
raioanele însămînțări- 
le să fie terminate în 
jurul datei de 20 oc
tombrie, perioadă op
timă pentru regiune, 
biroul Comitetului re
gional de partid Bucu
rești a indicat' o sea
mă de măsuri opera
tive. Pentru grăbirea 
lucrărilor s-a indi
cat organelor de 
partid raionale și or
ganizațiilor de bază 
să ia măsuri pentru a 
sprijini conducerile u- 
nităților agricole să or
ganizeze schimbul doi 
pe un număr mai 
mare de tractoare. în 
scopul executării unor 
lucrări de bună cali
tate s-a 
inginerii

prevăzut ca 
și tehnicic-
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Construcții noi la Drăgășani

O Viața de par
tid — S. Stănel : 
Cnm pregătiți ale
gerile de partid în 
organizațiile de 
bază ? (pag. 2-a).

© Alfred Men
delsohn — Muzica 
și educarea este
tică a maselor 
(pag. 3-a).

® Cititorii scriu 
„Scînteii" (pag. 
4-a).

Lucrări de modernizare 
a minelor

In ultimul timp, în exploatările carbonifere din 
Valea Jiului au fost puse în funcțiune noi instalații și 
utilaje și s-au executat lucrări menite să ducă la mă
rirea producției și a productivității muncii. La mina 
Vulcan, de exemplu, a fost mărită capacitatea de ex
tracție a puțului principal, prin schimbarea coliviilor 
de 2 vagonete cu colivii etajate pentru 4 vagonete. Ca
pacitatea de extracție a cărbunelui s-a mărit în felul 
acesta de la 150 tone pe oră la 240 tone pe oră, elimi- 
nîndu-se aglomerarea vagoanelor pline. Tot aci se 
efectuează și lucrări de extindere a exploatării în 
partea de est. De curînd la Aninoasa-sud au început 
lucrările de săpare a unui nou puț de mină. Pentru 
grăbirea ritmului lucrărilor, minerii de aci folosesc 
cofrajul glisant, metodă de mare productivitate. La 
preparația cărbunelui coçsificàbil de la Lupeni au fost 
de asemenea montate utilaje de mare randament.

Șarja a fost salvată
Oțelăria Uzinei „Vulcan" 

din Capitală. Acele ceasor
nicului indicau apropierea 
orei prînzului. La cuptor 
se verificase, tocmai, pen
tru ultima oară, calitatea 
șarjei de oțel special ela
borată. Laboranțiî Mihai 
Moisescu și Maria Chical, 
analizaseră minuțios proba 
pe care le-o adusese oțela- 
rul Ion A. Dumitru. Cali
tatea se încadra în normele 
tehnologice prescrise. Peste 
cîteva clipe șuvoiul incan
descent de metal urma să 
umple oala de turnare ce 
se afla ancorată în lanțuri
le macaralei.

In ultima clipă însă, s-a 
orodus o defecțiune la dis
pozitivul special de bascu
lare a cuptorului electric. 
Tehnicienii au constatat o 
defecțiune. Oțelul, la ela
borarea căruia lucraseră 
oțelarii din echipa comu
nistului Dumitru Gafițea- 
nu, urma să devină — prin 
răcire — „bloc". Și aceasta 
întrerupea pentru destul de

multă vreme activitatea Ia 
acest cuptor.

Șarja trebuia însă salva
tă. Comunistul Dumitru A. 
Ion a alergat spre macara
giu. Acesta a lăsat oala 
de turnare bine fixată 
pe locul ei și și-a îndreptat 
macaraua spre cuptor. O- 
țelarii au ancorai cu lanțuri 
puternice‘ cuptorul și, prin- 
tr-o serie de manevre exe
cutate cu dibăcie de către 
macaragiu, au reușit să în
cline ușor cuptorul. Izbîn- 
dă !... Șuvoiul incandescent 
de oțel a pornit să curgă 
pe jgheabul de cărămidă 
refractară, spre oala de tur
nare. Șarja a fost salvată. 
Inițiativa comunistului Ion 
A. Dumitru, sprijinul com
petent al maistrului Ion 
Predescu, eforturile tuturor 
oțelarilor și-au atins țelul. 
Cuptorul a fost golit în 
bune condiții și a putut fi 
încărcat în continuare pen
tru o nouă șarjă. (Din zia
rul de uzină „Meialurgis-

Sn&îlmre între producători 
și cumpărători

SIGHIȘOARA (coresp. „Scînteii“). 
— La Fabrica de confecții „Tîrnava" 
din Sighișoara a avut loc o întîlnire 
a muncitorilor, inginerilor și. tehni
cienilor cu oameni ai muncii — 
cumpărători ai produselor fabricii — 
precum și cu vînzători de la O.C.L. 
din oraș. S-au purtat discuții în le
gătură cu calitatea fabricatelor, va
rietatea sortimentelor prezentate în 
magazine și altele. Au luat cuvîntul 
numeroși participant!' care, apreci
ind calitatea unor articole produse 
de colectivul acestei unități indus
triale, au făcut numeroase propu
neri și sugestii, criticînd în același 
timp și unele deficiente. Ținînd sea
ma de cerințele cumpărătorilor, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
fabricii s-au an
gajat să lărgeas
că gama de pro
duse, să realizeze 
confecții tot mai 
trainice și mai 
frumoase.

Primirea noii promoții

La Casa de cultură a tineretului 
din raionul 23 August a avut loc 
o manifestare neobișnuită : a fost 
sărbătorită primirea în producție 
la Uzinele „23 August“ a noii pro
moții de muncitori a anului 1963. 
Au venit la această sărbătoare și 
tineri muncitori de la Filatura Ro- 
mînească de Bumbac, de la Uzinele 
„Republica“, Fabrica de mase plas
tice, „Electroaparataj“ etc. Cei 137 
de tineri muncitori intrați în uzină 
s-au calificat în meseriile 
strungari, frezori, turnători, 
dori, matrițeri, ajustori.

Un grup de artiști de la Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase" au pre
zentat 
gram artistic. (De la ION POP, 
coresp. voluntar)

cu această ocazie un pro-

Peste 1000 000 spectatori

La Uzinele „Timpuri Noi“ din Ca
pitală se desfășoară o acțiune multi
laterală pentru ridicarea continuă a 
nivelului de pregătire profesională a 
muncitorilor. Printre multele forme 
și mijloace folosite în acest scop se 
numără și confruntarea în practică 
a cunoștințelor teoretice însușite la 
cursurile speciale de ridicare a cali
ficării organizato în uzină.

Iată, în fotografia de față, o ase
menea verificare practică a cunoș
tințelor predate Ia cursuri. Pe plan
șetă se află schița, cu cote și date 
precise, a unor piese de motor. 
Pe masă — cîteva piese gata rea
lizate.

„Care din piesele de față nu sînt 
în concordanță cu schița ?“ —
întreabă inginerul Dumitru Ivanciu.

Răspundo muncitorul Marin Tă
nase. După examinarea atentă a tu
turor cotelor de pe schiță și verifica
rea lor pe piesă, strungarul gă
sește repede defecțiunea. Cunoștin
țele acumulate la lecție l-au ajutat 
în mod çoncret să găsească defecțiu
nea. La asemenea „școli“ practice, 
ale înaltei calificări, sub supraveghe
rea maiștrilor și inginerilor, învață 
zi <le zi numeroși muncitori din 
uzină.

(Foto : R. COSTIN)

PITEȘTI (trimisul „Scîn
teii“). — Și la Drăgășani 
— important centru viti
col din regiunea Argeș — 
apar noi blocuri de lo
cuințe, școli, se moderni
zează străzile, se fac o 
serie de lucrări edilitare. 
Anul acesta, la școala vi
ticolă s-a dat în folosință 
un cămin cu o capacitate 
de 300 locuri ; s-a cons
truit și s-a dat în folosin
ță o școală medie cu 16 
săli de clasă și o școală 
de 8 ani cu 4 săli de clasă. 
Au fost construite com
plexe moderne pentru

deservirea populației, au 
fost amenajate numeroa
se spații verzi, se moder
nizează iluminatul elec
tric.

Importante lucrări s-au 
întreprins și în vederea 
unei mai bune alimen
tări cu apă a orașului : 
au fost construite stații 
de pompare, bazine de 
distribuție, rețeaua de 
conducte pe o lungime de 
8 kilometri. Lucrarea este 
aproape terminată. De a- 
semenea, sînt avansate 
lucrările de canalizare.

Premieră 
teatrală

TURDA (coresp. „Scînteii"). — 
Acum 15 ani, Teatrul de stat din 
Turda și-a inaugurat activitatea cu 
valoroasa operă a dramaturgiei 
clasice românești „O scrisoare pier
dută" de I. L. Caragiale. De atunci, 
pe scena teatrului au fost prezen
tate 105 premiere cu piese româ
nești, precum și din dramaturgia 
clasică și contemporană. Au fost 
date 3 612 spectacole, la care au 
participat peste 1 000 000 de spec
tatori.

Teatrul de stat din Turda își 
desfășoară astăzi activitatea în- 
tr-un local cu o sală frumoasă și 
încăpătoare, cu scenă modern uti
lată și cabine elegante. Colectivul 
artistic și-a cîștigat simpatia și sti
ma miilor de oameni ai muncii iu
bitori de teatru din acest impor
tant centru muncitoresc.

La semănatul grîului pe una din tarlalele G.A.S. Andrășești din raionul 
Slobozia.
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SĂ FIE

do I. L. 
prezenta- 
colectivul 
de stat

A-

GALATI (coresp. 
„Sctrfteli"). — Ieri 
seară numeroși oa
meni ai muncii din 
Galati au asistat la 
spectacolul cu piesa 
„Năpasta" 
Caragiale, 
tă de 
Teatrului
din localitate, 
ceasta este cea de- 
a 3-a premieră pre
zentată In actuala 
stagiune do colecti
vul acestui teatru. 
Regia artistică a 
noului spectacol este 
semnată de Ghitescu 
Traian-Ciurea, iar 
scenografia de Wil
ke Adalbert

Studenți de la Facultatea de biologie a Universității 
din București, în laboratorul de fiziologia plantelor.

(Foto : AGERPRES)

nii agronomi să se o- 
cupe în această peri
oadă exclusiv de pre
gătirea terenului și 
însămințat. Membrii 
biroului regional de 
partid au primit ca 
sarcină să urmărească 
felul cum sînt repar
tizate tractoarele de 
la unitățile agricole 

apropie de 
semănatul, 

rămase în 
această lu- 

încheiere

care se : 
sfîrșit cu 
la cele 
urmă cu 
crare. în 
s-au recomandat con
siliului agricol regio
nal o serie de măsuri 
privind repartizarea 
tractoarelor din 
ioanele avansate 
semănat în cele 
mase în urmă cu 
ceastă lucrare.

ra
ia 

ră- 
a-

Au terminat semănatul
Datorită bunei organizări a muncii și folosi

rii întregii capacități a mașinilor și tractoare
lor, gospodăriile colective din comunele Iazu, 
Miloșești și Brîncoveni, raionul Slobozia, au 
terminat semănatul griului. In raion s-a însă- 
mînțat pînă la 16 octombrie 73,1 la sută din 
suprafața planificată.

Ră mas i •>.
In unitățile agricole socialiste din 

regiunea Maramureș se însămîn
țează în toamna aceasta cu grîu și 
secară o suprafață de peste 100 000 
ha. Intrucît 
mare parte 
prășitoare, 
conducerile 
aveau datoria să ia din vreme mă
suri pentru strîngerea recoltei și 
eliberarea terenului de coceni. In 
multe locuri, datorită bunei organi
zări a muncii și hărniciei colectiviș
tilor, recoltatul și eliberarea terenu
lui s-au efectuat în ritm susținut, 
ceea ce a permis mecanizatorilor să 
execute lucrările de pregătire a te
renului și semănatul pe mari supra
fețe. Printre gospodăriile fruntașe 
la recoltat se numără cele din Turu- 
lung, Lucăceni, Mireșu Mare, Micu- 
la și multe altele. In gospodăriile 
care au eliberat mai repede terenul 
s-au obținut rezultate bune și la se
mănat, ele avînd condiții să termine 
această lucrare în cadrul epocii 
optime.

Regiunea Maramureș este însă 
rămasă în urmă la însămînțări. Pînă 
la 16 octombrie nu se realizase nici 
jumătate din suprafața planificată. 
In raioanele Oaș și Vișeu nu s-au 
însămînțat decît 22,9 la sută și res
pectiv 27,7 la sută din suprafețele 
planificate.

Rămînerea în urmă' este cauzată 
în primul rînd de încetineala cu 
care se eliberează de coceni terenu
rile destinate însămînțării grîului.

urma
La G.A.C. Livada, de pildă, 
600 ha cultivate cu porumb 
eliberat pînă acum nici

grîul se însămînțează în 
după porumb și alte 
consiliile agricole și 
gospodăriilor colective

din cele 
nu s-au 

măcar 
100 ha. Tărăgănarea lucrărilor la re
coltat și eliberarea terenului se dato- 
rește faptului că consiliul de condu
cere n-a fost ajutat să organizeze te
meinic munca brigăzilor. Situații a- 
semănătoare sînt și la gospodăriile 
colective din comunele Noțig, Ur- 
meniș, Deja și altele.

O altă cauză a rămânerii în urmă 
la semănat este slaba folosire a ma
șinilor și tractoarelor. La G.A.C. 
Ardusat tractoriștii pierd ore întregi 
cu alimentarea mașinilor sau ies 
foarte tîrziu pe ogoare. In unele 
locuri nu se folosește vremea bună 
dintre două ploi. Intr-una din zilele, 
trecute, în timp ce la G.A.C. Nadișu 
Hododului cele patru tractoare au 
lucrat din plin, la G.A.C. Cehu-Sil- 
vaniei 11 tractoare au stat degeaba. 
De altfel, în ultimele zile, din cele 
154 de tractoare ale S.M.T. Celiu- 
Silvaniei nu au lucrat nici măcar 
100.

Este necesar ca organele și orga
nizațiile de partid, sfaturile populare 
și consiliile agricole din regiune să 
ia măsuri în vederea mobilizării tu
turor forțelor pentru grăbirea recol
tatului, pregătirea terenului 
cutarea însămînțărilor. De 
nea, trebuie să se acorde o 
deosebită calității lucrărilor.

IOAN VLANGA 
coresp. „Scînteii“

și exe- 
aseme- 
atenție

In jurul unei „mese rotunde", organizate la subredacția „Scînteii" 
din Timișoara, a avut loc o confruntare de păreri între proaspeții 
locatari ai blocului de pe bd-ul Republicii nr. 10 și cei care l-au 
construit. Sînt două categorii de oameni care se întîlnesc rar sau 
deloc — deoarece cînd unii pleacă, ceilalți sosesc. Cea mai mare bucu
rie pentru locatar, atunci cînd se mută în noua locuință, e să nu mai 
aibă nevoie de constructor. Iar marea satisfacție a constructorului 
— ca acei pentru care a clădit să-i aprecieze munca.

Blocul amintit e unul din frumoasele edificii ale Timișoarei. Așa 
că în noianul de păreri exprimate s-au desprins în primul rînd 
aprecierile pozitive. Dar să urmărim discuția.

de felul cum 
apartamentele 
o linie moder-

executate lucrările plnă acum ? Nu 
e păcat ca aceste neajunsuri să um
brească eforturile 
structori ?

făcute de con-
Bucurii și... necazuri

„Sîntem mulțumiți 
au fost proiectate 
noastre. Clădirea are
nă, iar spațiul de locuit e împărțit 
rațional“ — a început discuția pre
ședintele ■ comitetului de bloc.

— Fiecare om își visează casa în- 
tr-un anume fel — a intervenit în 
discuție muncitorul electromecanic 
C. Comaroschi. Și apartamentul meu 
e așa cum mi l-am dorit : spațios, 
luminos, cu aspect plăcut.

Se vorbește pe larg despre grija 
cu care au fost executate finisajele, 
despre calitatea, în general bună, a 
lucrărilor. Dar iată că apar și ne
cazurile.

— Am avut și avem neplăceri în 
ceea ce privește alimentarea cu apă, 
spune inginerul Carol Tesler. Hidro- 
forul, ca și pompele, funcționează 
încă defectuos.

Este un răspuns care evident nu-i 
face plăcere.

Casa scărilor, cu zidul exterior 
din sticlă, e frumoasă, nimic de zis. 
Dar unele mici scăpări ale construc
torilor provoacă locatarilor diverse 
neajunsuri. In primul rînd geamu
rile, fixate în schelete metalice, nu 
sînt de grosimea proiectată, ci mai 
subțiri. Constructorii n-au avut gri
jă să le chituiască și, cînd plouă, apa 
murdărește pereții.

— Noi, locatarii, am hotărît să 
zugrăvim casa scărilor, spune mais
trul F. Boghicev. Dar nu putem face 
acest lucru din cauza geamurilor.

— O să zugrăvim noi — promite 
tov. V. Diaconescu, șeful șantierului. 
Și o să chltuim și geamurile.

Foarte bine. Dar de ce n-au fost

„Pofiifi cu noi pe acoperiș"
amuzantă, darInvitația a fost

șeful șantierului n-a avut motive de 
rîs. Inițial, lucrarea a fost executată 
după un normativ necorespunzător. 
S-a elaborat un nou normativ și 
pentru refacerea acoperișului au 
fost puse la dispoziție fonduri su
plimentare. Dar, așa cum a reieșit 
din discuție, nici acum acoperișul 
nu reține apa, care se infiltrează
printre plăci, ajungînd la plafoanele 

■ apartamentelor ultimului etaj.
Firește, constructorii au ajuns la 

concluzia că „ceva trebuie între
prins“. Și încă foarte repede.

Au mai fost făcute și alte invitații.
Una din ele s-a referit la interiorul 

' apartamentelor. Șeful echipei de zi
dari, tov. Ștefan Maier, a răspuns 

1 cu inima senină „Să mergem“.
Intr-adevăr, are motive să răspundă 
așa. Pînă în cele mai mici amănunte, 
lucrările de zidărie și finisaj au fost 
executate „ca la carte“. Locatarii au 
adresat mulțumiri șefului de echipă, 
iar acesta, emoționat, a spus că le 
va transmite și celorlalți muncitori.

Instalatorii însă n-au auzit numai 
laude. Unele țevi din masă plastică 
n-au fost montate după cerințele teh
nice respective și se defectează des.

„Primul meu proiect"

proiect elaborat după terminarea 
facultății — a spus tînăra arhi
tectă Aurelia Fackelmann, partici
pantă la consfătuire. Am căutat 
să fac totul ca această clădire să 
înfrumusețeze orașul și să ofere con
diții cît mai confortabile locatarilor. 
Se pare că, în mare măsură, am re
ușit și, vă spun drept, mă simt fe
ricită. Aprecierile dv. sînt deosebit 
de importante pentru mine. Iar su
gestiile le voi folosi la proiectele vii
toare“.

Intr-adevăr, s-au făcut și sugestii. 
Să se găsească, de pildă, o posibili
tate pentru curățirea pe dinafară a 
geamurilor de la casa scărilor, (în 
momentul de față ar trebui o scară 
imensă pentru așa ceva) ; să fie 
fixate în alt loc chiuvetele din bu
cătării, pentru a se putea așeza mai 
bine mobilierul ; ferestrele exteri
oare să se deschidă în afară, spre a 
se putea monta jaluzele.

★

In timpul de cînd s-au mutat aici, 
locatarii au dat dovadă de grijă și 
spirit gospodăresc față de moderna 
lor locuință. Mulți și-au zugrăvit 
din nou apartamentele, iar comitetul 
de bloc, cu adeziunea locatarilor, a 
luat inițiativa de a monta rulouri de 
aceeași culoare și din același mate
rial. în acest fel blocul arată mult 
mai frumos. Citind în presă despre 
inițiativa gospodărească a locatarilor 
bucureșteni din cartierul Giulești, 
locatarii blocului au format o echi
pă, compusă din specialiști de diver
se meserii, care, atunci cînd se pro
duce o defecțiune măruntă, o reme
diază pe loc.

Munca proiectanților a fost în ge
neral bine apreciată de loca
tari. „Blocul acesta a primul meu

*
Pentru înlăturarea unora din lip

suri, ca și pentru realizarea unor 
amenajări pe care le mai au în ve
dere locatarii, aceștia au nevoie și 
de sprijinul sfatului popular orășe
nesc. De asemenea — așa cum a reie
șit din discuții — organizarea siste
matică a unor consfătuiri între con
structori și locatarii noilor blocuri ar 
fi o măsură binevenită.

V. TINCU 
I. CHIUJDEA
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Cum pregătiți ategerife de partid
în organizațiile de bază ?

Tema de mai sus a constituit su
biectul unei consfătuiri ținute nu de 
mult la subredacția ziarului „Scîn- 
teia“ din Craiova. Au participat se
cretari ai unor organizații de bază și 
comitete de partid din întreprinde
rile orașului, de pe șantierele de 
construcții, din organizații comer
ciale, instructori ai comitetului oră
șenesc de partid.

Despre conținutul dărilor
de seamă

Discuții rodnice s-au purtat în ju
rul întrebării : Ce va cuprinde da
rea de seamă ?

— Din experiența anilor trecuți 
noi ne-am convins că o dare de sea
mă bună este aceea care tratează cu 
profunzime cele mai importante as
pecte ale locului de muncă — a 
spus în cuvîntul său tov. Ștefan Ra
dulescu, secretarul organizației de 
bază nr. 19 de la „Electroputere“. 
Cum e și firesc, ea trebuie să cu
prindă, în primul rînd, problemele 
producției. Aceasta nu înseamnă că 
darea de seamă trebuie să fie un 
raport de producție, plin de cifre și 
date economice, ci să analizeze cu 
discernămînt felul cum au muncit 
membrii și candidații de partid, în 
vederea mobilizării oamenilor mun
cii la lupta pentru creșterea pro
ductivității muncii și reducerea pre
țului de cost, îmbunătățirea calității 
produselor, introducerea tehnicii noi 
și a tehnologiei avansate etc. De
sigur, activitatea în producție ridică 
multe probleme, îneît ar fi foarte 
greu să poată fi cuprinse toate în- 
tr-o dare de seamă. De aceea, cău
tăm să le tratăm pe cele mai im
portante, de a căror rezolvare de
pinde bunul mers al muncii.

Astfel, ținînd seama de condițiile 
concrete, noi vom insista în darea 
de seamă asupra felului cum a 
muncit organizația de bază, ce me
tode a folosit și trebuie să foloseas
că pentru a da un ajutor cît mai e- 
ficient conducerii secției în intro
ducerea procedeelor tehnologice 
înaintate, în mai buna folosire a 
mașinilor și în stabilirea altor mă
suri care aplicate în practică să ducă 
la creșterea productivității muncii. 
Este necesar să facem acest lucru 
deoarece la acest important indica
tor de plan nu stăm prea bine.

Secția noastră — a continuat vor
bitorul — aduce o contribuție de 
seamă la construirea locomotivelor 
Diesel-electrice. Noi realizăm ge
neratorul principal și auxiliar, mo
toarele de tracțiune. De calitatea a- 
cestora depinde, în bună măsură, 
comportarea locomotivei în produc
ție. Tocmai de aceea, ne-am gîn
dit ca în darea de seamă un loc 
important să ocupe analiza activită
ții membrilor și candidaților de 
partid pentru asigurarea unei înal
te calități a produselor. Noi vrem 
ca tot ce iese din secția noastră să 
poarte calificativul „foarte bine“. 
Aceasta nu este numai o dorință, ci 
și o obligație a colectivului nostru, 
o sarcină pe care partidul ne-a 
pus-o în față și pe care trebuie s-o 
îndeplinim întocmai.

— Noi .am recomandat birourilor 
organizațiilor de bază să analizeze 
felul cum au fost îndeplinite hotărî- 
rile luate în adunările de alegeri 
anterioare și în lumina celor con
statate să trecem la întocmirea dă
rilor de seamă — a spus tov. Au
rel Mincă, secretarul comitetului de 
partid de la uzinele „7 Noiembrie“. 
Cunoscînd situația din secții, con- 
sultîndu-ne cu conducerea uzinei a- 
supra problemelor de producție ac
tuale din fiecare loc de muncă, am 
indicat căror probleme mai impor
tante să li se dea prioritate în fie
care dare de seamă. Astfel, organi
zația de bază de la secția prelucrare 
va pune un accent deosebit pe în
deplinirea ritmică a planului, iar 
darea de seamă a organizației de

bază de la secția montaj va insista 
asupra măsurilor ce trebuie luate 
pentru îmbunătățirea calității lu
crărilor de asamblare a mașinilor 
agricole și pe sarcinile ce revin co
muniștilor în munca de educare a 
tineretului.

Despre conținutul dărilor de 
seamă și-au spus părerea și alți 
participanți la consfătuire.

— O dare de seamă bună este a- 
ceea care reflectă multilateral acti
vitatea organizației de partid. Fără 
să neglijăm diferitele aspecte ale 
producției, care vor sta pe primul 
plan, în darea de seamă vom insista 
asupra unor. probleme ale activită
ții de ridicare a nivelului politic și 
ideologic al membrilor de partid, 
asupra unor laturi ale vieții interne 
de partid — a spus tov. Dumitru 
Anghel, secretarul organizației de 
bază nr. 15 de pe șantierul Combi
natului chimic. Deoarece anul tre
cut desfășurarea învățămîntului de 
partid a lăsat de dorit, legătura lui 
cu viața a fost slabă, iar frecvența 
cursanților necorespunzătoare, vom 
analiza amănunțit cum a muncit, în 
această privință, biroul organizației 
de bază. Totodată, ne vom ocupa de 
activitatea dusă de organizația noa
stră pentru educarea comunistă a 
constructorilor și atragerea cëlor mai 
buni dintre ei în rîndurile partidu
lui, pentru educarea partinică a

pentru întocmirea dărilor de seamă, 
participanții la consfătuire au ară
tat că alături de membrii birourilor 
organizațiilor de bază au fost atrași 
în diferite colective cei mai pregă
tiți comuniști, oameni cu experiență, 
care ajută la pregătirea adunărilor.

La „Electroputere“, Uzinele „7 
Noiembrie“, șantierele Combina
tului chimic, Direcția regională 
C.F.R. etc., marea majoritate a ce
lor care se ocupă de analiza proble
melor economice sînt ingineri și 
tehnicieni. Este o metodă bună : cu 
ajutorul membrilor de partid, cu
noscători ai problemelor, birourile 
organizațiilor de bază vor reuși să 
facă dări de seamă bune, concrete, 
dînd astfel posibilitatea comuniștilor 
să dezbată temeinic problemele pro
ducției.

Ce vq cuprinde proiectul
de hotanre?

Dobrogea îlîlÎDUnătățilSQ

candidaților și noilor membri de 
partid.

— Experiența ne-a arătat că o dare 
de seamă oferă o bună bază de dis
cuții atunci cînd este concretă, ține 
seama de necesitățile locului de 
muncă, se ocupă de activitatea oa
menilor, de generalizarea experien
ței înaintate, critică lipsurile și a- 
rată căile de înlăturare a lor — a 
spus în cuvîntul său tov. Constan
tin Borugă, instructor al Comitetu
lui orășenesc de partid Craiova. în 
această lumină și pe baza indicații
lor date de comitetul orășenesc, eu 
mă străduiesc să ajut birourile or
ganizațiilor de bază din sectorul 
meu de activitate. Consultîndu-mă cu 
birourile organizațiilor de bază și 
cu conducerile întreprinderilor, am 
stabilit împreună că, deoarece anul 
viitor întreprinderile de construcții 
și montaj de pe șantierele Combi
natului chimic au sarcini de plan 
sporite, în dările de seamă să șe 
insiste asupra măsurilor politico-or- 
ganizatorice ce trebuie luate pentru 
asigurarea îndeplinirii planului la 
toți indicatorii încă din prima lună 
a anului. Totodată, organizațiile de 
bază vor analiza amănunțit cauzele 
care au făcut ca la unele lucrări 
să nu se respecte graficul, prelun- 
gindu-se astfel termenul de dare în 
folosință.

In vederea recuperării rămîrieri- 
lor în urmă se vor da sarcini pre
cise unor membri și candidați de 
partid pentru a sprijini conducerile 
întreprinderilor în îmbunătățirea a- 
provizionării cu materiale a locu
rilor de muncă, introducerea lucru-' 
lui în două schimburi pe șantierele 
fabricilor de amoniac, acid azotic și 
oxigen. Pe lîngă problemele de pro
ducție, dările de seamă vor analiza 
stilul și metodele de muncă ale bi
rourilor organizațiilor de bază în 
ceea ce privește organizarea contro
lului îndeplinirii hotărîrilor, munca 
colectivă etc.

Și alți vorbitori au arătat că dările 
de seamă vor trata probleme ale 
vieții de partid, insistîndu-se asupra 
metodelor de muncă ale birourilor 
organizațiilor de bază în îndrumarea 
organizațiilor U.T.M. și a comitete
lor sindicale, în desfășurarea mun
cii politice și educative etc.

Ocupîndu-se de metodele folosite

Răspunzînd la această întrebare, 
vorbitorii au împărtășit din expe
riența lor, au făcut diferite propu
neri.

— Proiectul de hotărîre trebuie să 
prevadă măsuri concrete și mijloa
cele prin care se înfăptuiesc — a 
arătat tov. Constantin Tudor, secre
tarul comitetului de partid de la 
Fabrica de confecții Craiova. Noi 
producem confecții pentru copii. Ele 
trebuie să fie trainice, frumoase, să 
îneînte privirea. Din păcate, unele 
din produsele noastre nu satisfac a- 
ceste cerințe. Din cauza calității ne
corespunzătoare, multe sînt respinse 
de organizațiile comerciale. Tocmai 
de aceea, ne-am propus ca proble
mele privind îmbunătățirea calității 
confecțiilor să fie dezbătute în toate 
adunările de alegeri ale organizații
lor de bază, iar în proiectele de 
hotărîri să ocupe un loc central. în- 
trucît e necesar să intensificăm 
munca de educare comunistă a can- 
didaților și noilor membri de partid, 
și în această privință vom prevedea 
un șir de măsuri concrete. Totoda
tă, vom insista asupra sarcinilor ce 
revin birourilor organizațiilor de 
bază în îndrumarea activității or
ganizației U.T.M., a comitetelor sin
dicale, în desfășurarea învățămîn- 
tului de partid și a muncii cultural- 
educative în întreprindere.

Despre necesitatea ca proiectul de 
hotărîre să fie concret, să prevadă 
acele probleme de a căror rezolvare 
depinde îmbunătățirea activității de 
partid și economice, a vorbit și tov. 
Irina Lozincă, secretara organiza
ției de bază de la O.C.L. Alimen
tara.

— Cum este și firesc — a spus 
ea. — în proiectul de hotărîre noi 
vom insista asupra sarcinilor ce re
vin organizației de bază în spriji
nirea conducerii întreprinderii pen
tru continua îmbunătățire a aprovi
zionării populației. Un accent deo
sebit vom pune pe îmbunătățirea 
muncii politice și educative în rîn- 
dul lucrătorilor din comerț îneît a- 
ceștia să se comporte civilizat cu 
cumpărătorii, să-i servească din ce 
în ce mai bine, să lupte pentru 
apărarea avutului obștesc.

Au mai vorbit și alți tovarăși pre- 
zenți la consfătuire. Cu toții au ară
tat că analizînd multilateral activi
tatea desfășurată de la alegerile pre
cedente și pînă în prezent, organiza
țiile de partid vor dezbate mai ales 
sarcinile ce revin membrilor și can- 
didaților de partid în vederea mobi
lizării muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor pentru îndeplinirea 
exemplară a planului de producție.

Pregătirea și desfășurarea în bune 
condiții a adunărilor de dare de 
seamă și alegeri va contribui la creș
terea continuă a rolului conducător 
al organizațiilor de bază în toate do
meniile de activitate.

S. STÄNEL

alimentării cu apă
Pentru alimentarea cu apă a unor noi 

localități și extinderea rețelelor și a sta
țiilor de captare existente, sfaturile 
populare ale orașului Constanța și re
giunii Dobrogea au alocat în acest an 
mai mult de 18 milioane lei.

La uzina de apă din Tulcea a fost 
montată o a treia pompă, care sporește 
debitul cu 500 mc pe oră, iar acum se 
lucrează la montarea unei baterii de 
filtre rapide. La Basarabi a fost extin
să sursa de captare a apei prin forarea 
a 5 puțuri noi. Patru din acestea au 
și fost terminate și date în exploatare. 
La Macin se pregătește darea în folo
sință a unei stații de deferizare a apei, 
iar la Sulina și Hîrșova s-au executat 
amenajări la stațiile de captare. în a- 
ceste localități, rețeaua de distribuție a 
apei a fost extinsă, de la începutul a- 
nului, cu peste 4 km.

Importante lucrări -de îmbunătățire a 
alimentării cu apă au fost executate a- 
nul acesta în orașul Constanța și în sta
țiunile de pe litoral, unde rețeaua de 
distribuție a fost extinsă cu încă 25 
de km. în partea de sud a litoralului 
a fost dată în funcțiune conducta de 
legătură dintre complexul de înmagazi- 
nare a apei și stațiunile Eforie-Nord— 
Eforie-Sud și a fost dublată conducta 
de legătură a rezervorului de apă cu 
localitățile Tuzla și Costinești.

(Agerpres)

Nu mi-a părut rău că am sunat...
sătorie. Două bucurii 
într-o zi.

I-am cunoscut pe co
piii lui Gheorghe Cris
tea : o iată și trei băieți. 
Constantina e textilis- 
tă la „Răscoala din 
1907“, Gigei, Dan și A- 
drian, elevi Ia școli 
tehnice — peste cîțiva 

ani maiștri sau tehni

T1EATR1E

Că- 
zice, 

Nu

Ușa apartamentului 
s-a deschis și... mi-a 
părut rău că am sunat. 
Zvon de glasuri, mu
zică, clinchet de pa
hare. Oamenii erau la 
petrecere.

— Nu vă supărați 
— spun tovarășei care 
ne deschisese — îl caut 
pe Mihail Dumitrescu. 
S-a mutat undeva, pe 
aici...

— Dumitrescu?! 
De-abia azi ne-am mu
tat și noi. Dar intrați, 
intrați, poate știu ai 
mei. Nu-i nici, un , de
ranj...

Aveau invitați, 
zusem, cum s-ar 
pe nepusă masă,
știau unde stă Dumi
trescu și am vrut să 
plec. Dar nu m-au lă
sat pînă n-am ciocnit 
cu ei un pahar. Gazda 
este Gheorghe Cristea, 
om Ia 47 de ani, mun
citor matrițer Ia Fa
brica de pile „Bucu
rești".

— Felicită-mă — îmi 
spune. Azi e o zl 
mare. Am primit un a- 
partarnen t nou : came
re frumoa-e, bucătărie, 
baie, căni, ă, încălzire 
centrală. Și asta nu e 
totul. Azi, nevasta șl 
cu mine sărbătorim 
douăzeci de ani de că-

cieni cu înaltă califi
care. Mă uit prin casă. 
Totul strălucește de 
curățenie. Mobilă nouă. 
Intr-un colț — o biblio
tecă doldora de cărți. 
Multe cărți de muzică.

— Vă place muzica ?
— mă adresez capului 
iamiliei.

— Dacă ne place 
muzica ! Păi toți ai mei 
sînt... Dar mai 
stai să auzi I

După cîteva 
tatăl și cei patru 
au format o orchestră. 
Perechi, invitații au în
ceput să danseze.

Ei, ce zici de ai mei ?
— mă întreabă stăpîna 
casei, privind cu drag 
Ia cei cinci Cristea. 
„Orchestra" noastră 
este cunoscută. A par-

Familia Cristea în... formație orchestrală

bine

clipe, 
copii

ticipal la multe con
cursuri ale artiștilor a- 
matori. Iată și diplo
mele obfinute.

Discuția continuă pe 
aceeași temă.

„Deși cîntăm mu
zică ușoară și populară, 
mergem și la concer
tele iilarmonicii — îmi 
spune Gheorghe Cris
tea. Cu toții am în
drăgit muzica. Copiii 
au învățat-o la, clubul 
fabricii unde lucrez eu. 
Cei doi mai mari vor 
să urmeze o facultate. 
Se pregătesc de pe a- 
cum, citesc mult, merg 
la teatru, la operă, la 
concerte, fac excursii. 
Cînd eram eu de vîrsta 
lor, trăgeam din greu 
ca „necalificat" Ia son. 
dele de pe Valea Pra
hovei. Astăzi mă bucur 
alături de ei..."

Din nou am ridicat 
paharul în cinstea 
proaspeților mei prie
teni, pentru multe zile 
ca acestea, pentru 
bucuriile și succesele 
lor viitoare.

Și nu mi-a părut rău 
deloc că am sunat la 
ușa apartamentului 49 
din blocul 11, scara 3, 
de pe strada Sergent 
Nițu Vasile...

ION PLEAVĂ

TEATRE : O.S.T.A. (Teatrul de Operă 
și Balet al R. P. Romîne) : Barbarii — 
spectacol extraordinar prezentat de 
Teatrul Mare Dramatic de Stat din 
Leningrad „Maxim Gorki" — (orele 20). 
Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro
mîne (Sala Palatului R. P. Romîne) : 
Manon — (orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă : Paganini — (orele 19,30). 
Teatrul Național ,.I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : Orfeu în infern — (orele 
19,30). (Sala Studio) : Nora — (orele 
19,30). Teatrul „O. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) : Ciocîrlia — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Unchiul Vania — (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Portretul — (o- 
rele 19,30). (Sala Studio — str. Alex; Sahia 
nr. 76 A) ; Comedia erorilor — (orele 
19,30). Teatrul Muncitoresc, C.F.R.-Giu- 
lești : Vecini de apartament — (orele 
19,30). Teatrul pentru tineret șl copii 
(Sala C. Miile) : Acuzarea apără — (o- 
rele 20). Teatrul evreiesc de stat: Opera 
de trei parale — (orele 20). Teatrul Țăn
dărică (Sala Academiei) ; Cartea cu A- 
polodor — (orele 16). Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri al C.C.S. : Cintă țara 
mea — (orele 20). Teatrul satiric-muzical 
,,C. Tănase" (Sala Savoy) ; Ca la revis
tă — (orele 20). (Sala din calea Victoriei 
174) : 
Circul 
(orele

Falatul melodiilor — (orele 20). 
de stat : Stelele Budapestei — 

20).
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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; 18,45; 21), Bucegi — bd. 1 Mai 57 
(10,30; 13,45; 15; 17,15; 19,45), 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 nemu
ritor : Republica — bd. Magheru 2 (9,45; 
12; 14,15; 16,45; 19; 21,15), Festival — bd. 
6 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), Feroviar — cal. 
Grlvițel 80 (10; 12,15; 14,30; 17; 19,15;
21.30) . Taxiul morții: Carpați — bd. Ma
gheru 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 pantoflorllor 
de aur : Tineretului — cal. Victoriei 48 
(10; 12), Libertății — str. 11 Iunie 75 (10; 
12; 14; 16; 18; 20). Vaporul lui Emil — 
cinemascop ; Tineretului — cal. Victo
riei 48 (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Strict 
secret — cinemascop : Victoria — bd. 
6 Martie 7 (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Grivița — cal. Grlvițel — podul Basa- 
rab (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Aurora
— bd. Dimitrov 113 (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Fecioara : 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). Moara diavolului : Union — 
str. 13 Decembrie 5—7 (16; 18,15;. 20,30). 
Program special pentru copii la orele 
10 la cinematograful Doina — str. Doam
nei 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), Dru
mul Serii — str. Drumul Serii 30 (16; 
18; 20), Cotrocenl — șos. Cotroceni 9 
(15; 17; 19; 21). Lanterna cu amintiri — 
Mărturisirile unei mese de restaurant : 
Timpuri Noi — bd. 6 Martie 18 (rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21). Pe Donul liniștit — seria a 
Il-a : Gluleștl — cal. Glulcști 56 (10,15; 
. -- . 20,30). Șampanie șl melo-

Atelierul de vopsit fire sub presiune din secția do finisaj chimic a fabricii 
de confecții șl tricotaje „București" (Foto : AGERPRES)

Citim 
în presa locală Despre eprmwm și Aservire

Lipsesc o serie de indicatoare și pe 
ruta Siret-Suceava ; în unele stații 
de pe traseele Botoșani-Mihăileni, 
Gura Humorului-Cajvana, Suceava- 
Liteni-Fălticeni etc. nu s-a afișat 
rarul autobuzelor.

o-

PRIN DEPOZITELE DE LEMNE

cu a-

Mare 
locui-

zionate cu lemne 
m și cărbuni depozi

tele întreprinderii „Combustibilul“ 
și cum îi deservesc ele pe cumpără
tori, redacția ziarului „Pentru socia
lism" din Baia Mare a organizat re
cent un raid pe această temă. Iată 
cîteva din constatările făcute 
cest prilej.

Depozitul nr. 1 din Baia 
deservește o bună parte din
torii orașului. Deși în aceste zile, 
cum e și firesc, este o mare afluență 
de cumpărători, vînzarea decurge în 
ordine. Lemnele sînt stivuite de cum 
sosesc. Totuși, cetățeanul este nevoit 
să piardă aici cîte o jumătate de zi 
deoarece transporturile sînt făcute 
doar de cîteva căruțe de la I.R.T.A.. 
care nu reușesc să facă față necesi
tăților. Problema transportului mai 
are însă și un alt aspect. Din pricina 
lipsei de control, unii căruțași își 
permit să umfle tarifele, să 
supra prețuri.

Depozitele întîmpină șl 
greutăți în aprovizionare,
furnizor, I.F. Baia Mare, a rămas în 
restanță cu importante cantități de 
lemne de foc. La cărbuni, planul de 
livrări este respectat de către furni
zor, dar depozitele băimărene nu au 
în general condiții satisfăcătoare 
pentru conservarea brichetelor și 
lignitului, acestea fiind depozitate în 
aer liber și, deci, expuse degradării.

La depozitul raional nr. 16 din 
orașul Sighet s-au găsit în tot cursul 
anului lemne de foc în cantități su
ficiente, așa că cetățenii au putut 
să se aprovizioneze din tim'p. I.R.T.A. 
transportă la domiciliu în condiții 
bune cantitățile vîndute zilnic. Con
ducerea depozitului, cît și I.R.T.A. au 
afișat vizibil prețul sortimentelor'de 
lemne, tarifele de transport.

în orașul Satu Mare funcționează 
trei depozite de desfacere a lemne
lor de foc. Ele sînt aprovizionate rit
mic. La depozitul nr. 11 Ferestrău, 
cît și la cel de lîngă stația Sîngeni 
(nr. 10), o parte din
vrate cumpărătorilor direct de pe 
rampa C.F.R., ceea ce reduce chel
tuielile de transport. La două din 
cele trei depozite se vînd și lemne 
tăiate. La depozitul nr. 10 însă (șef 
de depozit Ioan Pintea), cumpărăto
rilor le este interzis să intre în 
curtea unității. Ei nu au posibilitatea 
să vadă ce lemne au cumpărat. Iată 

a

lemne sînt li-

solicite

unele 
Unicul

un mod cu adevărat original de 
face comerț !

TRANSPORTUL ÎN COMUN

I.R.T.A. Suceava 
precum și în- _-- ------------------  ..... de 

_ __________ - gospodărie orășe
nească din Suceava, Botoșani, Do- 
rohoi etc. au fost dotate în ultimii 
ani cu mai multe autobuze pentru 
deservirea populației, luîndu-se„ tot
odată, și alte măsuri pentru îmbu
nătățirea condițiilor de transport în 
comun.

Ä,
treprinderile

Conducerea autogării din Rădăuți, 
de exemplu, s-a gîndit cu atenție la 
călători. în sala de așteptare există 
tabele care indică mersul autobu
zelor, prețul biletelor. Călătorii au la 
dispoziție bănci și mese. Plecarea 
fiecărei mașini se anunță cu 5 mi
nute înainte prin stația de radio
amplificare, iar autobuzele sînt 
trase, pe stradă, în dreptul unor in
dicatoare care informează asupra 
rutei.

încă din luna mai, conducerea 
Autobazei Gura Humorului, îm
preună cu comitetul sindicatului, a 
întocmit un plan de măsuri pentru 
pregătirile de iarnă și s-a trecut la 
aplicarea lui, ținîndu-se seama chiar 
și de amănunte. La autogară s-au 
reparat din timp sobele, s-a procurat 
combustibilul necesar. Pentru pro
tecția mamei și copilului s-a amena
jat o încăpere specială, dotată cu 
cele trebuincioase.

Cu toate acestea, pe alocuri nu se 
acordă încă atenția cuvenită bunei 
deserviri a călătorilor. Un raid 
anchetă organizat de ziarul „Zori 
Noi“ din Suceava, și unele spicuiri 
din scrisorile corespondenților vo
luntari ai ziarului scot la iveală, pe 
lîngă cele amintite, și aspecte nega
tive din acest sector. Bunăoară, pe 
ici, colo lipsește o mină de gospodar. 
Prin Bălinești, raionul Rădăuți, de 
pildă, trec zilnic mai multe autobuze. 
Călătorii nu știu însă unde să le 
aștepte, deoarece nu există nici o 
tăbliță care să indice locul opririi. 
Autobuzele fac stație după „inspi
rația șoferilor“ sau nu opresc de loc.

APROVIZIONAREA
MUNCITORILOR FORESTIERI

Direcția comercia-
lă regi°nală. îm- 
preună cu U.R.C.C.

“—— și Direcția re
gională a economiei forestiere Tg. 
Mureș, urmăresc îndeaproape ca 
aprovizionarea magazinelor ampla
sate la gurile de exploatare, fores
tieră să se facă ritmic și cu toate 
produsele alimentare și industriale 
necesare. Luna trecută, muncitorii 
forestieri au cumpărat, de la maga
zinele cooperației de consum, im
portante cantități de pîine, mălai, 
slănină, brînzeturi, preparate și con
serve de carne, legume și fructe 
proaspete.

în scopul consolidării rețelei co
merciale, U.R.C.C. și D.R.E.F. au luat 
din timp măsuri pentru reparațiile 
capitale și amenajările necesare la 
20 de magazine, 3 depozite interme
diare, 7 brutării și o moară.

în prezent, întreaga atenție este 
îndreptată spre formarea rezervelor 
de iarnă. Pentru aprovizionarea 
muncitorilor forestieri vor fi însilo- 
zați cartofi, ceapă, fasole.

■ Aplicarea măsurilor de protecție a 
muncii, menite să asigure condiții 
mereu mai bune lucrătorilor din 
magazinele situate la gurile de ex
ploatare, a constituit, de asemenea, 
o preocupare a U.R.C.C. în unități 
au fost instalate rezervoare de apă, 
s-a revizuit sistemul de iluminat și 
încălzit, s-a distribuit echipament de 
protecție etc.

12,30; 16; 18,15; 20,30). Șampanie șl melo
dii : înfrățirea între popoare — bd. 
Bucureștil-Nol (15,30; 18; 20,30).Tu ești
minunată : Cultural — piața I. Pintilie 
2 (16; 18,15; 20,30). Elena din Troia — ci
nemascop : Dacia — cal. Grlvițel 137 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21). Babette 
pleacă la război — cinemascop ; Buzești 
str. Buzești 9—11 (16; 18,15; 20,30), Volga
— șos. I. Pintilie 61 (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Ultimul tren din Gun Hill : 
Crîngași — șos. Crîngași 42 (15; 17; 19; 
21), Icarie X B 1 — cinemascop : Unirea
— bd. 1 Mai 143 (16; 18; 20). Ipocriții : 
Flacăra — cal. Dudeștl 22 (16; 18,15;
20.30) , Miorița — cal. Moșilor 127 (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Melodia — șos. Ște
fan cel Mare — colț cu str. Llzeanu (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Oameni de afa
ceri : vitan — cal. Dudești 97 (15; 17; 
19; 21). Noua prietenă a tatii : Munca — 
șos. Mihai Bravu 221 (15; 17; 19; 21). Le
gea e lege : Popular — str. Mătăsarl 31 
(16; 18,15; 20,30). Gangsteri și filantropi : 
Arta — cal. Călărași 153 (16; 18,15; 20,30). 
Batalionul negru : Moșilor — cal. Moși
lor 221 (15; 17; 19; 21). Marele drum : 
Cosmos — bd. 30 Decembrie 89 (16; 18; 
20). E permis să calci pe iarbă: Viitorul
— str. M. Eminescu 127 (16; 18,15; 20,30).
De la Apeninl la Anzl — cinemascop : 
Colentlna — șos. Colentina 84 (15; 17,30; 
20). Turneul veseliei : Luceafărul — cal. 
Rahovel 118 (16; 18,15; 20,30). Apartamen
tul — cinemascop : Progresul — șos. 
Giurgiului 3 (15; 17; 19; 21). Ultima șan
să : Adesgo — cal. Șerban Vodă 209 (16; 
18; 20). Cain al XVIH-Iea : Lira — cal. 
13 Septembrie 196 (15,30; 18; 20,30), Fe
rentari — cal. Ferentari 86 "" -----
20.30) . Generalul : Pacea — 1 
ții 70—72 (16; 18,15; 20,30).

I (16; 18,15; 
bd. Libertă-

TELEVIZIUNE : In jurul 
transmisie de la stadionul __„___ _ -
meciul de fotbal dintre echipele Rapin’ 
București și Besiktas Istanbul din ca
drul turneului balcanic. 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Tineri lnterpr'ețl. 
19,30 — cu carul de reportaj la Insti
tutul de fizică atomică (I). 20,00 - —
Muzică populară romînească. 20,30 — 
Agenda muzicală. In încheiere • Buletin 
de știri, buletin meteorologic.

orei 15,30 — 
Republicii »

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasa 

șl s-a menținut rece. Cerul a fost mal 
mult senin. Temperatura aerului la ora 
14 înregistra valori cuprinse între 
17 grade la București, Craiova și Băi- 
leștl, șl 9 grade la Avrămeni și Sucea- 
va-Salcea.

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 și 20 octombrie. Vremea se menține 
în general frumoasă, cu cerul mal mult 
senin, exceptînd nordul țării unde se 
vor produce înourărl temporare și vor 
cădea ploi slabe. Temperatura în creș
tere ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 1 șl plus 9 grade, iar ma
ximele între 12 și 22 graÆa,
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Scenă din spectacolul „Gîată, țara mea!" pnrasatat de Ansamblul de cînteca și dansuri al C.C.S.
(Foto 1 A. CARTOJAN)

ANDI ANDRIEȘ

la Teatrul regional București
„Grădina cu trandafiri* — prima 

lucrare dramatică în mai multe acte 
a tînărului poet ieșean Andi Andrieș, 
debutant în dramaturgie cu două 
piese scurte — este o comedie lirică 
de actualitate care vorbește despre 
formarea conștiinței socialiste a tine
rilor, în luptă cu mentalitatea mic 
burgheză. Inspirîndu-se din proble
mele de viață apropiate și bine cu
noscute ale generației sale, autorul 
își surprinde tinerii eroi într-unul 
din cele mai hotărîtoare momente 
ale existenței lor : alegerea drumu
lui în viață. Atitudinea față de 
munca, de profesia pe care și-au a- 
les-o va arăta cum înțeleg ei să răs
pundă și să participe la problemele 
societății în care trăiesc.

Căsnicia studentei Anca și a 
proaspătului inginer meteorolog Ser
giu — o căsnicie pornită din dra
goste și cu frumoase perspective — 
este amenințată prematur din cauza 
concepțiilor înguste, filistine, sub 
influența cărora se află Sergiu. En
tuziasmului robust și aspirațiilor fi
rești spre o fericire întemeiată pe 
muncă plină de abnegație, la care 
Anca năzuiește cu tot sufletul, Ser
giu — copil oblojit de o educație a- 
parent grijulie, în fond limitată, îi 
preferă un ideal anemic și un con
fort călduț. Sergiu își părăsește cu 
ușurință profesiunea și se lasă aju
tat de un ,.prieten“, Ștef, care îi 
oferă „un post“, folosindu-1 de fapt 
ca paravan pentru excrocheriile sale, 
în bătălia consecventă pentru trans
formarea soțului ei, Anca este nevoită 
să pună chiar chestiunea despărțirii. 
Atunci de-abia, Sergiu înțelege vidul 
spiritual și izolarea individualistă în 
care s-a complăcut și încearcă — ur- 
mînd-o pe Anca — primul său act de 
demnitate.

Andi Andrieș inițiază astfel pe un 
ton convingător și sincer o educa
tivă dezbatere, militînd cu pasiune, 
prin exemplul eroinei sale Anca — 
dealtfel personajul cel mai realizat 
al piesei — pentru integritate mo
rală, pentru o existență curată, lip
sită de compromisuri.

Unul dintre meritele apreciabile 
ale piesei este făurirea unei imagini 
vii, atrăgătoare, despre universul 
lăuntric al tineretului nostru, cres
cut în spiritul eticii noi, socialiste, 
în spiritul luptei neîmpăcate cu ră
mășițele vechiului din conștiință, în 
spiritul slujirii neprecupețite a idea
lurilor care animă societatea noastră. 
Poezia piesei rezidă nu numai în li
rismul autentic al multora dintre 
momentele scenice, ci și în însăși 
ideea ei de bază, aceea a adevăratei 
fericiri obținute prin muncă.

Paralel cu linia principală a con
flictului piesei, autorul aduce în ca
drul dezbaterii și un alt cuplu, de 
data aceasta de elevi : Mihai, fiul 
unui mecanic de locomotivă, și Mag
da, secretara organizației U.T.M., 
mîndră de sarcina primită de a-1 co
recta pe istețul dar obraznicul ei 
coleg de școală. A fost, e drept, în 
intenția autorului, ca prin atitudinea 
acestora față de viață să sublinieze 
ideea responsabilității colective, lan

La biblioteca pentru copii din Tg. Mureș : 13 000 de volume — 3 000 de 
cititori, (Foto t R. COSTIN)

sată de conflictul major dintre Anca 
și Sergiu ; dar, dat fiind că aici in
vestigația psihologică este mai puțin 
adîncă, intenția se realizează incom
plet.

„Grădina cu trandafiri“ este o 
piesă scrisă vioi, cu replică concisă, 
alertă ; de asemenea piesa nu este 
lipsită de un umor tineresc și tonic 
— cuplul Magda-Mihai fiind în 
acest sens mai înzestrat decît alte 
personaje.

Piesa are însă și neîmpliniri care 
țin mai ales de domeniul com
poziției dramatice. De exemplu, 
unele discuții ale lui Sava, mecani
cul de locomotivă, cu fiul său sînt 
lungite și pentru că drama perso
nală a lui Sava nu are legătură cu 
conflictul propriu-zis. De asemenea, 
un dialog mai substanțial și evitarea 
unor accente prea retorice ar fi dat 
intențiilor dramaturgului mai multă 
adîncime și relief.

Cu toate acestea, comedia prezin
tă un real interes prin calitățile ei

Ci?©saâ<sa

tematice, prin mesajul de stringentă 
actualitate, ca și prin posibilitățile 
scriitoricești ale autorului care rele
vă promițătoare perspective de evo
luție pentru tînărul dramaturg.

Debutul bucureștean al „Grădinii 
cu trandafiri“ a avut loc pe scena 
Teatrului regional, și este bine că 
acest teatru și-a inaugurat stagiu
nea cu o lucrare originală actuală, 
adresată spectatorilor săi atît din Ca
pitală cit și din regiunea București 
unde teatrul se deplasează mereu. 
Am asistat aici la un spectacol ca
racterizat, îndeosebi printr-o atmos
feră luminoasă, bun gust și acura
teța. Este în primul rînd meritul 
regizorului George Teodorescu, care 
s-a apropiat cu simpatie de fiorul 
tineresc al acestei comedii lirice. El 
a valorificat fondul proaspăt și 
instructiv al piesei, pe care s-a 
străduit să-l transmită simplu, 
direct. împreună cu un mănunchi 
de interpreți foarte apropiați de 
vîrsta personajelor, ajutat discret 
dar eficace și de decorurile plăcut 
și simplu colorate ale scenografului 
Erwin Kuttler, regizorul a reușit să 
imprime spectacolului un spirit opti
mist. Actrița Andrea Năstăsescu a 
parcurs cu sinceră emoție bucuriile 
și tristețile Ancăi, a dat eroinei o 
căldură comunicativă. Cu excepția 
cîtorva momente în care-și exprimă 
întrucîtva exterior convingerile, ar
tista realizează unul din cele mai 
bine gîndite roluri ale sale și cuce
rește adeziunea publicu.ui. Specta
colul putea să ofere mai puternice 
elemente spre a respinge jalnicele 
„principii“ ale tînărului soț. rol în 
care Traian Păruș (cu o dicție încă 
puțin studiată) ne-a apărut nu înde
ajuns de frămîntat și de aceea un 
siab combatant al dezbaterii morale 
propuse de autor. Interpretul putea 
să dea personajului mai mult dra

matism interior, să facă mai preg
nant zbuciumul acestui tînăr dezori
entat.

O infuzie de lirism și voioșie a 
adus în scenă cuplul Magda—Mihai, 
interpretat de Rodica Popescu și 
Jorj Voicu cu antren și haz. Rodica 
Popescu a surprins cu talent ipos
taza băiețoasă a Magdei și a punc
tat cu măsură cuceritoarea candoare 
a elevei aflate la prima ei dragoste. 
Jorj Voicu este un bun actor de co
medie, cu mult temperament și 
umor natural ; calități care și de 
data aceasta s-au afirmat într-o 
evoluție mult savurată de public. 
El trebuie, totuși, să fie prevenit îm
potriva unei tendințe de a urmări 
„efecte“, care l-ar putea duce la 
manierism, ceea ce ar fi regretabil, 
în rolul unui student timid, îndră
gostit pînă peste urechi, Constan
tin Rășchitor, pe care l-am mai vă
zut realizînd cu talent diferite com
poziții, produce o plăcută im
presie prin sincera vibrație cu care 
a jucat scena despărțirii. O surpri
ză a fost Silviu Stănculescu, inter
pretul excrocului Ștef ; în primul 
său rol „negativ“, actorul a conferit 
cu tact personajului aerul aparent 
de seducător cu bune maniere, reu
șind să-l demaște treptat, punînd 
concluzia la momentul potrivit, a- 
dică în final. Firescul și jovialitatea 
familiară cu care Cornel Gîrbea a 
acoperit partitura mecanicului Sava 
au salvat personajul de uscăciune di
dacticistă, iar Maria Burbea a pus 
într-o lumină clară ridicolul mamei 
limitate și pisăloage. Mihai Pălădes- 
cu cu personalitatea sa comică a 
umplut scena — în doar două apari
ții, vivace și copioase. De remarcat 
că rolul conținea și unele îngroșări 
de limbaj, atent evitate însă de inter
pret ; neinsistînd asupra „poantelor“ 
care ar fi putut să stîrnească un haz 
ieftin, Pălădescu a izbutit să facă 
din personajul achizitorului cumse
cade, un tip ce rămîne în memorie 
pentru că e cinstit și vesel.

EMIL RIMAN

Una din trăsăturile care deosebesc în 
chip fundamental arta realistă a zilelor 
noastre, arta realist-socialistă, de anti
realism este ancorarea ei profundă în 
viața poporului, în istoria sa, în actua
litate, preocuparea de a oglindi concep
țiile despre viață și năzuințele de viitor 
ale poporului. De aceea legătura muzicii 
cu masele de ascultători nu este o sim
plă cerință de moment, ci un program 
structural al întregii noastre activități.

Din această vie și organică legătură 
cîștigăm în primul rînd noi, compozi
torii, și anume prin aceea că muzica 
noastră capătă o destinație socială pre
cisă, o rădăcină, o hrană ce nu poate 
fi înlocuită cu nici un fel de „idei“ 
născocite, cu nici un fel de speculații și 
pseudo-dezvoltări în direcții strict for
male.

Mereu ne solicită rostul artei socialis
te de a fi expresia noului, de a reflecta 
și contribui la construcția socialismului, 
la înaintarea spre comunism. Această 
chemare nu pornește din cenacluri, din 
preocupări intelectualiste, oricît de nobile 
— ci este chemarea istoriei, cerința 
profundă a actualității. Izvorul dezvol
tării artei socialiste, motorul ei nu este 
o activitate cerebrală abstractă, ci 
însăși viața, transformările materiale din 
jurul nostru oglindite în chip specific 
cu mijloacele imaginilor artistice.

Complexitatea materialului de viață, 
necesitatea de a descoperi și selecționa 
ceea ce este esențial, hotărîtor în mer
sul ei înainte, intcligibilitatea mesajului 
artistic, forța sa comunicativă, toate a- 
cestea presupun din partea creatorului 
să fie stăpîn pe arta sa, să fie — mai 
mult ca oricînd — un lucrător neobosit 
pentru propria sa perfecționare, pentru 
măiestrie.

Una din principalele cerințe ale mu
zicii realist-socialiste este accesibilitatea 
ei. Este firesc ca ceea ce compunem, 
ceea ce gîndim și așternem pe hîrtie 
să nu rămînă literă moartă, să pătrundă 
și să rămînă în conștiința’ oamenilor, să 
îmbogățească viața lor sufletească.

Dealtminteri, accesibilitatea — no
țiune ce nu are nimic comun cu sim
plismul, cu facilitatea — a fost întot
deauna o trăsătură caracteristică a mu
zicii mari, a artei adevărate, menită a 
fi înțeleasă de cei mulți și nu doar de 
un cerc restrîns de „inițiați“. Operele 
clasicilor, ca și ale celor mai reprezen
tativi compozitori realiști ai epocii noas
tre constituie, în acest sens, o mărturie 
și un exemplu.

Revoluția culturală pe care o trăim și 
pentru caro milităm și noi, compozitorii, 
numără printre aspectele sale cele mai 
concludente pătrunderea mereu mai 
largă a muzicii în mase, formarea pu
blicului nou. Se desfășoară un proces 
complex de educare estetică a oameni-

CARNET NOTE

I
 Premiera amatorilor

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“) — S 
Pe lingă comitetul sindicatului | 
salariaților din învățămînt din g 
orașul Pitești a luat ființă un an- I 
samblu al artiștilor amatori. Ieri i 
seară, ansamblul a prezentat pe | 
scena Teatrului de stat din loca- | 
litate prima sa premieră, opereta | 
„Sărutul Cianitei““. Regia aparți
ne lui Panait Victor Cottescu, ar
tist emerit, laureat al Premiului 
de Stat, iar conducerea muzicală 
profesorului Dumitru Croitoru. | 
Rolurile principale au fost inter
pretate de prof. Violeta Mangiu- 
rea, ing. Sabin Alexandru, Ser- 
gheev Anatol, maistru, Elena 
Radu, textilistă, Georgeta Ti- 
mofte, funcționară, șl alții.

Studio experimental 
de teatru

Pe lingă Teatrul de stat din Bala 
Mare a luat recent ființă un stu
dio experimental. Aici se va ține, 
în cursul stagiunii, un ciclu de lec
ții urmate de exemplificări privind 
arta interpretativă.

Concerte

Filarmonica de stat din Bacău a ! 
început să prezinte seri de muzică S 
de operă cu concursul unor soliști ai a 
Teatrului de Operă și Balet din 8 
București și ai Operei de stat din I 

Ilași. Asemenea concerte au avut loc 8 
recent la Bacău și la Roman. în 
program : arii și duete din operele 
„Emani“ de Verdi, „Faust“ de 
Gounod, „Rusalka" de Dargomîjski, 
„Dama de pică“ de Ceaicovski, 
„Carmen“ de Bizet, „Orfeu“ de 
Gluck. 

I Cartea

la Indenting colectiviștilor

Organizarea unor raioane spe
ciale în magazinele cooperative
lor, prezentarea cărților cu ajuto
rul unor vitrine și standuri în ca
drul unor gospodării 'agricole co
lective, antrenarea în activitatea 
de difuzare a cît mai mulți difu
zor! voluntari a dat rezultate bune 
în munca de răspîndire a cărții 
în raionul Tg. Neamț. Astfel, în 
raion, de la începutul anului și 
pînă în prezent s-au vîndut cărți 
în valoare de circa 300 000 lei. 
Majoritatea cărților de știință 
popularizată tratează teme agro
zootehnice. Un număr mare de 
cărți au cumpărat colectiviștii din 
Brusturi, Vînători, Bălțătești, Rău- 
cești și din alte comune, precum 
și salariații unor instituții și între
prinderi din raionul nostru. Un rol 
important în difuzarea cărții l-a 
avut colectivul librăriei raionale 
Tg. Neamț. Merită subliniat și 

! aportul lucrătorilor din unitățile 
de desfacere ale cooperativelor, 
care au organizat o adevărată 
întrecere în prezentarea și vînza- 
rea cărților.

N. D. KARNAZIU 
coresp. voluntar

lor muncii, de îmbogățire a culturii lor 
muzicale, de familiarizare a lor cu lim
bajul, cu formele de expresie ale artei 
muzicale. în acest cadru, creația clasi
cilor se bucură, după cum e firesc, de 
o atenție deosebită. Ea deține — astăzi 
mai mult ca oricînd — un loc de cinste 
în viața muzicală, atît prin frecvența 
execuțiilor, cît și prin calitatea lor.

Dar nu e suficient să se programeze 
lucrări de anvergură, ele trebuie popu
larizate, explicate în scris și chiar prin 
viu grai. Este o cerință nobilă ce stă 
în fața muzicologilor noștri, a redacțiilor, 
a publiciștilor, și care nu are nimic co
mun cu didacticismul sau cu vulgariza
rea muzicii. Există unele inițiative — 
concerte populare, conferințe însoțite 
de exemplificări etc. — dar ele nu au 
încă extinderea pe măsura posibilităților 
existente. în legătură cu acțiunile între
prinse în domeniul educației estetice a 
maselor trebuie să recunoaștem că mai 
sînt multe de făcut cu privire la răs- 
pîndirea unora dintre cele mai impor
tante genuri — muzica de cameră, lie
dul, muzica corală polifonică.

Avem forțe suficiente, instrumentiști 
și cîntăreți talentați și cu o bună pre
gătire, care pot contribui tot mai sub
stanțial la răspîndirea largă a valorilor 
muzicii în mase. Această problemă me
rită să preocupe neîncetat forurile 
noastre de difuzare și colectivele de 
muzicologi, critici muzicali, ca și pe 
activiștii culturali din întreprinderi.

Patrimoniul clasic constituie piatra 
de temelie a educației muzicale. Dar în 
formarea și dezvoltarea publicului nou, 
un rol la fel de important îl are și crea
ția contemporană, și, în cazul nostru, 
creația compozitorilor romîni. Trebuie 
ca prin muzica pe care o scriem să 
găsim întotdeauna drumul spre ini
ma, spre sufletul maselor de ascultă
tori, continuînd în acest fel exemplul 
marilor înaintași, folosind resursele ex
presive în continuă îmbogățire ale artei 
muzicale, apelînd la nesecatul izvor de 
inspirație — viața poporului.

Cu privire la muzica contemporană 
(îndeosebi la muzica simfonică moder
nă) trebuie să recunoaștem că s-a făcut 
încă foarte puțin pentru răspîndirea ei 
în mase.

Muzica contemporană valoroasă, re
alistă, scrisă cu măiestrie, pune proble
me noi interpretului și ascultătorului. 
Există lucrări, cum e de pildă oratoriul 
„Tudor Vladimirescu“ de Gheorghe 
Dumitrescu, care prin factura sa, prin 
simpatia pe care o trezește eroul titular

AL. CIUCURENCU Ana Ipătescu (detaliu)

O artă a bucuriei si luminii
Alexandru Ciucu- 

rencu a împlinit 
60 de ani ; aproa
pe nu-ți vine să 
crezi. Aceasta ar însemna pragul bă- 
trîneții, și niciodată el n-a fost mai 
tînăr, mai avîntat, mai energic, ca în 
acest al 60-lea an al existenței sale.

A pictat întotdeauna dăruindu-se 
total, dornic de a se exprima radios 
prin culoare, de a reda cu ajutorul 
ei tot ce-1 minuna în jurul lui : ve
deri din natură, oameni și flori. ?.. 
trecut prin școli, muncind perseve
rent și lucid, ca să învețe cum să se 
exprime. Cine e sedus de frumusețea 
și prospețimea pînzelor sale, dacă 
le-ar crede fără o bază de cugetare, 
de meditare, s-ar înșela. în ele ideea 
și execuția merg mînă în mînă.

Am scris o monografie, în care am 
încercat să-i povestesc viața și să-i 
pătrund opera. Mi se pare că el con
stituie un exemplu izbitor de ceea 
ce înseamnă un artist dotat într-o 
țară liberă ; un artist fericit de a-și 
exprima sincer și pasionat sentimen
tele pe care i le inspiră viața și oa
menii de la noi, muncind cu drag, 
pentru a ridica nivelul de trai, ob
ștesc. Peisajele, atît de valoroase ca 
motive caracteristice ale acestei țări,

acad. G. OPRESCU

de ALFRED MENDELSOHN 
Maestru emerit al artei, 

secretar al Uniunii compozitorilor 
din R.P. Romînă

în mintea și în sufletul ascultătorului de 
la noi, prin măiestria tratării muzical- 
diamatice, prin limbajul popular, prin 
autenticitatea sa, nu necesită explicații, 
este însușită pe de-a-ntregul și îndată 
de un public numeros.

Dar există și lucrări valoroase care nu 
se dăruiesc îndată, care pot apare, la 
prima audiție, dificile, dar care treptat 
își dezvăluie frumusețea, devin accesibi
le într-un răstimp scurt. în cazul unor 
asemenea lucrări se pune problema re-

Puncie de vedere

lației ascultătorului, în cea mai mare 
parte neavizat, față de conținutul lite
rar, față de tema, față de limbajul mu
zical, față de anumite inovări în crea
rea și folosirea mijloacelor expresive ale 
muzicii : melodie, ritm, armonie, poli
fonie, timbre vocal-orchestrale etc.

Aprecierea valorii artistice a unei lu
crări contemporane, care apare pentru 
prima oară pe podiumul sălii de concert, 
care deci nu beneficiază de o tradiție 
interpretativă și uneori nu prezintă ase
mănări cu alte lucrări ascultate, o ase
menea apreciere este uneori greu de 
făcut, dintr-o dată, chiar și de către 
specialiști. Aci nu ajută — ca în dome, 
niul inovației științifice sau tehnice — 
argumentația, dovada eficienței, rațio
namentul. Este nevoie de o înțelegere 
și o sensibilitate proaspătă.

Prin specificul ei, muzica nu poate fi 
sesizată doar pe calea rațiunii, ci im
plică — pentru a fi înțeleasă — o legă
tură emoțională cu conținutul ei, o dis
ponibilitate afectivă oarecum exersată, 
experiență auditivă prealabilă, capacita
tea de a compara, de a surprinde valori 
dincolo de rutină, de obișnuința ascul
tării (care — de altfel — este confun
dată uneori cu priceperea, cu compe
tența muzicală).

Desigur că am în vedere lucrări reu
șite, inspirate, care pe măsură ce le as. 
culți își dezvăluie mai deplin frumu
sețea, profunzimea, și nu acele exer
ciții ermetice ce vădesc un cult al for
mei în sine. Este o precizare necesară, 

el le-a înfățișat cu 
o dragoste vibran
tă, mai ales că 
în același timp 

simțea cum el însuși, lucrînd, deve
nea tot mai mult capabil să se expri
me într-un limbaj în același timp 
riguros și spontan.

La toate acestea se adăuga ferici
rea de a fi util și în alt fel, învățînd 
pe Cei tineri să facă artă și să res
pecte arta, să dea ce este mai bun, 
mai sincer în sufletul lor, pentru în
florirea țării în care se născuseră, 
pentru propășirea ei socialistă.

Acestea toate îmi vin în minte a- 
cum, cînd mă gîndesc la cei 60 de 
ani ai lui Ciucurencu. Sînt un om 
bătrîn, care din fericire nu și-a pier
dut entuziasmul. Printre lucrurile 
care mi-au făcut mai multă plăcere, 
acum, la 80 de ani trecuți ai mei, a 
fost și cunoașterea amănunțită a a- 
cestei picturi, bucuria nobilă, strălu
citoare, care cîntă în culorile acestui 
artist. Și am văzut cu o plăcere cres- 
cîndă cum, pretutindeni unde a ex
pus în ultimii ani, chiar în medii in
toxicate de abstracționism, arta lui 
Ciucurencu a dobîndit vii aprecieri, 
impunîndu-se ca o mărturie presti
gioasă a culturii noastre de azi.

pentru că se mai întîmplă ca un com
pozitor sau altul să scrie o piesă bizară, 
cu totul inaccesibilă, prezentînd-o drept 
fructul unui așa-zis spirit inovator sortit 
să fie consacrat abia de... posteritate ; 
lucrări de acest fel, care nu exprimă 
nimic, în care nu există nici un raport 
între conținut și formă, sînt străine artei 
noastre realiste și sînt, pe drept cuvînt, 
respinse de auditori.

Revenind la educarea estetică, muzi
cală a maselor, este evident că pe mă
sura desăvîrșirii acestui proces are loc 
creșterea numărului de ascultători, față 
de care muzica din ce în ce mai com
plexă își dezvăluie mai direct valorile, 
frumusețea, conținutul de idei.

Este necesar, de aceea, ca noile cre
ații ale compozitorilor noștri să se 
bucure de toată atenția din partea șefi
lor de orchestră, a soliștilor, a colecti
velor de interpreți, să fie temeinic stu
diate și programate judicios, în execuții 
care să le scoată în evidență calitățile, 
ușurîndu-le drumul spre înțelegerea de 
către marele public.

Experiența ne arată că publicul nos
tru, îndeosebi publicul nou al sălilor de 
concert, este înzestrat cu multă sensi
bilitate, știe ce vrea, arareori trece indi
ferent pe lîngă o lucrare nouă de va
loare, este capabil să deosebească între 
muzică bună și proastă, între arta care 
îi este destinată, care-1 privește și „arta“ 
străină de preocupările sale, de exigen
țele sale estetice.

în diferitele deplasări ale unor gru
puri de compozitori și muzicologi în 
medii variate de producție, am avut 
deseori prilejul să auzim păreri ale 
muncitorilor, funcționarilor, țăranilor 
colectiviști, care ne-au uimit prin fine
țea observației, prin claritatea și vi
goarea cu care își formulau părerile, 
prin justețea orientării ideologice-este- 
tice.

„în simfoniile dv. vrem să găsim 
tablouri ale vieții noastre sufletești“...

„Vrem o muzică măreață, simplă, 
plină de avîntul erei noastre socia
liste“...

„Nu ne interesează dulcegării ! Scrieți 
simfonia construcției, surprindeți pulsa
ția energică a realității noastre“...

Este drept că în anumite genuri, ca 
bunăoară în genul muzicii ușoare, al 
concertelor și spectacolelor populare 
mai este loc pentru educarea bunului 
gust. N-aș vrea — ca unul care am scris 
mai mult muzică simfonică — să arunc 
pisica moartă în ograda vecinului și 
mai ales n-aș putea să afirm că în ge

Veniți și pe la noi!
La Dărmănești, Lucăceștl, Mol- 

neștl sînt cluburi nou construite 
care oferă condiții bune pentru or
ganizarea activității artiștilor ama
tori din aceste localități și pentru 
prezentarea unor spectacole de 
teatru, concerte, filme. Spectaco
lele prezentate de Teatrul de Stat 
din Bacău, de cel din Piatra Neamț 
au lost vizionate de un public nu
meros. Și concertul Teatrului de 
estradă din Galați a plăcut.

Dar am dori să vedem la noi șt 
alte formații artistice. Nu știm de 
ce turneele teatrelor și ale orches
trelor ne ocolesc. Muncitorii de la 
Rafinăria Dărmănești au trimis și 
o scrisoare Oficiului de stat pen
tru turnee artistlce-Bucureștf, In 
care cereau să fie programate tur
nee șl In localitățile de pe Valea 
Trotușulul. Promisiunile făcute în 
răspuns au rămas din păcate nu
mai pe hîrtie. Am putut vedea în 
schimb un așa-zis spectacol pre
zentat de „Trio Zoro". Cine erau 
acești „artiști", de unde veneau, 
nu știm. Ceea ce știm este că am 
asistat la scene de-a dreptul peni
bile.

A Început o nouă stagiune. Sin
tern dornici să vedem piese de 
teatru noi, să ascultăm concerte 
Interesante. Comitetul regional 
pentru cultură și artă ar putea să 
ne sprijine mai mult în această 
privință.

VIRGIL GHEORGHIU 
șeful secției laborator 

de la Rafinăria Dărmănești

Căminul cultural 
e nou, dar...

Căminul cultural din Tomșani, 
raionul Mizil, a fost construit cu 
cîțiva ani în urmă. După inau
gurare au avut loc aici numeroa
se acțiuni culturale reușite.

De la o vreme, însă, activitatea 
a început să devină din ce în ce 
mai sporadică, mai săracă. Nu
mărul manifestărilor programate 
a scăzut, iar unele dintre ele, 
neconținînd mai nimic în le
gătură cu preocupările colec
tiviștilor, cu viața satului, 
au început să atragă din ce în 
ce mai puțini oameni. In pro
gramul căminului întîlnești cînd 
și cînd manifestări formale, lip
site de un conținut concret. O 
astfel de acțiune a fost și expu
nerea despre unele probleme ale 
culturii porumbului. Expunerea a 
fost făcută în termeni foarte vagi, 
neamintindu-se nimic, în tot cu
prinsul ei, despre planul de pro
ducție al G.A.C. Tomșani, despre 
lucrările care ar fi trebuit să fie 
efectuate aici.

Acum, în aceste zile de toam
nă, la căminul din Tomșani nu 
se țin decît expuneri „dumini
cale" ; în ce privește pregătirile 
pentru iarnă, ele n-au început, 

s-a înălțat 
Dar ce fo-

CAZACU

...Aici, la Tomșanz, 
o mîndrețe de cămin.

TEODOR

nul simfonic, instrumental, de cameră, 
în genul operei, baletului, operetei, to
tul este la noi perfect, dar nu este mai 
puțin adevărat că — parafrazînd un 
vechi dicton — „popularitatea obligă 1“ 

Amețiți de succese gălăgioase, obți
nute destul de facil, unii organizatori 
de spectacole, conducători de ansam
bluri corale profesioniste și de amatori 
nu opun suficientă rezistență platitudi
nii, falsului pitoresc, rutinei.

„Asta place publicului“, spun ei a- 
deseori, aruneînd vina pe spectatori.

Din păcate, întîlnim de multă vreme, 
de prea multă vreme, atît pe estrada 
de concert, pe scena teatrelor de re
vistă, cît și la televiziune și radio 
asemenea producții amestecate, care, 
— ce-i drept — plac unui număr de 
spectatori, dar păcătuiesc cu perseve
rență împotriva bunului gust, împotriva 
unei ținute artistice superioare nece
sare educației estetice a maselor.

Mă refer atît la unele producții im
provizate de jazz, la manierismul unor 
cîntăreți de muzică ușoară, dar și la re
pertoriul înțepenit parcă de ani de zile 
al unor formații de muzică populară, al 
unor soliști, care se repetă la nesfîrșit, 
fetișizînd cîteva reușite.

Avem nenumărate talente — compo
zitori, umoriști și interpreți. Dar nu e 
deajuns să știm că-i avem. Cu toții, 
autori de reviste, regizori, compozitori, 
aranjori, maeștri ai cîntului, ai inter
pretării și organizatori de spectacole 
și concerte populare, trebuie să venim 
cu idei noi, să continuăm și să cinstim 
moștenirea artistică a unui Constantin 
Tanase, Ion Vasilescu, Grigoraș Dinicu, 
Maria Tănase ș.a., să lărgim și să ridi
căm calitativ repertoriul, să nu ne cul
căm pe lauri sau să exploatăm popu
laritatea unor cîntăreți talentați de mu
zică ușoară și populară care însă se o- 
presc la maniere „verificate“, la „rețete 
sigure ale succesului“.

Imitarea și autoimitarea este cel mal 
bun drum spre îmbătrînire, iar pasiu
nea, frămîntarea, căutarea unor soluții 
noi de creație și interpretare, corespun
zătoare conținutului nou al muzicii, va
riația, ieșirea din cercul îngust al ma
nierismului de gen, acestea sînt însușiri 
ale adevăratului artist popular.

★
Sarcini de cea mai mare răspundere 

în educația estetică a maselor, în com
baterea rutinei, a prostului gust revin 
însă în primul rînd creatorilor de mu
zică. De orizontul larg, de pasiunea lor 
pentru o artă nouă, socialistă, viguroasă 
și subtilă, plină de viață și culoare de
pinde orientarea publicului larg spre 
frumusețile adevărate ale muzicii, me
nite să contribuie la făurirea profilului 
cultural, moral-politic și estetic al con
structorului socialismului.
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și sanctionarea unor 
indisciplină, neglijențe 
avutului obștesc, dacă 
pagubei nu depășește

Dobrin, corn. Braniștea, 
Vedea.
cum ne comunică Minls-

Lucrările de amenajare și sistema
tizare a parcului de pe dealul Cetă- 
țuia din Cluj se apropiau de sfîrșit. 
Mai trebuiau consolidate stîncile de 
pe versantul sudic al dealului. Pen
tru aceasta erau însă necesare vreo 
300 tone de materiale de construcție: 
ciment și piatră brută. Transportul 
materialelor la punctul de lucru pu
nea probleme destul de grele, deoa
rece nu exista un drum pentru ma
șini amenajat pînă în apropierea 
stîncilor. Singura soluție socotită ca 
acceptabilă era de a se aduce mate
rialele cu autocamioanele, pe un 
drum, pînă sus pe Cetățuie, iar de 
acolo să fie coborîte cu ajutorul unor 
frînghii la locul de muncă al zidari
lor.

Zece autocamioane au început 
transportul materialelor. Descărcarea 
și coborîrea lor la punctul de lucru 
era însă foarte anevoioasă. Cineva 
a propus șoferilor să încerce să co
boare cu mașinile încărcate printr-un 
loc mai accesibil. Aurel Crișan, un 
tînăr conducător-auto din între
prinderea noastră, a fost primul care 
a trecut la fapte. A cercetat în prea
labil terenul, și-a controlat bine ma
șina, motorul, frînele, apoi în 
cîteva minute a început să coboare 
coasta dealului și să transporte la 
punctul de lucru cîteva tone de ma
terial. Problema transportului a fost 
deci rezolvată. S-au economisit timp 
și bani.

Lucrările de la Cetățuie s-au ter
minat. într-una din zilele următoare 
comuniștii din întreprinderea noas
tră au discutat cererea de primire în 
rîndurile candidaților de partid a lui 
Aurel Crișan. Era demult cunoscut 
de toți ca un om devotat și priceput, 
energic și capabil, cu mult spirit in
ventiv. S-a vorbit și despre ultima 
lui inițiativă. A fost primit cu una
nimitate de voturi.

ISZLAI ADALBERT 
muncitor tîmplar 

întreprinderea orășenească 
de gospodărire și construcții 

din Cluj

comercial

$ tei an 
actual- 
la ser
al a-

Locuim în blocul de pe 
Calea Victoriei 143. In 
decursul anilor, locatarii 
s-au obișnuit să ducă o 
viață caracterizată prin 
relații tovărășești, sti
mă reciprocă. Viața în 
bloc este însă tulburată, 
de o vreme încoace, de 
soții Maria și 
Herțan. Ea este 
mente salariată 
viciul
gențiel C.F.R. din Calea 
Griviței, el — la Institu
tul de proiectări de cons, 
trucții tipizate din str. 
Academiei. Acești doi 
locatari au o comportare 
cu totul necorespunză
toare. Ei locuiesc în a- 
celași apartament cu dr. 
A. Petrescu, cercetător 
principal, și tov. V. Pe
trescu, pensionar. De 
trei ani de zile, familia 
Petrescu este nevoită să 
îndure purtarea grosola
nă a acestor soți, ve
xațiunile, insultele și a- 
menințările, să trăiască

învecinate Bucu- 
Singureni, venind 

cu ani în urmă în

Locuitorii din comunele 
reștiului, Jilava, Copăceni, 
spre Capitală, nu întîlneau 
calea lor, pînă la bariera Progresul, decît la
nuri de grîu sau cîmpuri pline de porumbiște. 
Prin 1952 au apărut pe marginea șoselei Giur
giului primele schele. Atunci a început cons
trucția întreprinderii de prefabricate „Pro
gresul“.

TRANSFORMĂRI
Au trecut de atunci 10 ani. în acest răstimp, 

fabrica și-a schimbat înfățișarea, a fost con
tinuu dezvoltată și modernizată. De la o sin
gură hală tehnologică, în 1953, astăzi întreprin
derea noastră are 5 secții, unde se produc pa
nouri mari prefabricate, tuburi din beton, stîlpi 
de beton precomprimat pentru susținerea re
țelelor electrice, fîșii cu goluri etc. Secțiile 
fabricii au fost înzestrate cu utilaje moderne. 
Hala de panouri mari — „bunica“ tuturor sec
țiilor — a căpătat aspectul unei hale indus
triale moderne. Materia primă, transportată 
automat pe benzi, e preparată în malaxoare din 
cele mai moderne.

Producția fabricii a crescut an de an. De la 
o producție de 10 700 mc beton în 1953, s-au 
realizat în 1962, 78 000 mc, iar anul acesta, 
producția se va ridica la 86 000 mc. în cei zece 
ani de activitate s-au produs 350 000 mc be
ton. Astăzi, din cantitatea totală de beton pe 
care o execută fabrica, 50 la sută este beton 
precomprimat.

MII DE APARTAMENTE

tot mai mult locul metodele noi, industriale, o 
dată cu apariția și dezvoltarea industriei de 
prefabricate. Urmarea este lesne de văzut. Din 
1960 și pînă în prezent, blocurile înălțate din 
elemente prefabricate din beton pot fi întîlnite 
nu numai în Capitală ci și în alte orașe ale 
țării : Brașov, Iași, Turda, Roman, Onești, Plo
iești, Cluj.

Dacă s-ar desface de pe pereții din blocurile 
de beton stratul acoperit de var și vopsea s-ar 
vedea inițialele D. I. sau S. B. Ce în
seamnă aceste inițiale : înseamnă că autorul

încărcate cu aceste produse călătoresc spre 
Craiova, Constanța, Tg. Jiu, Brașov, Codlea.

!N PAS CU TEHNICA NOUA

de

Este știut că industrializarea construcțiilor se 
realizează în principal prin folosirea elemente
lor din panouri mari prefabricate. Pînă în pre
zent, în fabrica noastră s-a produs o cantitate 
de panouri mari din câre s-au construit 6 000 
de apartamente. Mii de bucureșteni lo
cuiesc azi confortabil în apartamentele ce au 
fost montate din elemente prefabricate furni
zate de fabrica noastră. Dovadă, „salba“ de 
blocuri din jurul Sălii Palatului R. P. Romîne, 
unde s-au furnizat elemente prefabricate pen
tru fațade, blocurile din cartierele Sergent 
Nițu Vasile, Livada, Drumul Taberei. Blocul C 
din Șoseaua Giurgiului nr. 164. a fost gata în 
75 de zile de la data turnării fundației.

Metodelor vechi, clasice, de construcție le iau

piesei este comunistul Diniță Ilie sau Stelian 
Bîstîrîgă, azi șefi de brigadă care cresc ală
turi de ei noi cadre calificate.

PENTRU PRIMA OARĂ ÎN ȚARA
Cea mai nouă secție a fabricii, intrată nu de 

mult în funcțiune, este secția „Stasa“, dotată 
cu utilaje moderne. Aici s-au și produs pri
mele fîșii cu goluri pentru planșee. Astăzi, va
goanele și autocamioanele transportă în Bucu
rești, Ploiești, Hunedoaraf Craiova fîșii cu goluri 
pentru planșee a căroi' marcă, cu care ne mîn- 
drim, a devenit bine cunoscută : I.P.P. (între
prinderea de prefabricate „Progresul“).

în întreprindere se fabrică de asemenea și 
stîlpi din beton pentru susținerea liniilor elec
trice. Pînă acum s-au produs circa 500 000 ase
menea stîlpi. Păduri întregi de brazi au fost 
cruțate de tăișul fierăstraielor datorită acestor 
produse noi. Noua secție de stîlpi din beton 
precomprimat pentru susținerea rețelelor elec
trice. ajută ca bogăția pădurilor noastre, bra
dul, să fie valorificată superior.

De asemenea întreprinderea noastră contri
buie la economisirea fontei, la valorificarea ei 
superioară, prin fabricarea a kilometri întregi 
de tuburi din beton armat precomprimat — tu
buri care se folosesc la execuția conductelor de 
presiune pentru alimentări cu a'pă. Vagoane

La secția de tuburi din beton — ca de altfel 
în toate secțiile fabricii — sînt instalate mașini 
din cele mai moderne. Mașinile de centrifugat, 
de armare longitudinală și transversală, cele de 
rectificat și de toreretare, impun folosirea lor 
de către cadre bine pregătite. Din primele zile, 
secția s-a transformat, ca de altfel întreaga în
treprindere, într-o adevărată școală a califică
rii, Ore de școală, cursuri, profesori. Cine 
predă ? Maistrul veteran Ștefan Suciu, comu
nist de nădejde, inginerul Grigore Negulescu, 
mecanicii Ion Biolan, Tănase Tudor și alții. Cu 
rîvnă se însușesc „tainele“ noilor utilaje. Așa 
au putut crește cadre de nădejde.

De la cîteva zeci de muncitori în 1953, as
tăzi în fabrică lucrează peste 1 500 de munci
tori și tehnicieni. Din betonist, Drăghici Iancu 
a devenit astăzi maistru în secția semifabri
cate, Tănase Tudor, fost mecanic în atelier, 
este azi maistru mecanic la secția tuburi. Prin 
școala de maiștri au trecut cu succes și meca
nicii Tănase Sornea, Ștefan Gavan. Fostul fie
rar-betonist Vasile Cîmpeanu. este astăzi stu
dent în anul IV la un institut din Capitală. 
La fel studiază în învățămîntul superior 
și Dumitru Codori, Constantin Marincel, Nico
lae Mihuț și Victor Bălășescd.

Din lista șefilor de brigadă crescuți în fa
brică merită reținute cîteva nume : Ilie Dini
ță, Ilie Florea, Sandu Stan. La panoul 
cerii, numele lor apare mereu.

★

nu poate să încapă în 
le-am trimis ziarului.

între-

aceste 
Poate 
an de

Istoria fabricii 
rînduri pe care 
unii care au cunoscut fabrica în primul 
activitate vor fi ispitiți să o revadă așa cum 
arată azi. Desigur că o vor găsi schimbată com
plet față de cum o știu. In orice caz, bucuroși 

oaspeți I Ii vom întîmpina cum se cuvine.
ION FIERARU, fierar-betonist ; N. NE- 

GOIȚĂ, funcționar ; MARIN TUDOR, se
cretarul organizației de bază — din pos
tul de corespondenți voluntari ai „Scîn- 
teii" de la întreprinderea de prefabricate 
Progresul"-București.

In cartierul Giulești din Capitală, 
a fost dat de curînd în folosință un 
nou centru stomatologic. în fotogra
fie : Aspect dintr-unul din cabine
tele noului centru stomatologic.

«ii
MISkm

iii

Depozitul de panouri mari al In treprinderii de prefabricate „Progresul" din Capitală (Foto : M. CIOC)

DIN NOU LA CLASA I. Anul a- 
cesta mi-a fost încredințată o nouă 
clasă de elevi, pentru a le călăuzi 
pașii pe drumul învățăturii. De la 
început m-am străduit să le creez o 
ambianță plăcută, spre a se obișnui 
cît mai repede cu școala. M-au aju
tat la aceasta și foștii mei elevi, as
tăzi în clasa a V-a. Ei au predat, 
„urmașilor“ lor clasa împodobită 
sărbătorește, cu învelitori curate pe 
bănci, cu flori. Cei mici au fost foar
te impresionați de această primire 
și s-au angajat să păstreze în bună
stare toate bunurile clasei.

La lecții folosesc ilustrații viu co
lorate, filme de desene animate, fe
lurite materiale intuitive destinate 
special elevilor din clasa I. Șco
larii mei s-au apucat cu dragoste de 
învățătură, primele rezultate fiind 
mulțumitoare.

ELENA D. POPESCU 
învățătoare Ia școala nr. 4 

din Bîrlad
★

LA PRACTICĂ, PE OGOARE. Cei 
152 de elevi din anul III al Școlii 
profesionale de mecanici agricoli

din Biled, raionul Sînnicolau Mare, 
se află la practică în unitățile a- 
gricole socialiste. Ei participă, ală
turi de tractoriștii și mecanizatorii 
cu experiență, la lucrările agricole 
de toamnă. Pe tarlalele gospodăriei 
agricole colective din Satchinez — 
de exemplu — elevul Ion Busuioc 
lucrează la însămînțatul griului ; 
colectiviștii și tractoriștii mai vechi 
au numai cuvinte de laudă despre 
conștiinciozitatea cu care viitorul 
mecanizator își îndeplinește planul 
de lucrări, despre atenția cu care-și 
îngrijește tractorul și utilajele în
credințate. Merită evidențiată și 
buna comportare la practică a ele
vilor Gheorghe Berinde, Nicolae 
Achim și a altor elevi repartizați la 
gospodăria agricolă colectivă din 
Uivar.

Ing. CORNEL MOLDOVAN 
de la Secția de învățămînt 

a Sfatului popular 
al regiunii Banat

★

CONSFĂTUIRE CU PĂRINȚII. 
După reîntîlnirea cu părinții elevi
lor noștri la festivitatea deschiderii

cursurilor, acum cîteva zile, am 
avut prima consfătuire de lucru. A 
fost ales comitetul de părinți pe 
școală, și au fost prezentate părin
ților probleme actuale ale activității 
școlare, programul cursurilor.

Anul trecut, în școală au fost ini
țiate pentru părinți lectorate pe 
probleme de pedagogie, literatură 
și artă, geografie economică. La ce
rerea părinților, lectoratele își vor 
relua în curînd activitatea.

Prof. CLOTILDA 
CONSTANTINESCU 

directorul Școlii medii nr.
„M. Eminescu" din Buzău
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într-o stare de perma
nentă tensiune. în cel 
privește pe dr-ul Petres
cu, chestiunea continuă
rii unor studii acasă, în 
asemenea condiții, nici 
nu se poate pune. Soții 
Herțan au provocat 
scandaluri, au lovit în 
cîteva rînduri pe colo
catari. In ciuda reco
mandărilor sfatului po
pular raional, sesizat în
că de acum doi ani, ei 
împiedică folosirea nor
mală a dependințelor co
mune, pun Ia cale cu te
nacitate și perseverentă 
un șir întreg de șicane.

Sesizat de locatari, co
mitetul de bloc a căutat 
să stea de vorbă cu el, 
să-i convingă să se în
drepte. L-au jignit pe 
președintele comitetului 
și pe administrator, au 
dat pur și simplu afară 
din apartament o delega
ție a comitetului. Cu- 
noscînd cit de salutar 
poate fi ajutorul colecti
vului, ne-am adresat or
ganizațiilor de partid și

din 
au

Nu

comitetelor sindicale 
întreprinderile unde 
lucrat mai înainte, 
s-au îndreptat. Mențio
năm că între 1955—1963, 
Maria Herțan a lost con
damnată de trei ori pen
tru tulburarea relațiilor 
de bună conviețuire, iar 
Ștefan Herțan de două 
ori.

Socotim că este cazul 
ca organele în drept să 
analizeze dacă solii Her
țan merită să mai dețină 
în continuare locuința 
din blocul nostru și să ia 
măsuri . Poate în felul i 
acesta vor fi aduși la 
realitate și tăcuți să în
țeleagă că trăim într-o 
societate în care respec
tul pentru colocatari este 
o regulă de viată.

A. PETRESCU, me
dic; V. PETRESCU, 
pensionar; IULIANA 
POPESCU, gospo
dină ; M. ȘTEFA- 
NESCU, inginer; OC
TAVIAN MOISESCU.

Jumătăți de măsură
In secția furnir a întreprinderii 

IPROFIL Satu-Mare a fost instalat, 
de mai multă vreme, un uscător cu 
role ce funcționează cu aburi.

O dată cu instalarea noului agre
gat s-a constatat că apa de alimen
tare a cazonelor generatoare de 
aburi are o mare concentrație de să
ruri minerale și conține impurități. 
Pentru purificarea și dedurizarea 
apei s-a construit, din fondurile des
tinate lucrărilor de mică mecanizate, 
un epurator. Totodată s-au cumpă
rat 20 de butoaie cu soluție pentru 
purificarea apei care au sosit în în
treprindere încă de anul trecut.

De atunci și pînă acum nimeni nu 
s-a interesat nici de epuratorul con
fecționat, nici de soluția pentru care 
întreprinderea a cheltuit aproape 
20 000 de lei. Cazonele au continuat 
să funcționeze cu apă dură și nepu
rificată. Ca urmare, pe țevile gene
ratoarelor de abur s-a depus un 
strat de piatră și impurități. Aces
tea înqreunează încălzirea apei. Ca 
să se asigure totuși presiunea nece
sară, fochiștii folosesc uneori în lo
cul rumegușului bucăți de lemne. Se 
înregistrează astfel o dublă risipă : 
de lemne și de soluție.

*
DESCHIDEREA ÎNVĂȚĂMÎNTU- 

LUI IDEOLOGIC AL CORPULUI 
DIDACTIC. La Băcești, raionul Ne
grești, a avut loc recent deschiderea 
anului de învățămînt ideologic. Au 
participat învățătorii și profesorii 
din comunele învecinate, și repre
zentanți ai Comitetului regional de 
partid Iași și ai Sfatului popular ra
ional Negrești. Au fost prezentate 
pe scurt rezultatele obținute anul 
trecut la studiu de învățători și pro
fesori — în majoritate calificative 
bune și foarte bune. Apoi a fost ex
pusă tema : „Etapa desăvîrșirii con
strucției socialiste în țara noastră“.

IOAN TRIFAN 
directorul Școlii din Piscu Rusului, 
comuna Dagîta, raionul Negrești

Recent, am vizitat serviciul me- 
dico-sanitar al întreprinderii noastre 
și cîteva unități sanitare din jurul 
acesteia. Am fost plăcut impresio
nați de realizările obținute pe tărîm 
sanitar, de manifestările concrète, vi
zibile la tot pasul, ale grijii față de 
om. Unitățile sanitare au fost mo
dernizate, dotate cu aparatură nouă. 
Personalul medico-sanitar caută să 
ridice continuu calitatea asistenței 
acordate.

La serviciul medico-sanitar din 
incinta fabricii funcționează două 
circumscripții sanitare de întreprin
dere, un cabinet de ginecologie și 
unul de stomatologie, un serviciu de 
fizioterapie și un staționar cu 20 de 
paturi.’ împreună cu un specialist în 
boli profesionale de la Institutul de 
Igienă și protecția muncii, medicii 
vor Iniția în curînd o nouă acțiune 
profilactică pentru depistarea unor 
boli profesionale. în cadrul altor ac
țiuni profilactice, brigăzi de medici 
specialiști au făcut ' pînă acum mai 
multe controale medicale în fabrică 
privind reumatismul, afecțiunile en- 
docrinologice etc.

Realizări importante au obținut și 
unitățile sanitare din cartierele în
vecinate. Unele îi deservesc și pe 
salariații noștri sau pe membrii lor 
de familie. La policlinica Panteli
mon, situată nu departe de fabrică, 
funcționează 10 cabinete medicale, 
care asigură asistența medicală de 
specialitate a populației din 11 cir
cumscripții. Anul acesta, policlinica 
a fost dotată cu aparate noi.

Pe bulevardul 30 Decembrie nr. 54 
se află dispensarul de copii, cu 4 
circumscripții. In prezent, aci este 
în curs o acțiune de vitaminizare a 
copiilor pînă la vîrsta de un an ; se 
fac de asemenea, pregătiri pentru 
vaccinarea lor contra unor boli con
tagioase. La dispensar au loc zile de 
consultație profilactică pentru copiii 
sănătoși. La bucătăria dietetică a 
dispensarului se prepară hrană pen
tru sugari și copiii bolnavi, hrană ce 
este distribuită gratuit, ca și laptele 
praf.

La spitalul „Ilie Pintilie" sînt in
ternate cîteva filatoare din fabrica 
noastră. Ele ne-au vorbit despre

grija deosebită cu care sînt tratate 
de medici și de personalul sanitar.

Nu tot ce am văzut însă in unită
țile sanitare vizitate merită laude. în 
comparație cu condițiile de îngrijire 
a sănătății de care beneficiază sa- 
lariații de la unitatea principală a 
fabricii noastre, cei de la unitatea a 
Il-a sînt oarecum mai neglijați. La 
dispensar nu există medic perma
nent, nu există serviciu de noapte 
asigurat, nici o sală de așteptare.

La dispensarul de copii din bule
vardul 30 Decembrie am constatat 
că materialul educativ sanitar dis
tribuit prin rețeaua de pediatrie este 
incomplet și insuficient. Nu există 
pliante cu texte care să explice tine
relor mame cum se prepară corect 
laptele praf, supa de morcovi și alte 
alimente destinate hrănirii copiilor.

La policlinica Pantelimon, cele 
mai solicitate servicii — stomatolo
gie și laboratorul — nu fac față ce
rințelor. Ne-a surprins neplăcut și 
tonul folosit față de pacienți de că
tre medicul stomatolog Ralița Nicu- 
lescu. Purtarea aceasta necorespun
zătoare a mai format obiectul unei 
discuții în grupa sindicală, dar fără 
rezultate vizibile. La această policli
nică sînt și unele greutăți obiective : 
pentru urgențe, policlinica nu are 
asigurate în permanență mijloace 
de transport, iar o parte din cabine
te funcționează în alte localuri.

Am încheiat vizita noastră con
vinși că atît Sfatul popular raional 
„23 August“, cît și Sfatul popular al 
Capitalei vor lua măsuri pentru îm
bunătățirea continuă a asistenței 
medicale în aceste cartiere ale 
orașului.

ȘTEFAN ZAHARIA, maistru, 
MIHAI NEAGU, lăcătuș, ANA 
GAFENCU, muncitoare, MAR
GARETA ALEXE, filatoare; din 
postul de corespondenți volun
tari ai „Scînteii" de Ia Fila
tura Romînească de Bumbac- 
București.

Petre 
raionul

După 
terul Învățămîintului, absolvenții a 
doi ani de școală medie tehnică 
cu durata de 4 ani, se pot înscrie 
în clasa a X-a medie, după pro
movarea examenelor de diferență 
pentru clasele a VIII-a și a IX-a. 
Aceste examene se pot da la 
școlile medii cu secție fără frec
vență din fiecare raion.

Dinu Gheorghe, Craiova.
In scrisoarea trimisă, ne ce

reți unele amănunte cu privire la 
rolul și alcătuirea consiliilor de 
judecată din întreprinderi.

Consiliile de judecată din în
treprinderi au sarcina să exami
neze și să sancționeze faptele să- 
vîrșite de angajați, care consti
tuie contravenții în condițiile le
gii și nu au gravitatea unei in
fracțiuni. Astfel intră în compe
tența consiliilor de judecată exa
minarea 
fapte de 
în dauna 
valoarea 
suma de 200 de lei, precum și in
sulte sau loviri fără gravitate eă- 
vîrșite între angajați la locul de 
muncă.

Pot fi membri al consiliilor de 
judecată angajați! care vădesc 
atitudine socialistă față de muncă 
și nu au antecedente penale.

Dezbaterile au loc în afara o- 
relor de program, în mod public, 
la ele putînd participa orice an
gajat din unitatea în care lu
crează cel care a săvîrșit fapta. 
In raport cu gravitatea faptelor 
săvîrșite consiliul de judecată 
poate aplica celui vinovat sanc
țiuni ca : mustrarea cu avertis
ment, retrogradarea din funcție pe 
timp de cel mult trei luni și în
depărtarea din serviciu, iar dacă 
prin fapta săvîrș'ită s-a adus și 
un prejudiciu material, consiliul 
de judecată poate pronunța și o 
amendă de la 50—300 de lei, pre
cum și obligarea celui sancționat 
la acoperirea prejudiciului prici
nuit.

Hotărîrile se iau cu majoritate 
de voturi ; cel nemulțumit de 
hotărîrea consiliului de judecată 
se poate adresa, în termen de 5 
zile de la comunicarea acesteia, 
procurorului competent, care, 
dacă va găsi plîngerea înteme
iată, va sesiza tribunalul popular 
în vederea reexaminării cauzei.

Alexa Barbu — București.
întrucît autobuzele care circulă 

pe ruta București — Bolintin 
Vale sînt mai aglomerate în zilele» 
de la sfîrșitul săptămînii, I.R.T.A. 
București a hotărît pentru o mai 
bună deservire a călătorilor să 
suplimenteze numărul de auto
buze în zilele de sîmbătă și du
minică.

AUGUSTIN CORODAN 
lăcătuș

Gospodăria colectiva din comuna 
Epureni, raionul Iași, este tînără și 
rezultatele obținute arată că întregul 
ei colectiv merge pe un drum bun. 
Colectiviștii de aici se străduiesc să 
lucreze tot mai bine pămîntul, culti
vă legume pentru a contribui la a- 
provizionarea orașului Iași, dezvoltă 
creșterea animalelor. Recoltele de 
anul acesta, datorită executării lu
crărilor la vreme și de bună calitate, 
pot fi socotite bune, dacă ținem 
seama de condițiile climaterice ne
prielnice. Acum se pune baza recol
tei anului viitor. Cu ajutorul meca
nizatorilor de la S.M.T. Holboca în- 
sămînțările se desfășoară în condiții 
bune. Mecanizatorii Anton Anton, 
Aurel Botez, Constantin Borcea exe
cută lucrări de bună calitate.

Mari venituri bănești aduce gospo
dăriei cultura legumelor. Anul acesta 
din vînzarea legumelor gospodăria a 
realizat 1 170 000 lei. Merite deosebite 
în buna organizare a muncii și apli
carea metodelor înaintate la cultura 
legumelor au brigadierul Constantin

Cojocaru, care este și secretarul co
mitetului de partid al gospodăriei, 
șefii de echipă Nicolae Balaur, Va
sile Stachină, Maria Condurache. 
Brigada legumicolă se pregătește 
pentru producția anului viitor. Va
loarea semințelor strînse pînă acum 
depășește 46 000 lei. După ce vor fi 
terminat recoltările se va trece la e- 
fectuarea arăturilor adînci pe în
treaga suprafață și la fertilizarea 
terenului.

Un sector în plină dezvoltare este 
și cel zootehnic. Gospodăria are a- 
cum 590 taurine, 650 ovine, 270 por
cine, 6000 de păsări. Consiliul de 
conducere s-a îngrijit ca în acest 
sector să lucreze cei mai buni colec
tiviști, a procurat animalé de rasă 
și a luat măsuri pentru asigurarea 
adăposturilor și a bazei furajere. Au 
fost construite 6 grajduri de cîte 
100 vite mari, o maternitate pentru 
50 scroafe, b îngrășătorie, un saivan 
pentru 600 oi. Colectiviștii au depo
zitat cantități însemnate de fin, paie

ION VINTILÄ
și coceni, au pus la siloz diferite fu
raje.

La obținerea acestor realizări a 
contribuit în mare măsură buna or
ganizare și conducere a treburilor 
gospodăriei colective. Președintele 
Ion Vintilă se dovedește un bun or
ganizator și gospodar, iar inginerul 
agronom Victor Navroteanu, mereu 
în mijlocul colectiviștilor, îi îndeam
nă să aplice metode agrozootehnice 
înaintate.

GH. ZAIȚ 
coresp. voluntar

Ilie Curcă — corn. lonești, raio
nul Drăgășani.

Ne-ați scris că ajl vizitat re
cent mal multe monumente isto
rice din orașul Rm. Vîlcea. Atît 
dv. cît și alți vizitatori, v-ați gîn- 
dit că ar fi bine să se deschidă 
un mic muzeu în casa în care a 
trăit, o bună parte din viață, 
scriitorul Anton Pann. Ținînd sea
ma de această propunere, sfatul 
popular al orașului Rm. Vîlcea 
ne-a răspuns că s-au făcut de
mersurile necesare pentru ame
najarea casei memoriale „Anton 
Pann“.

Mihâescu — Bucu-Constantin 
rești.

Combinatul 
din București 
binevenită sesizarea dv. cu pri
vire la calitatea necorespunză
toare a plastilinei. In urma schim
bării formulei de fabricație, cali
tatea acestui produs s-a îmbună
tățit.

Elena Stanciu — Zălau.
Pe baza scrisorii dv., întreprin

derea regională cinematografică 
Cluj a luat măsuri pentru buna 
funcționare a cinematografului 
din comuna Mirșid. Recent, a fost 
încadrat aici un operatei callfl
oat. Acum, filmele pot fl vizionate 
în condiții bune.

Fondului Plastic 
apreciază ca fiind
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a delegației Asociației de prietenie sovieto-romhie

Miluirea delegației sovietice oi reprezentanții

msmdî din Capitalăoamenilor
Casa 
avut

Tovarășul Emil Bodnăraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
membru al Biroului Politic al C. C. 
al P.M.R., a primit miercuri după- 
amiază la Consiliul de Miniștri dele
gația Asociației de prietenie sovieto- 
romîne din U.R.S.S. din care fac 
parte : V. N. Stoletov, ministrul în- 
vățămîntului superior și mediu spe
cial al R.S.F.S.R., conducătorul dele
gației, A. G. Țukanova, prim-locții- 
tor al președintelui Asociației de 
prietenie sovieto-romîne, N. I. Lu- 
chian, locțiitor al ministrului învă- 
țămîntului public al R.S.S. Moldo
venești, I. V. Baș (Basmak), scriitor, 
V. A. Gariunov, A. N. Sitnova, Eroi 
ai Muncii Socialiste.

Au fost primiți, de asemenea, re-

gizorul G. A. Tovstonogov, condu
cătorul artistic al Teatrului „Maxim 
Gorki“ din Leningrad, L. N. Narî- 
țin, directorul teatrului, artiștii L. I. 
Makarova și K. I. Lavrov.

La primire au luat parte Constan
ța Crăciun, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, Ște
fan Bălan, ministrul învățămîntului, 
Vasile Dinu, șef de secție la C.C. 
al P.M.R., M. FI. lonescu, vicepre
ședinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

rn

TELEGRAME EXTERNE
tov< Leontin Sălăjan 

în Republica Indonezia
DJAKARTA 16 (Agerpres). — Ge

neralul de armată Leontin Sălăjan, 
ministrul forțelor armate ale R. P. 
Romîne, împreună cu soția, generalii 
și ofițerii superiori care îl însoțesc, 
au vizitat unități din armata indo
neziană, deplasîndu-se totodată și 
la vulcanul din apropierea orașului 
Bandung. Autoritățile locale au or
ganizat în cinstea oaspetelui o seară 
culturală, cuprinzînd dansuri indo
neziene, precum și cîntece romînești 
și indoneziene. Au participat : ge
neral A. Jani, ministrul forțelor ar
mate de uscat, general Ibrahim Ad- 
jie, comandantul militar al regiunii, 
Martudi, guvernatorul regiunii Java 
de vest, primarul orașului și auto
ritățile locale.

La 15 octombrie, ministrul forțelor 
armate ale R. P. Romîne și persoa
nele care îl însoțesc, împreună cu 
generalul A. Jani, ministrul forțelor 
armate de uscat, a sosit la Djokja
karta, fiind primit cu onoruri mili
tare. în continuare, oaspeții romîni 
au vizitat Academia militară națio
nală din Mgelang, templul Borobu- 
dur — străvechi monument de artă 
indoneziană. La Djokdjakarta ei au 
depus o coroană de flori la cimiti
rul eroilor.

în dimineața zilei de 16 octombrie 
generalul de armată Leontin Sălă- 
jan a plecat la Ball.

Cu ocazia prezenței
a delegației C. C. S.

în
din

R. P. Bulgaria
R. P. Romînă

Miercuri după-amiază la 
prieteniei romîno-sovietice a 
loc o întîlnire a delegației Asocia
ției de prietenie sovieto-romîne cu 
reprezentanți ai oamenilor muncii 
din Capitală.

în cuvîntul de deschidere, Octav 
Eivezeanu, membru al Consiliului 
General A.R.L.U.S., vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., a transmis oamenilor 
sovietici salutul fierbinte de priete
nie și stimă tovărășească al poporu
lui nostru, urări de noi și mari suc
cese în opera nobilă de construire 
a comunismului.

Conducătorul delegației sovietice, 
V. N. Stoletov, și-a împărtășit im
presiile din călătoria întreprinsă în 
diferite regiuni ale țării noastre.

Vorbitorul a arătat că realizările 
poporului romîn bucură foarte mult 
pe orice om sovietic pentru că aces
tea sînt succesele unor prieteni, că 
prietenia dintre popoarele romîn și 
sovietic este de nezdruncinat, ea 
continuînd să se întărească din an în 
an tot mai mult. în încheiere, oaspe
tele a transmis tuturor oamenilor

muncii cele mai calde urări de bine 
și succes în muncă.

La întîlnire au fost de față I. K. 
Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovie
tice în R. P. Romînă, și membri ai 
ambasadei.

A urmat apoi filmul sovietic „Po
vestiri despre Lenin“.

k
în cursul zilelor de marți și 

miercuri, membrii delegației sovie
tice au făcut vizite la Ministerul în- 
vățămîntului, Uniunea Scriitorilor și 
Consiliul Național al Femeilor, la 
Fabrica de confecții și tricotaje 
București, Muzeul de artă al R. P. 
Romîne, Școala profesională a uzi
nelor „23 August“.

Tot miercuri, delegația Asociației 
de prietenie sovieto-romîne 
o vizită 
A.R.L.U.S.

Miercuri 
A.R.L.U.S. 
Athenée Palace o masă în cinstea 
delegației sovietice.

ambasadorul R. P. Romine

la Consiliul

seara, Consiliul 
a oferit

a făcut 
General

General
la restaurantul

(Agerpres)

Recital susținut de actori ai Teatrului Mare de Dramă 
„M. Gorki“ din Leningrad

în sala Comedia a Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale“ a avut loc 
miercuri un recital susținut de ac
tori ai Teatrului Mare de Dramă 
„Maxim Gorki“ din Leningrad.

Recitalul a cuprins scene din pie
sele „Hamlet“ de Shakespeare, „Sfîr
șitul escadrei“ de Al. Korneiciuk, 
„Al patrulea“ de K. Simonov, „As
censiunea lui Arturo Ui poate fi o-

prită“ de B. Brecht, fragmente din 
dramatizarea după „învierea“ de L. 
Tolstoi, recitări, miniaturi și panto
mime. '

La sfîrșitul recitalului un grup de 
oameni de teatru a oferit flori ar
tiștilor oaspeți. Publicul, alcătuit 
din actori, regizori, alți oameni de 
teatru, studenți, a aplaudat cu căl
dură pe artiștii sovietici.

(Agerpres)

Informație
Miercuri la amiază, d-na Supeni, 

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al Indoneziei, care se află în 
vizită în țara noastră, a fost primită 
la Palatul Marii Adunări Naționale 
de acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale.

A fost de față Sukrisno, ambasa
dorul Indoneziei la București.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Din cauza lucrărilor de modificare a 
conductelor de termoficare ce se vor 
executa pe Splaiul Independenței, în 
fața căminelor studențești, în zilele de 
17, 18 și 19 octombrie a.c., tramvaiele 
de pe traseele 11 și 14 vor fi deviate 
astfel: tramvaiele 11 vor circula pe am
bele sensuri de la cartierul 16 Februarie 
(Giulești) pînă la Regie unde vor ‘în
toarce. Tramvaiele traseului 
cula de la podul Izvor pe 
mun cu tramvaiul 12 pînă 
unde vor întoarce.

14 vor cir- 
traseul co

la Regie

Produse noi fabricate de industria chimică

Vizitele misiunii guvernamentale
economice japoneze

La invitația 
Sindicatelor 
delegație a 
Sindicatelor

SOFIA 16 (De la corespondentul 
Agerpres C. Linte) : 
Consiliului Central al 
din R. P. Bulgaria, o 
Consiliului Central al
din țara noastră, condusă de Vasile 
Mușat, vicepreședinte al C.C.S., 
vizitat timp de 10 zile Bulgaria.

Ieri delegația romînă a depus 
coroană de flori la Mauzoleul 
Gheorghi Dimitrov.

Seara 
la Sofia, Ioan Beldean a oferit în sa
loanele ambasadei un cocteil în 
cinstea delegației romîne.

Au participat Stoian Ghiurov, pre
ședintele Consiliului Central al Sin
dicatelor din R. P. Bulgaria, Ivan 
Popov, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Vera Naceva, ad
junct al șefului secției externe a 
C.C. al Partidului Comunist Bulgar, 
secretari ai C.C.S.

Miercuri după-amiază, Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
a primit pe Tsunesuke Wada, con
ducătorul misiunii guvernamentale 
economice japoneze, și alți membri 
ai misiunii.

A luat parte Victor lonescu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior.

★
în aceeași zi, misiunea japoneză a 

făcut o vizită la Ministerul Comer
țului Exterior. Cu acest prilej a 
avut loc un schimb de vederi asupra 
perspectivelor de dezvoltare a reia-

La invitația grupului parlamen
tar de prietenie Belgia—Romînia, 
miercuri dimineața a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Bruxelles, 
o delegație a grupului parlamentar 
de prietenie Romînia-Belgia, din 
Marea Adunare Națională.

Din delegație fac parte deputății : 
acad. Stefan Milcu, președintele co
mitetului de conducere al grupului, 
Ion Pas, vicepreședinte al grupului 
romîn din Uniunea interparlamen
tară, Dumitru Popa, secretar al 
Marii Adunări Naționale, Ion Măr- 
cuș, președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular regio
nal " “ ‘
cu, 
nai

Brașov, acad. Zaharia Stan- 
directorul Teatrului Națio- 

„I. L. Caragiale“ din București, 
ir

țiilor economice dintre R. P. Romînă 
și Japonia.

■Ar
Miercuri după-amiază, Victor Io- 

nescu, adjunct al ministrului comer
țului exterior, a oferit în saloanele 
restaurantului „Berlin“ un cocteil în 
cinstea misiunii guvernamentale 
economice japoneze conduse de Tsu- 
nesuke Wada.

Au luat parte Mihai Ciobanu, pre
ședintele Camerei de Comerț a R.P. 
Romîne, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și Mi
nisterul Comerțului Exterior, con
ducători ai unor întreprinderi de co
merț exterior. (Agerpres)

Magazinul alimentar cu auto
servire din Salonta, regiunea Cri- 
șana.

(Foto : Agerpres)

CERCETĂRI
HIDROMETEOROLOGICE

ÎN MAREA BALTICĂ

actorii : Jorge Willson, Jean 
Luis Barrault, Pierre Fres- 
nay.

CINCI TONE DE FOSILE

Anul acesta, colectivele întreprin
derilor industriei chimice au intro
dus în fabricație circa 100 de noi 
produse. Printre acestea se numără 
cauciucul sintetic, îngrășăminte chi
mice concentrate și lichide, noi ma
teriale plastice. De asemenea, s-au 
realizat lacuri poliesterice folosite la 
lustruitul mobilei, lacuri epoxidice 
întărite cu catalizator utilizate la 
protecția conductelor și rezervoare-

lor metalice împotriva coroziunii 
benzinei, motorinei și apei sărate. 
Paleta colora nților s-a îmbogățit și 
ea cu noi sortimente dintre care 
brunul velur pentru vopsirea pielii. 
La acestea se adaugă noi tipuri de 
anvelope pentru tractoare, motoci
clete și biciclete, noj vopsele și alte 
produse.

(Agerpres)

La sosirea la Bruxelles, delegația 
a fost întîmpinată de senatorul Ed
mond Machtens, președintele grupu
lui parlamentar belgiano-romîn, 'K. 
de Baeck, președintele grupului 
belgian al Uniunii interparlamen
tare, precum și de alți senatori și de- 
putați belgieni. Au fost prezenți, de 
asemenea, Pavel Babuci, ministrul 
R. P. Romîne la Bruxelles, și mem
brii legației.

Salutînd pe oaspeții romîni, sena
torul Edmond Machtens a -subliniat 
că membrii parlamentului belgian, 
care au vizitat Romînia, păstrează 
o amintire plăcută din zilele care 
le-au petrecut în țara noastră și a 
exprimat dorința ca deputății romîni 
să se simtă la fel de bine în Belgia.

Mulțumind pentru primirea caldă 
făcută, conducătorul delegației ro
mîne, acad. Ștefan Milcu, și-a expri
mat la rîndul său convingerea că 
schimburile parlamentare vor con
tribui la strîngerea în continuare a

C. Pâraschivescu-Bălăceari'u; pre
ședintele Colegiului avocaților din 
București, Elena Livezeanu, membră 
în Comitetul executiv al Consiliului 
Național al Femeilor, și ing. Nico
lae Armencoiu.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost salutați 
de acad. Ștefan Nicolau, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
arhitect Nicolae Bădescu, vicepre
ședinte al grupului parlamentar de 
prietenie Romînia-Belgia, de alți 
deputați ai Marii Adunări Naționale, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ziariști.

Au fost, de față Honoré Cambier, 
ministrul Belgiei în R. P. Romînă, și 
membri ai legației.

★

legăturilor de prietenie dintre cele 
două țări.

După-amiază, deputății romîni au 
vizitat orașul Bruxelles, iar seara au 
participat la un dineu oferit în cin
stea lor de președintele grupului 
parlamentar belgiano-romîn, senato
rul Edmond Machtens.

(Agerpres)

Consiliul agricol raional și pregătirea
cadrelor de conducere din G. A. C.

(Urmare din pag. I-a)

vreme în gospodăriile respective. In 
12 gospodării, printre care cele din 
Nicorești, Țepu, Buciumeni, au fost 
aleși ca președinți agronomi cu ex
periență. Realizările obținute în spo
rirea producției, în întreaga activi
tate a acestor gospodării ' justifică 
încrederea acordată de colectiviști 
specialiștilor aleși în conducere.

La pregătirea cadrelor de condu
cere din gospodăriile colective con
tribuie și instructajele periodice 
organizate de consiliul agricol raio
nal. In fiecare lună se face instrui
rea brigadierilor zootehnici în legă
tură cu modul de îngrijire și hrănire 
a animalelor și evidența producției ; 
contabilii principali participă la in
structajele în legătură cu activitatea 
financiară a gospodăriei. De aseme
nea. cu președinții gospodăriilor co
lective se fac lunar instructaje în 
legătură cu probleme privind orga
nizarea muncii. La aceste instruc
taje, specialiști ai consiliului agricol 
raional prezintă referate pe diferite 
teme contribuind astfel la îmbogăți
rea cunoștințelor cadrelor de con
ducere. De pildă, la ultimul instruc
taj brigadierii zootehnici au ascul
tat referatele „Creșterea animalelor 
tinere, condiție principală a sporirii 
efectivelor de animale“, expus de 
ing. zootehnist Mihai Tudorie, și

„însilozarea cocenilor de porumb“, 
prezentat de tehnicianul Manolache 
Arhire.

Tot pentru pregătirea cadrelor din 
gospodăriile colective consiliul agri
col raional a organizat schimburi de 
experiență pe diferite probleme. Nu 
de mult a avut loc un schimb de 
experiență. Ia gospodăria colectivă 
„Calea spre socialism“ din comuna 
Munteni, pe tema „Prepararea paie
lor și a cocenilor pentru hrana ani1 
malelor“ la care au participat pre
ședinții și vicepreședinții din gospo
dăriile colective, brigadierii zooteh
nici, îngrijitorii de animale, inginerii 
agronomi și medicii veterinari. Cu 
acest prilej s-a demonstrat practic 
participanților cum pot fi folosite cu 
mai multă eficiență economică 
furajele grosiere în hrana animale
lor. Schimburi de experiență s-au 
mai organizat și în legătură cu creș
terea păsărilor, folosirea mașinilor 
de semănat porumb, însilozarea 
furajelor etc.

Una din formele importante de 
pregătire și de completare a cunoș
tințelor cadrelor de conducere din 
gospodăriile colective o constituie 
învățămîntul agrozootehnic. Atît în 
anul care a trecut, cît și pentru noul 
an de învățămînt, toți președinții, 
membrii consiliilor de conducere, 
brigadierii, șefii de echipă sînt în-

scriși la diferite cercuri de învăță- 
mînt agrozootehnic. In multe gospo
dării, ca de exemplu cele din Dră- 
gănești, Barcea, Priponești, cadrele 
de conducere au constituit un exem
plu bun pentru ceilalți colectiviști 
participînd regulat la lecții și pre- 
gătindu-se temeinic. Comitetul exe
cutiv al consiliului agricol a contro
lat în permanență cum se desfășoară 

■ învățămîntul și în mod special cum 
se pregătesc președinții și briga
dierii. Acum, consiliul agricol se 
ocupă de asigurarea condițiilor pen
tru buna desfășurare a învățămîn- 
tului agrozootehnic în noul an, ur
mărind ca în fiecare gospodărie 
toate cadrele de conducere să ur
meze cursurile și să fie exemplu de 
sîrguință la învățătură pentru cei
lalți colectiviști.

Acestea sînt cîteva din metodele 
și mijloacele folosite de Consiliul a- 
gricol raional Tecuci în scopul pre
gătirii cadrelor de conducere din 
gospodăriile colective. Trebuie să 
arătăm că în fața consiliului agricol 
stă sarcina de a desfășura, în conti
nuare o muncă susținută pentru ca 
în toate gospodăriile să avem cadre 
de conducere bine pregătite, care să 
contribuie la sporirea producției 
agricole vegetale și animale, la întă
rirea organizatorică și economică a 
gospodăriilor colective.

Astăzi la ștrandul Tineretului din 
Capitală încep întrecerile competiției 
internaționale de înot, polo pe apă 
și sărituri de la trambulină la care 
participă echipele cluburilor sportive 
Dinamo (U.R.S.S.), Dynamo (R. D. 
Germană), Dosza (R. P. Ungară), 
Spartak (R. P. Bulgaria), Ruda Hvez- 
da (R. S. Cehoslovacă) și Dinamo 
(R. P. Romînă).

Dinamoviada de 
la a V-a ediție — 
și jucători de polo 
noscuți în țările respective, unii 
performanțe de valoare europeană. 
Numeroși dintre participanții la Di- 
namoviadă sînt membri ai loturilor 
olimpice, iar în ce privește echipele 
de polo acestea se confundă în majo
ritatea cazurilor cu reprezentativele 
naționale.

Programul 
rul: orele 10 
tak; Dinamo 
da ; Dinamo 
(R.D.G.) ; orele 10 
trambulină ; orele 16,30 — deschide
rea festivă ; orele 17 — înot ; orele 
18,30 — (polo) Dosza — Ruda Hvez- 
da ; Dinamo (R.P.R.) — Dynamo 
(R.D.G.) ; Spartak — Dinamo 
(U.R.S.S.).

întrecerile se vor desfășura zilnic, 
pînă duminică inclusiv — diminea
ța între orele 10 și 13 și dupa-amiaza 
între 16,30 și 19,30. în caz de timp 
nefavorabil, competiția 
la bazinul acoperit de

Acum un an o flotilă al
cătuită din nave pentru 
cercetări științifice ale U- 
niunii Sovietice, Poloniei 
și R. D. Germane a în
ceput să desfășoare cerce
tări hidrometeorologice în 
apele Mării Baltice. Ex
pediția a trezit un viu in
teres în rîndurile oameni
lor de știință din țările ri
verane. încă trei State — 
Danemarca, Finlanda și 
Suedia — au hotărît să par
ticipe ,1a opera de cercetare 
a bazinului Mării Baltice. 
Oamenii de știință din 
cele șase țări vor efectua 
în mod planificat cercetări 
meteorologice, hidrologice 

vede-și hidrochimice în 
rea alcătuirii unei hărți 
hidrologice unice a Mării 
Baltice. Rezultatele cerce
tărilor vor avea o mare 
însemnătate științifică și 
practică. pentru țările 
care au ieșire la Marea 
Baltică.

„VIEUX COLOMBIER”
ÎMPLINEȘTE 50 DE ANI

La 22 octombrie, celebrul 
teatru parizian „Vieux Co
lombier“ împlinește 50 de 
ani de la înființarea sa. Cu 
acest prilej va avea loc un 
spectacol de gală cuprinzînd 
selecțiuni din cele mai bune 
spectacole prezentate în 
cursul acestor ani. își vor 
da concursul printre alții și

O expediție științifică 
britanică care s-a întors 
după patru luni de explo
rare în Africa, a adus la 
Londra cinci tone de fosile. 
Din expediție au făcut 

’parte reprezentanți ai sec
ției de istorie naturală de 
la „British Museum“ și ai 
catedrei de zoologie de la 
Universitatea din Londra. 
Fosilele, dintre care unele 
vechi de 200 milioane ani, 
îmbogățesc_posibilitățile. de 
cunoaștere a origlnei dino- 
saurilor și mamiferelor.

ECRANIZARE

în momentul în care părăsea 
coasta africană a Mării Roșii 
după ce trimisese înapoi ve
deta care asigurase transpor
tul în golful Suez. Paza fron
tierei a purtat, timp de a- 
proape 12 ore, o adevărată 
bătălie împotriva caravanei, 
capturînd 6 contrabandiști. 
Alți 14 au reușit să fugă pă- 
răsindu-și încărcătura care a 
fost apoi transportată 
Cairo.

la

VÏNZARE DE
DOCUMENTE VECHI

DURĂ JULES VERNE

Cu prilejul celei de-a 
100-a aniversări de la apa
riția primei cărți a cunos
cutului romancier Jules 
Verne, la. Hollywood va fi 
turnat un film după roma
nul „Cinci săptămîni în 
balon“, 
transpus 
lizatorul 
Allen.

Romanul va fi 
pe ecran de rea- 
american Irwin

CAPTURAREA UNEI 
MARI CANTITĂȚI DE 

STUPEFIANTE

Unități egiptene însărcinate 
cu paza coastelor au capturat 
mai multe tone de stupe
fiante, transportate de contra
bandiști.

Caravana a fost reperată

Colecția completă a ziaru
lui scos de iacobini, intitulat 
„Ziarul dezbaterilor", de la 
primul pînă la ultimul număr 
din 14 decembrie 1793 a 
fost vîndută la hotelul Dro
uot, pentru suma de 2100 
franci, cu ocazia licitației 
unor documente despre re
voluția franceză.

că în S.U.A. este pe cale 
de a fi pușă la punct trans
misia de filme prin cablu, 
la mare distanță. Este vor
ba de montarea unui cir
cuit prin cablu coaxial în
tre New York și Los An
geles de către compania 
„Bell“, care va lega sălile 
de cinema din New York 
cu cele din Los Angeles. 
Potrivit ziarului, prin acest 
procedeu va fi necesară 
doar o singură copie de pe 
peliculă pentru a fi trans
misă simultan tuturor săli
lor legate la acest cablu.

RECORD LĂ SĂRITURĂ
ÎN ÎNĂLȚIME

ARESTAREA UNEI
CĂPETENII À MAFIEI

Gaetano Filippone, de 73 
de ani, zis „Zu Tanu", unul 
din principalii șefi ai „vechii 
Mafia" din Palermo, a fost 
arestat de poliție la domici
liul fiicei sale.

Filippone, al cărui fiu, Sal
vatore, fusese arestat la 6 au
gust, era căutat de doi ani, 
fiind considerat răspunzător 
de moartea unui

construcții.

FILME TRANSMISE

de doi ani,

de 
în

antreprenor

PRIN CAELU

Ziarul elvețian „La Tri
bune de Geneve“ relatează

Recordul mondial de sări
tură în înălțime esto deținut 
de mica maimuță sud-afri- 
cană. Acest animal, care nu 
cîntărește decît 10 kg. și nu 
trece de înălțimea de un me
tru, poate sări cu ușurință o 
stîncă de 7 metri.

FILMARECUBUCLUC

Pentru filmul „Trenul“ tre
buia înregistrată po peliculă 
deraierea unei locomotive. în 
cursul acestei operații la 
Acquigny (Franța) s-a produs 
un accident. Locomotiva a 
deraiat așa cum fusese pre
văzut, dar în loc să se opreas
că la locul fixat, ea și-a con
tinuat goana peste șine, pro- 
vocînd panică în rindurile 
mașiniștilor și actorilor. Ma
terialul, părăsit în grabă, a 
fost distrus. N-au fost vic
time.

Dinamoviada do natație

AZI ÎNCEPE

Succesele sportivilor romînî la Tokio Ksa câteva SFäsaeSuagpä

natație — acum 
va reuni înotători 
dintre cei mai cu-

cu

de astăzi este următo- 
— (polo) Dosza — Spar- 
(R.P.R.) — Ruda Hvez- 
(U.R.S.S.) — Dynamo 

sărituri de la

va avea loc 
la Floreasca.

TOKIO 16 (Agerpres). — Aurel 
Vernescu și Simion Ismailciuc, cei 
doi canotori romîni prezenți la în
trecerile „Săptămînii sportive in
ternaționale“, au terminat victo
rioși în finalele disputate miercuri 
pe lacul Sagami de lîngă Tokio. 
Vernescu a cîștigat detașat proba 
de caiac 1000 m în 4’03“79/100, 
fiind urmat de Fritz Briei (R.F.G.) 
— 4’06“64/100, iar Simion Ismail
ciuc s-a clasat pe primul loc la ca
noe 1 000 m, realizînd timpul de 
5T4“37/100.

Sportivii romîni încheie astfel cu 
un bilanț deosebit participarea lor 
la marea competiție preolimpică 
de la Tokio. Din cei nouă repre
zentanți ai noștri, patru au obținut 
medalii de aur : Iolanda Balaș la 
săritura în înălțime, Valeriu Bu- 
larca la lupte clasice — categoria 
ușoară, Aurel Vernescu și Simion 
Ismailciuc la caiac-canoe. Boxerul 
Constantin Ciucă s-a situat pe lo
cul doi la categoria muscă, iar 
luptătorii I. Alionescu (cocoș) și C. 
Turturea (muscă) pe locurile 5 și 
respectiv 6.

Concursul feminin de gimnastică 
a fost dominat de sportivele sovie
tice. în formă excelentă, campioa
na mondială Larisa Latînina a ocu
pat locul întîi cu 77,330 puncte.

O mare surpriză s-a înregistrat 
în cursa ciclistă de fond, desfășu
rată pe o distanță de 182 km. Tî- 
nărul ciclist japonez Marahi O- 
miya a reușit să-l învingă la sprin
tul final pe cunoscutul alergător 
francez Francis Bazire.

Rezultate la alte discipline spor
tive : Pentatlon modern — indivi
dual Richard Stolle (S.U.A.) 4 565 
puncte ; echipe : 1. Suedia 13 595 
puncte. Volei — masculin Japonia— 
U.R.S.S. 3—1 (15—13, 17—15, 16—18, 
15—8) ; feminin U.R.S.S. — R. S. 
Cehoslovacă 3—0 (15—6, 15—11, 
15—13). Scrimă : floretă femei : 
Hoffman (R.F.G.) ; floretă bărbați : 
Magnan (Franța) ; spadă : Bour- 
quart (Franța).

Competiția de înot (mare fond) desfășu
rată de-a lungul a 40 km pe canalul de 
Suez, între punctul Kabrit și lacul Amer, 
a revenit înotătorului egiptean Mohamed 
Zeitun, care a parcurs distanța în 10b 
06’35’'. La startul competiției au fost 
prezenți 31 de înotători din 13 țări.

k
Continuîndurși turneul în Spania, echi

pa de hochei pe iarbă a Pakistanului a 
jucat la Madrid cu echipa S. K. Campo. 
Oaspeții au obținut victoria cu scorul de 
3—0.

k
în competiția internațională de fotbal 

„Cupa orașelor tîrguri“, Sheffield Wed
nesday a învins cu 4—1 (2—0) pe Utrecht 
(Olanda) și s-a calificat pentru turul ur
mător, ca și F. C. Lausanne, care a cîș- 
tigat cu 3—2, după prelungiri, meciul cu 
echipa scoțiană Hearts of Midlothians.

Petrolul Fenerbahce 1-0
PLOIEȘTI (coresp. „Seîntoii“). — 

întîlnirea de ieri dintre Petrolul și for
mația turcă Fenerbahce, contînd pentru 
„Cupa Cupelor“, s-a încheiat cu victoria 
la limită (I—0) a echipei gazdă. Deciși 
să obțină un scor cît mai strîns, oaspeții 
au făcut un joc de apărare, cu contra
atacuri periculoase pe extreme. în aceste 
condiții înaintarea Petrolului s-a des
curcat foarte greu, a tras puțin și impre
cis Ia poartă.

în minutul 16, A. Munteanu este faul-

lat în careu și Dridea înscrie din 11 m. 
Cei peste 20 000 spectatori prezenți în 
tribune au asistat la cîteva faze palpi
tante abia spre sfîrșitul celei de-a 2-a 
reprize, dar pe rînd Juhasz, Marin Mar
cel și Dridea au ratat situații 
gol.

Meciul a luat sfîrșit cu scorul 
Formația turcă (cîștigătoare a
meci cu 4—1), s-a calificat pentru faza 
următoare a „Cupei Cupelor".

clare de

de 1—0. 
primului

Atleta romînă Iolanda Balaș — recordmană mondială Ia săritura în 
înălțime — în timpul interviului acordat unui ziarist japonez, după un 
antrenament pe stadionul atletic al Universității Keio din împrejurimile ora
șului Tokio.
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trimisului special Agerpres

BUENOS AIRES 16 (Agerpres). — 
în seara zilei de 15 octombrie, noul 
președinte al Republicii Argentina, 
Arturo Umberto Illia, a acordat un 
interviu trimisului special Agerpres 
la Buenos Aires, C. Alexandroaie. 
Redăm mai jos textul integral al in
terviului : /

Corespondentul : Permiteți-mi
domnule președinte, ca în numele A- 
genției Romîne de Presă, și al citito
rilor din țara noastră să vă mulțu
mesc pentru amabilitatea cu care 
ați acceptat să ne acordați acest in
terviu.

Președintele Illia : în primul rînd, 
observ cu plăcere că folosiți cuvinte 
de origină latină. Există deci o ase
mănare între țările noastre din 
punctul de vedere al limbii și origi
nii ei. Vă acord acest interviu cu 
multă bucurie și plăcere pentru că 
doresc ca această țară prietenă să 
cunoască, măcar în linii mari, însă 
clar, părerea mea în legătură cu pro
blemele pe care le veți ridica în în
trebări.

Corespondentul : In ultimul timp 
s-a observat o oarecare destindere a 
încordării internaționale. Cu ce mă
suri, după părerea Excelenței Voas
tre, ar trebui susținută această des
tindere pentru ca ea să devină o 
realitate permanentă ?

Președintele Illia : Cred că pro
blema de cea mai mare importanță 
internațională din ultimul timp este 
încheierea la Moscova a Tratatului 
dintre Uniunea Sovietică, Statele 
Unite și Anglia pentru interzicerea 
parțială a experiențelor nucleare. 
Fără îndoială că .acest tratat va 
contribui în continuare la destinde
rea încordării internaționale, la slă
birea războiului rece, la crearea u- 
nor mari posibilități pentru menți-

altă ordine 
părerea dv, 
legătură cu

nerea păcii în lume. De asemenea, 
cred că o altă măsură care ar con
tribui la destindere ar fi încheierea 
unor tratate pentru crearea unor 
zone denuclearizate.

Corespondentul : în 
de idei ne-ar interesa 
domnule președinte, în
însemnătatea dezvoltării relațiilor 
economice și comerciale internațio
nale.

Președintele Illia : Mergînd pe 
linia ideilor expuse mai sus, consi
der că între toate națiunile trebuie 
să existe relații economice și comer
ciale fără nici un fel de restricții.

Corespondentul : Apreciați ca po
zitive perspectivele dezvoltării rela
țiilor economice, comerciale și cul
turale între Argentina și R. P. Ro
mînă ?

Președintele Illia : Apreciez a- 
ceste perspective ca fiind cu totul 
pozitive ; vom face tot posibilul 
pentru a întări relațiile de acest fel 
dintre țările noastre, pentru a le 
cimenta și a le consolida în toate 
domeniile.

Corespondentul : Excelență, vă 
mulțumim în numele Agerpres și 
al. cititorilor din țara noastră pen
tru interviul acordat și vă asigurăm 
că părerile exprimate de dv. vor fi 
primite cu interes.

Președintele Illia : Și eu mulțu
mesc Agenției Romîne de Presă pen
tru că mi-a dat posibilitatea să fac 
cunoscute cititorilor romîni, prin dv., 
părerile mele asupra unor probleme 
atît de importante. Observ totodată 
că sînteți destul de tînăr și vă 
să transmiteți 
Romînia un 
partea mea.

întregului tineret 
călduros salut

rog 
din 
din

întrevedere între delegația 
si ministrul argentinean al 
5 Ö

romînă
economiei

Nici un fel de arme de distrugere 
in masă in spațiul cosmic

Proiect de rezo'uiie adoptat de Comitetul Politic
NEW YORK 16 (Agerpres). — Co

mitetul Politic al O.N.U. a hotărît 
în unanimitate în ședința din di
mineața zilei de 16 octombrie să re
comande Adunării Generale adop
tarea proiectului de rezoluție pre
zentat în numele a 17 țări membre 
ale Comitetului pentru dezarmare 
de la Geneva, printre care și R. P. 
Romînă, în care cheamă toate sta
tele din lume să se abțină de 
plasa pe orbită obiecte avînd 
bord arma nucleară. Proiectul 
rezoluție cheamă, de asemenea, 
statele să se abțină de a plasa 
orbită în jurul Pămîntului alte 
puri de 
masă, de a instala astfel de arme 
pe corpurile cerești sau de a am
plasa asemenea arme în spațiul 
cosmic prin oricare alte mijloace. 
Proiectul de rezoluție salută hotă- 
rîrea guvernelor U.R.S.S. și S.U.A. 
de a nu amplasa în spațiul cosmic 
nici un fel de obiecte cu arme nu
cleare sau altfel de arme de distru
gere în masă.

în cursul ședinței au luat cuvîn
tul reprezentanții S.U.A., U.R.S.S., 
Austriei, Angliei, Canadei, Italiei, 
Japoniei, R. P. Romîne, Republicii 
Peru și Nigeriei, care au sprijinit 
adoptarea proiectului de rezoluție.

Luînd cuvîntul în numele delega
ției R. P. Romîne, Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, a arătat că acordul la care

arme de distrugere

jCI — 

a 
la 

de 
ca 
pe 
ti- 
în

s-a ajuns constituie o contribuție la 
eforturile în vederea frînării cursei 
înarmărilor nucleare. Cînd comite
tul va ajunge la examinarea punc
tului privind folosirea pașnică .a 
spațiului extra-atmosferic, a spus 
Mircea Malița, el va găsi „un Cos
mos mai curat“.

Subliniind că interzicerea plasării 
în spațiul cosmic a armelor nuclea
re se înscrie printre măsurile în
dreptate în direcția îmbunătățirii 
atmosferei internaționale, spre crea
rea unui climat mai favorabil, re
prezentantul R. P. Romîne a arătat 
că aceasta demonstrează o dată mai 
mult posibilitatea soluționării pro
blemelor internaționale pe calea 
tratativelor, atunci cînd aceste pro
bleme sînt abordate în spirit realist, 
cînd părțile manifestă răbdare și 
perseverență.

Proiectul de rezoluție a fost adop
tat prin aclamațiile reprezentanților 
tuturor celor 111 țări membre ale 
O.N.U. Documentul urmează să fie 
luat în discuție în ședința de joi a 
Adunării Generale a O.N.U.

&
în ședința de marți după-amiază, 

Comitetul Politic a trecut la exami
narea punctului de pe ordinea de zi 
prezentat de India referitor la „ne
cesitatea urgentă a încetării tuturor 
experiențelor nucleare. și 
cleare“. Reprezentantul 
jaya Lakshmi Pandit, a

dunării Generale a O.N.U. chemarea 
de a-și aduce întreaga contribuție la 
inițierea unor tratative între puterile 
nucleare privind încetarea tuturor 
experiențelor nucleare.

Adlai Stevenson, reprezentantul 
Statelor Unite ale Americii, a apre
ciat în cursul aceleiași ședințe că 
Tratatul de la Moscova constituie u- 
nul din cei mai importanți pași tă
cuți de la terminarea războiului în 
direcția rezolvării problemei dezar
mării. Cu același prilej el și-a ex
primat convingerea că un acord pri
vind încetarea experiențelor nuclea
re subterane este posibil, dar totoda
tă el a ținut să adauge că Statele 
Unite continuă să se opună „unui 
simplu moratoriu asupra acestor ex
periențe fără un control internațio
nal la fața locului“.

Comitetul Politic a continuat apoi 
discutarea politicii de apartheid dusă 
de guvernul Republicii Sud-Africane.

Tratative pentru rezolvarea eonilietului 
de la frontiera dinfre Algeria șl Maroc

- .■ I

glementarea nu va fl posibilă prin 
contacte bilaterale. Reprezentanți, ai 
Ligii arabe au conferit marți cu țe- 
fii misiunilor diplomatice ale Maro
cului șl Algeriei. în același tirfip,

;<a-
•sa 

dintre ele prin

RABAT 16 (Agerpres). — Miercuri 
s-au reîntors în Maroc reprezentan
ții guvernului algérien însărcinați 
să ducă tratative cu autoritățile ma
rocane, în vederea reglementării 
pașnice a conflictului de frontieră 
dintre cele două țări. După cum se 
știe, reprezentanții algerieni au avut 
marți convorbiri cu regele Marocu
lui, Hassan al II-lea, și cu membri 
ai guvernului marocan, după care 
au plecat la Alger pentru a raporta 
asupra mersului tratativelor. Mo
hammed Yazid, unul din reprezen
tanții algerieni, a declarat în ca
drul unei conferințe de presă : „Mi
siunea noastră de marți a fost de 
a defini condițiile păcii. Ne-am re
întors în Maroc pentru a continua 
această misiune, avînd asupra noa
stră instrucțiunile și împuternicirea 
necesară“.

Liga arabă a publicat o declarație 
în care se spune că conflictul de 
frontieră dintre Algeria și Maroc 
trebuie să fie rezolvat în cadrul Li
gii sau în cadrul Organizației Sta
telor Africane, în cazul în care re

Republica Arabă Unită a adresat' 
peluri celor două țări, cerîndu-le 
rezolve conflictul 
mijloace pașnice.

Secretarul general al O.N.U., 
Thant, a primit miercuri pe repre. 
zentantul permanent al Algeriei 
O.N.U., Abdelkader Șanderll. 
cursul convorbirii a fost abordată 
problema conflictului de frontieră 
dintre Algeria și Maroc.

In două puncte de la frontiera din
tre Algeria și Maroc au continuat 
miercuri ciocniri armate. Ambele 
părți au adus noi trupe în regiunea 
de frontieră. Cercurile oficiale ma
rocane au subliniat, potrivit agen
ției United Press International, că, 
cu excepția punctelor unde au loc 
lupte, în restul frontierei algero- 
marocane domnește liniștea. ,

u

la 
In

termonu- 
Indiei, Vi- 
a dres at A-

Restabilirea drepturilor R. P. Chineze la 0. 
în discuția Adunării Generale

N. U.

Cuvîntarea președintelui Ghanei 
la sesiunea parlamentului
16 (Agerpres). — La 15 

la Accra s-a deschis cea 
sesiune a parlamentului

Ludwig Erhard 
munit cancelar 

al R. F. Germa ne

)

BUENOS AIRES 16. - în după- 
amiaza zilei de 15 octombrie, Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Romîne, Nicolae 
Anghel. adjunct al ministrului co
merțului exterior, și Dumitru Fara, 
trimis extraordinar și ministru ple
nipotențiar al R. P. Romîne în Ar
gentina, au avut o întrevedere cu

ministrul economiei al Republicii Ar
gentina, Eugenio George Blanco.

Cele două părți și-au exprimat 
părerea că ar fi de interes reciproc 
găsirea unor noi posibilități în ve
derea dezvoltării relațiilor economice 
pe baze reciproc avantajoase între 
cele două țări.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Sesiunea miniștrilor de externe 
ai țarilor Pieței comune

BRUXELLES 16 (Agerpres). — 
Luni și marți au avut loc la Bru
xelles lucrările sesiunii miniștrilor 
de externe ai celor șase țări membre 
ale Pieței comune. Çu acest prilej 
s-a discutat, după cum relatează a- 
genția France Presse, printre altele, 
problema conflictului economic din
tre Piața comună și Statele Unite în 
legătură cu tarifele vamale sporite 
de organismul economic vest-euro- 
pean la exporturile de carne de pa
săre din S.U.A. „Nu s-a ajuns încă 
la un armistițiu“ — scrie în legătură 
cu aceasta France Presse după ter
minarea sesiunii de la Bruxelles, 
subliniind că în momentul de față

continuă tratativele pentru a împie
dica agravarea conflictului. După 
cum se știe, Statele Unite au anun
țat sporirea tarifelor vamale la o se
rie de produse vest-europene. în 
discuțiile de la Bruxelles au fost a- 
bordate, de asemenea, problema 
„bugetului pentru Euratom“ adică a 
creditelor pentru așa-numita „Co
munitate atomică“, care grupează 
laolaltă cercetările în domeniul nu
clear în cele șase țări membre ale 
Pieței comune. France Presse scrie 
că hotărîrile în problema acordării 
creditelor au fost adoptate împotri
va votului negativ al Franței.

Rezultatele alegerilor 
din Coreea de sud

16 (Agerpres). — La Seul 
date publicității rezultatele

SEUL 
au fost 
alegerilor prezidențiale care au a- 
vut loc marți în Coreea de sud. Re
zultatele se referă la 97 la sută din 
numărul total al voturilor exprima
te. urmînd ca rezultatele definitive 
oficiale să fie cunoscute joi. în 
funcția de președinte al Coreei de 
sud a fost ales Pak Cijan Hi, șeful 
juntei militare aflate la putere. în 
ciuda presiunilor polițienești și a 
neregulilor electorale, majoritatea 
alegătorilor sud-coreeni s-au pro
nunțat împotriva regimului militar, 
dîndu-și voturile candidaților opo
ziției. Agenția U.P.I. subliniază că 
cei patru candidați ai opoziției au 
obținut, cu trei sferturi de milion de 
voturi mai mult decît Pak Cijan Hi. 
Principalul candidat al opoziției, 
Yun Po Sun, a obținut, potrivit da
telor incomplete, 4 504 105 voturi, 
față de 4 662 983 obținute de Pak 
Cijan Hi. Avînd în vedere lupta 
strînsă dusă cu candidați! opozi
ției, transmite agenția U.P.I., rezul
tatele alegerilor nu-i acordă lui Pak 
Cijan Hi un mandat în baza căruia 
ar putea să facă ce-i va place în 
viitorii patru ani“.

Luna viitoare urmează să aibă 
loc alegeri parlamentare. Observa
torii consideră că lupta electorală 
va fi și mai grea pentru junta mi
litară și partidul ei în cadrul aces
tor alegeri. Dacă rezultatele alege
rilor prezidențiale se vor repeta în 
cadrul alegerilor parlamentare, a- 
tunci junta militară nu va dispune 
de majoritatea în Parlament.

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
respondență specială : Adunarea 
nerală a început la 16 octombrie 
examinarea punctului intitulat „Res
tabilirea drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze în Organizația Națiuni
lor Unite“. Un proiect de rezoluție 
comun albanezo-cambodgian aflat în 
fața Adunării cere eliminarea din 
O.N.U. a reprezentanților ciankaișiști 
și înlocuirea lor prin reprezentanții 
legali ai R. P. Chineze.

Co- 
Ge-

Luînd cuvîntul în Adunarea Gene
rală, reprezentanții Albaniei, Pakis
tanului, Nepalului, Uniunii Sovietice 
s-au pronunțat în favoarea restabi
lirii drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze în Organizația Națiunilor U- 
nite. Fără a putea aduce vreun ar
gument conform Cartei, reprezen
tanții statului Costa Rica și Austra
liei s-au opus proiectului de rezo
luție.

ACCRA 
octombrie, 
de-a IV-a 
ghanez. Președintele Republicii Gha
na, Kwame Nkrumah, a rostit cu 
acest prilej un» discurs consacrat 
problemelor de politică internațio
nală și situației interne.

Referindu-se la problema colonia
lismului în Africa, președintele 
Nkrumah a subliniat importanța în
tăririi unității africane, . necesară, 
înainte de toate, în lupta pentru a 
înlătura asuprirea colonială din 
unele țări ca Republica Sud-Africa- 
nă, Rhodesia de. sud, Mozambic, An
gola și altele. „Colonialiștii, a subli
niat el, trebuie să știe că nu vom 
înceta lupta pînă ce nu-i vom alun
ga din Africa“. în continuare, pre
ședintele Nkrumah a criticat „aju
torul“ economic acordat de unele țări

capitaliste dezvoltate țărilor africa
ne, arătînd că el are un caracter 
neocolonialist.

în ceea ce privește dezarmarea, 
K. Nkrumah a arătat că lupta popoa
relor africane împotriva colonialis
mului constituie o parte integrantă a 
luptei mondiale pentru pace. Iată de 
ce, a’spus el, guvernul Ghanei a sa
lutat și. a semnat Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
parțială a experiențelor cu arma 
nucleară.

în continuare, președintele Nkru
mah s-a referit la problemele de po
litică internă. El a relevat necesita
tea dezvoltării continue a economiei 
și culturii și a cerut ■ concentrarea 
eforturiloj în vederea industrializă
rii țării, arătînd că una din sarcinile 
de mare importanță este ridicarea 
nivelului de trai al populației.

BONN 16 (Agerpres). — în urma 
votului din Bundestag, care a avut 
loc în dimineața zilei de 16 octom
brie, dr. Ludwig Erhard a devenit 
cancelar al R. F. Germane. El a în
trunit 279 de voturi, din cele 303 de 
care dispune coaliția guvernamenta
lă în Bundestag. împotrivă au votat 
180 de deputați social-democrați. 24 
de deputați s-au abținut, iar 15 au 
lipsit de la vot.

în aceeași zi, Heinrich Lübke, pre
ședintele republicii, a înmînat lui 
Erhard scrisoarea de numire în pos
tul de cancelar federal, după care a 
avut loc ceremonia depunerii jură
mântului în Bundestag.

La 17 octombrie, dr. Ludwig Er
hard va prezenta Bundestagului 
noul cabinet vest-german.

A

In sprijinul țărilor în curs 
de dezvoltare

NEW YORK 16 (Agerpres). — La 
15 octombrie, a avut loc la sediul 
O.N.U. conferința Națiunilor Unite 
pe 1963 pentru anunțarea contribu
țiilor la programul lărgit de asisten
ță tehnică și la fondul special pentru 
anul 1964. Programul lărgit de asis
tență tehnică și fondul special sînt 
destinate, în principiu, să ajute țări
le în curs de dezvoltare în procesul 
industrializării, valorificării resurse
lor naturale, formării cadrelor de 
specialitate. Finanțarea se face pe 
bază voluntară de către statele 
bre ale O.N.U.

Luînd cuvîntul din partea 
Romîne, Titus Cristureanu a 
„Republica Populară Romînă 
ciază cu deosebită simpatie eforturi
le pe care le depun țările în curs de 
dezvoltare pentru crearea unor eco
nomii naționale sănătoase, prin pu
nerea în valoare a tuturor resurselor 
lor materiale și umane, în urmărirea 
ridicării nivelului de trai al popu
lației lor. Paralel cu aceste eforturi 
ajutorul internațional, sub forma u- 
nei asistențe bilaterale sau multila
terale prin intermediul O.N.U., în ca
drul programului lărgit de asistență

men-

R. P. 
spus : 
apre-

tehnică și fondului special, are de a- 
semenea un rol important în reali
zarea obiectivelor urmărite de țări
le în curs de dezvoltare.

Mobilizarea la maximum a tuturor 
resurselor aflate la dispoziția aces
tor fonduri va spori fără îndoială 
eficacitatea activității lor. In această 
ordine de idei, remarcăm în ultima 
perioadă o intensificare a preocupă
rii în acest sens a administrației ce
lor două programe. Ne exprimăm 
speranța că această preocupare se 
va consolida în viitor pentru folosi
rea deplină a contribuțiilor, de care 
s-a făcut uz pînă în prezent numai 
parțial.

în încheierea intervenției sale, Ti
tus Cristureanu a anunțat că R. P. 
Romînă va acorda suma de 300 000 
lei, în monedă națională, din care 

' 200 000 lei pentru programul lărgit 
de asistență tehnică, și 100 000 lei 
contribuție la fondul special.

r
Rezoluție adoptată de Congresul 

Alianței Cooperatiste Internaționale 
BOURNEMOUTH 16 (Agerpres).— 

In ședința din după-amiaza zilei de 
15 octombrie, participanții là cel 
de-al XXII-lea Congres al Alianței 
Cooperatiste Internaționale au a- 
doptat rezoluția „Despre dezarmare 
și pace“, în care se arată că Tra
tatul privitor la interzicerea expe
riențelor nucleare „constituie primul 
pas pe calea soluționării problemei 
interzicerii totale a experiențelor, 
producerii, menținerii și folosirii 
armei nucleare. Congresul, se arată 
în rezoluție, îi cheamă pe toți coo
peratorii din lume să lupte mai ac-

generată
control eficient

Și
Și

tiv pentru dezarmarea 
totală sub un 
practic“.

Sprijinind
Bonev, președintele Alianței Coo
peratiste Internaționale, și-a expri
mat speranța că Tratatul de la Mos
cova va fi urmat de noi măsuri în 
interesul păcii și securității întregii 
omeniri.

Delegații la congres au mai dis
cutat și aprobat o serie de schim
bări în statutul Alianței Cooperatiste 
Internaționale.

această rezoluție, M.

Dezbateri in Senatul american 
în legătură cu ajutorul pentru străinătate
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

în cadrul Comisiei senatoriale pen
tru probleme externe a S.U.A. au în
ceput la 15 octombrie discuții în le
gătură cu proiectul de lege cu pri
vire la ajutorul american pentru 
străinătate. După cum se știe, luna 
trecută Camera reprezentanților a 
S.U.A. a votat reducerea cu 1 miliard 
de dolari a acestui ajutor. .

încă de la începutul discuțiilor se
natorul Everett Dirksen a mențio
nat, după cum anunță agenția Uni
ted Press International, că „progra
mul de ajutor întîmpină mari difi
cultăți anul acesta“. Referindu-se 
la cauzele acestor dificultăți, a- 
genția United Press Internatio
nal menționează că „situația din 
Vietnamul de sud și recentele 
evenimente din Republica Domini
cană și Honduras, unde junte mili
tare au răsturnat guverne alese, au

adăugat noi greutăți pe calea apro
bării proiectului“. Senatorul Frank 
Church a propus să se pună capăt 
ajutorului pentru Vietnamul de sud 
atîta timp cît actualul regim al lui 
Ngo Dinh Diem nu încetează politica 
sa represivă împotriva budiștilor.

Senatorul Wayne Morse a propus, ; 
de asemenea, încetarea acordării de 
ajutor țărilor din America Latină, în 
care au avut loc recent lovituri de 
stat militare.

în ședința de marți, Comisia se
natorială, după cum anunță agenția 
Associated Press, a adoptat un amen
dament la proiectul de lege cu pri
vire la ajutorul pentru străinătate, 
care autorizează pe președintele 
Kennedy să opereze reducerile pe 
care le va considera necesare în aju
torul acordat de S.U.A. diferitelor 
țări.

KABUL. .în legătură cu încheierea 
vizitei oficiale în Afganistan a lui L. 
I. Brejnev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem ' 
Kabul a fost semnat 
comun sovieto-afgan.
fost semnat de L. I. Brejnev și Mu
hammed Zahir Șah, regele Afganista
nului.

VARȘOVIA. Gheorghe Diaconescu, 
ambasadorul R. P. Romîne la Varșovia, 
a oferit un cocteil pentru membrii 
delegației Ministerului Silviculturii și 
Industriei Lemnului din R. P. Polonă, 
care ne-au vizitat țara pe linia colabo
rării dintre ministerele de resort din 
R. P. Romînă și R. P. Polonă. Au 
luat parte Roman Gesing, ministrul 
silviculturii și industriei lemnului, Jan 
Klecha, membru al C.C. al P.M.U.P., 
șef adjunct al secției agrare a C.C. al 
P.M.U.P., miniștri adjuncți, funcționari 
superiori și oameni de știință din do
meniul forestier. A luat parte, de ase
menea, delegația Asociației generale a 
vînătorilor și pescarilor sportivi din 
R. P. Romînă, condusă de Gheorghe 
Pasat, vicepreședintele asociației, care 
se află în R. P. Polonă în schimb de 
experiență pe linia economiei vînatu- 
lui.

NEW YORK. înainte de începerea 
ședinței Adunării Generale a O.N.U. 
din 16 octombrie, președintele Adună
rii Generale, Carlos Sosa-Rodriguez, a 
prezentat pe cosmonauții sovietici Iuri 
Gagarin și Valentina Tereșkova, care 
se află în prezent la New York în 
drum spre patrie. Membrii Adunării 
Generale au făcut o caldă manifesta
ție de simpatie primului bărbat și pri
mei femei din lume care au efectuat 
zboruri cosmice.

Cu prilejul trecerii lor prin New 
York, după vizita făcută în Mexic, 
cei doi cosmonauți au vorbit în 
fața ziariștilor. Luînd cuvîntul pe 
aeroportul orașului, Iuri Gaga
rin a transmis locuitorilor orașului 
New York și întregului popor ameri
can salutul său. „Transmitem, de ase
menea, un salut călduros cosmonauți- 
lor americani“ — a spus Valentina 
Tereșkova.

LEOPOLDVILLE. Agenția Asso
ciated Press relatează că marți în

al U.R.S.S., la 
un comunicat 

Comunicatul a

a femeilor im-
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Pe străzile orașului Santo Domingo, capitala Republicii Dominicane, a avut loc o demonstrație 
potriva represiunilor antidemocratice ale noului regim instaurat prin recenta lovitură de stat militară.

%
garnizoana din Luluabourg a izbuc
nit o răscoală a trupelor congoleze. 
Soldații cantonați în această locali
tate au arestat pe ofițeri și au refuzat 
să îndeplinească ordinele primite de 
la comandamentul armatei. Autorită
țile de la Leopoldville au declarat 
că răscoala a fost înăbușită. Un nu
măr de 50 de militari au fost ares
tați. Agenția France Presse relatează 
că șeful statului major al armatei 
congoleze a plecat la Luluabourg 
pentru a cerceta cauzele care au 
dus la revoltă.

BUENOS AIRES. Noul guvern al 
Argentinei a fost definitivat la 15 oc
tombrie, o dată cu desemnarea celor 
trei miniștri militari. Generalul Igna
cio Avalos a fost numit ministru al 
forțelor armate terestre, viceamira
lul Manuel Pita ministru al marinei, 
și comandorul Martin Cairo ministru 
al aviației.

cipat președintele Austriei, dr. Schärf, 
membri ai corpului diplomatic, pre
cum și reprezentanți ai vieții politice 
și culturale a Austriei.

CAIRO. Intr-un interviu acordat 
unui corespondent al ziarului „Al Ah
ram“, Sedky Salamah, ministrul pen
tru problemele barajului de la As
suan, a declarat că lucrările de con
struire a barajului se desfășoară cu 
succes și că prima etapă a construc
ției va fi terminată în jurul datei de 
15 mai 1964.

QUITO. In cercurile politice din 
Quito s-a anunțat că fostul președin
te al Ecuadorului, Julio Arosemena, 
care a fost răsturnat de la putere ca 
urmare a unei lovituri militare de 
stat, s-a înapoiat în secret în țară. 
Știrea a fost confirmată și de un ofi
țer superior ecuadorian, care a sosit

1924, aparținea trustului Hearst și 
era al doilea ziar cotidian de mare 
circulație din S.U.A. Majoritatea bu
nurilor acestui ziar au fost cumpărate 
de către ziarul „New York Daily 
News“.

NEW YORK. După cum relatează 
agenția U.P.I., fostul vicepreședinte 
al S.U.A., Richard Nixon, a declarat 
că nu-și va mai prezenta candidatura 
la alegerile prezidențiale din 1964. 
Referindu-se la persoana care va fi 
desemnată drept candidat al partidu
lui republican, Nixon a spus că cele 
mai bune șanse le are senatorul Gold
water din statul Arizona. Goldwater, 
ca și Nixon, aparține aripei celei mai 
conservatoare a partidului republican.

JOHANNESBURG. în urma unei 
explozii, care a avut loc la 15 octom
brie într-o mină din apropierea loca
lității Boksburg (Republica Sud-Afri- 
cană), și-au pierdut viața numeroși 
mineri africani. Agențiile precizează 
că un mare număr de mineri se mai 
află încă izolați la o adîncime de a- 
proximativ 3 000 metri. Pînă în pre
zent au fost scoase la suprafață 30 
de cadavre.

TEHERAN. La 16 octombrie a so
sit la Teheran Charles de Gaulle, 
președintele Franței, care face o vizi
tă oficială de patru zile în Iran, la 
invitația șahului Mohammed Reza 
Pahlevi. De Gaulle este însoțit de mi
nistrul afacerilor externe al Franței, 
Couve de Murville, și de alte per
soane oficiale. Oaspeții francezi au 
fost întîmpinați la aeroport de Mo
hammed Reza Pahlevi, șahul Iranului.

TBILISI. La Tbilisi s-a încheiat 
seminarul unional de creație „Presa 
sovietică și prietenia leninistă între 
popoare“. La lucrări, împreună cu 
ziariști sovietici, au participat ziariști 
străini din numeroase țări, partici
pant la cea de-a IlI-a Reuniune 
Mondială a Ziariștilor, care a 
loc recent.

VIENA. Teatrul Municipal 
Viena („Wiener Burgtheater“) a
bătorit la 14 octombrie aniversarea a 
75 de ani de cînd activează într-un 
local propriu. La festivități au parti-

avut

din 
săr-

la Ciudad de Panama. Potrivit unor 
știri, Arosemena intenționează să a- 
dune forțele care îl sprijină pentru 
a conduce lupta împotriva actualului 
regim din Ecuador.

NEW YORK. Bedir Khan, repre
zentant al populației kurde la New 
York, a cerut la 15 octombrie dele- 
gaților Ia sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U. să hotărască trimiterea unei 
comisii de anchetă în Irak pentru a 
verifica la fața locului situația din 
regiunea locuită de kurzi.

CAIRO. Nkhereanye, membru în 
conducerea Partidului congresului și 
Ligii tineretului din Basutoland, a 
declarat că poporul din acest terito
riu este hotărît să obțină indepen
dența în cursul anului 1964.

NEW YORK. Cotidianul newyor- 
kez „New York Mirror“ și-a anunțat 
încetarea apariției cu începere de la 
16 octombrie. Acest ziar, înființat în

SAN JOSË. In legătură cu repre
siunile antidemocratice ale juntei mi
litare din Honduras, ziarul „Washing- , 
ton Post“ a relatat la 16 octombrie că 
unități ale armatei s-au dedat la un 
adevărat masacru în orașul San Pedro ”• 
Sola, situat la 180 mile sud de capi- - 
tala Hondurasului, unde se organizase 
rezistența armată a gărzilor civile îm
potriva noului regim. Au fost ucisepotriva noului regim. Au 
peste 400 de persoane.

DAR-ES-SALAM. La 8
pe teritoriul Tanganicăi în _______
Naputa, aflată la frontiera cu Mozam- 
bicul, au pătruns soldați portughezi 
arestînd un grup de țărani. Cei ares
tați au fost supuși unui tratament inu
man de către militarii portughezi și 
eliberați abia a doua zi, la cererea in
sistentă a autorităților Tanganicăi.

LIMA. La 15 octombrie s-a înre
gistrat un puternic cutremur de pă- ( 
mînt la Arequipa, al doilea oraș ca 
mărime din Peru.
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