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LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII!
Pregătirea temeinică 

a șantierelor pentru iarnă

regional de construcții-Bacău, extin- 
metodele industriale de construcții, 
îndeplinit în fiecare trimestru din 
an sarcinile de plan : dintre locuin-

în aceste zile, munca pe șantierele con
strucțiilor de locuințe continuă să se des
fășoare într-un ritm susținut. Vremea, care 
se menține încă favorabilă, permite urgenta
rea lucrărilor îneît toate locuințele planifi
cate în acest an să fie terminate în întregi
me.

în fața beneficiarilor, a proiectanților și 
constructorilor se pune în prezent o sarcină 
deosebit de importantă — asigurarea frontu
lui de lucru pe 1964 și pregătirea exemplară 
a șantierelor pentru anotimpul friguros. Ex
periența anilor trecuți a arătat că acolo unde 
această sarcină a fost privită cu toată răs
punderea, constructorii au obținut realizări 
însemnate în respectarea termenelor de dare 
în folosință a noilor locuințe. Colectivul Trus
tului 
zînd 
și-a 
acest
țele date în folosință pînă la începutul lunii 
octombrie, 600 apartamente au fost termina
te înainte de datele planificate. Rezultate 
bune au fost obținute și pe o serie de șantie
re din Capitală, Cluj, Brașov.

Ce măsuri se cer luate pentru o pregătire temeinică 
a construcțiilor din anul viitor ? Paralel cu intensi
ficarea eforturilor pentru îndeplinirea sarcinilor 
din acest an se impun măsuri operative pentru sta
bilirea definitivă și din timp a amplasamentelor blocu
rilor care urmează să se construiască. Totodată, pro- 
iectanții sînt chemați să predea la vreme constructo
rilor documentația tehnică, să prevadă în proiecte so
luții economicoase, cu efecte directe asupra scurtării 
duratei de execuție. Bine s-a procedat în regiunile 
Cluj, Bacău, Argeș, Banat și în Capitală unde, cu spri
jinul beneficiarilor și al proiectanților, constructorii au 
început pînă acum lucrările la un mare număr de 
blocuri prevăzute pe anul 1964. Este necesar însă ca 
pe șantiere 6ă se depună eforturi susținute pentru 
„scoaterea din pămînt“ a construcțiilor înainte de în
ceperea ploilor. Aceasta înlătură executarea săpături
lor de fundații pe timp nefavorabil, în condiții grele și 
cu o productivitate scăzută. în același timp, se cer 
luate măsuri pentru' ridicarea ,;dë roșu“ a blocurilor 
la care se va lucra pe timpul iernii.

Buna desfășurare a lucrărilor în perioada care ur
mează pînă la sosirea primăverii necesită pregătiri te
meinice. Constructorii cartierului Țiglina din Galați au 
amenajat căile de acces și au executat lucrările de 
canalizare, au montat o încălzitoare la stația de mor
tare. în prezent, constructorii de aici grăbesc executa
rea zidăriei pentru trecerea într-un timp scurt la fi
nisaje interioare. Și pe unele șantiere din Capitală, în 
regiunile Dobrogea, Maramureș se fac intense pregătiri 
pentru a crea condiții bune de lucru în timpul iernii. 
Totuși, unele trusturi regionale de construcții — Cri
șana, Mureș-Autonomă Maghiară și altele — nu au tras 
suficiente învățăminte din greutățile întîmpinate în 
iarna trecută ; la începutul lunii octombrie aceste trus
turi erau încă în faza de întocmire a proiectelor de or
ganizare a șantierelor pentru timpul friguros. Dar tim
pul nu așteaptă. Pe fiecare șantier este nevoie să se ia 
măsuri urgente pentru închiderea și încălzirea spațiilor ‘ 
de lucru, montarea tîmplăriei și a geamurilor, executa
rea izolațiilor la terase, asigurarea apei calde pentru 
betoane și mortare etc. O deosebită atenție se cere dată 
organizării muncii formațiilor de constructori în vede
rea măririi productivității acestora. încă de pe acuma 
este necesar să se ia măsuri de asigurare a stocurilor 
la unele materiale— nisip, balast, piatră.

Accelerarea ritmului de lucru în perioada care a 
mai rămas pînă la sfîrșitul anului, asigurarea din timp 
a frontului de lucru pentru 1964, buna pregătire a șan
tierelor pentru perioada timpului friguros sînt condiții 
esențiale pentru darea la termen în folosință a tuturor 
construcțiilor planificate.

« ORADEA
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La G.A.C. Gherăsenl, raionul Buzău, semănatul griului pe cele 1000 
ha este pe terminate. în fotografie : inginerul Victor Guțu, președintele gos
podăriei, și Constantin Șerban, șef de echipă, verifică pe teren calitatea se
mănatului.

în ultima săptămînă, lucrătorii din gospodăriile agri
cole de stat, mecanizatorii și colectiviștii din majorita
tea regiunilor țării au lucrat mai intens la recoltarea 
culturilor de toamnă de pe ultimele suprafețe, la pre
gătirea terenului și la însămînțări. Din datele Consi
liului Superior al Agriculturii rezultă că pînă la 17 
octombrie porumbul a fost cules de pe 92 la sută din 
suprafața cultivată, în întreaga țară, floarea-soarelui 
și orezul de ‘pe 98 la sută, cartofii de toamnă de pe 85 
la sută, iar sfecla de zahăr în proporție de 66 la sută. 
Culesul porumbului s-a terminat în regiunile Ploiești 
și Argeș și este aproape de sfîrșit în regiunile Bucu
rești, Iași, Suceava și Oltenia. Suprafețe mai mari de 
pe care trebuie strînsă în cîteva zile recolta de porumb 
au mai rămas în regiunile Mureș-Autonomă Maghiară, 
Maramureș, Dobrogea și Cluj. Recoltarea cartofilor, 
deși s-a intensificat, în unele regiuni mari cultivatoare 
printre care Suceava, Brașov, Mureș-Autonomă 
Maghiară și Iași, nu a atins nivelul posibilităților exis
tente, rămînînd încă de strîns recolta de pe 20—30 la 
sută din suprafața cultivată. Recoltarea și livrarea sfe
clei la bazele de recepționare ale fabricilor de zahăr 
este întîrziată în regiunile Iași, Bacău, Suceava, 
Brașov și Galați.

în această săptămînă mijloacele mecanizate au fost 
mai bine folosite la lucrările de pregătire a terenurilor 
și la însămînțările de toamnă. Astfel, semănatul griu
lui și secarei s-a făcut pe 65 la sută din terenurile 
prevăzute. Rezultate bune la însămînțări au fost obți
nute în gospodăriile colective din regiunile Suceava 
Galați, Ploiești, București, Bacău, Dobrogea și Banat, 
în unele unități agricole socialiste din regiunile Mureș- 
Autonomă Maghiară, Crișana, Cluj, Maramureș și Hu
nedoara, forțele de lucru nu sînt însă folosite cu în
treaga lor capacitate și din această cauză ritmul de 
însămînțare nu este satisfăcător.

Cea mai mare parte din recolta culturilor de toamnă 
fiind strînsă, Consiliul Superior al Agriculturii reco
mandă unităților să concentreze acum forțe sporite la 
terminarea în ceh mai scurt timp a însămînțărilor, 
pentru ca această lucrare să fie efectuată în toate re
giunile în perioada-optimă.

■F
■

(Agerpres)

Dar iată

i

Constructorii de pe șantierul nr. 2 din cartierul Sergent Nițu Vasile din 
Capitală au dat în acest an în folosință 920 de apartamente, dintre care 102 
apartamente cu 90 de zile înainte de termen. în prezent se lucrează intens la 
alte blocuri. în fotografie : Brigada de fierari-betoniști condusă de Andrei 
Stoica, evidențiată în întrecerea socialistă, montînd armătura plăcii peste par
terul noului dispensar aflat în construcție. (Foto : AGERPRES)

Totul organizat din timp
Pe șantierele de locuințe din Sucea

va se fac în prezent lucrări, exterioare 
la blocuri. în timpul iernii se va tencui, 
zugrăvi, se va face montarea parche
telor și alte lucrări interioare. La unele 
blocuri a și început montarea ușilor și 
ferestrelor, punerea geamurilor. Paralel 
cu aceste literari se execută și instalațiile 
de încălzire. La 4 blocuri au fost termi
nate și probate canalele termice. Pentru 
a asigura încălzirea interioarelor unde 
se vor executa lucrări de finisaj pe 
timpul iernii, se construiește o centrală 
termică amplasată la subsolul unui bloc. 
Pregătiri pentru timpul rece s-au făcut 
și la stația de betoane.

Pregătiri asemănătoare s-au făcut și 
pe șantierele de locuințe din orașele 
Botoșani, Rădăuți, Vatra Dornei și al
tele.

de pildă, au instalat utilajele care 
vor funcționa în centralele termice pro
vizorii ce se amenajează pe mai multe 
șantiere din Timișoara, Reșița și Moldo
va Nouă. Au fost luate măsuri de livra
re în cel mai scurt timp a binalelor 
pentru șantierele din Timișoara, Reșița,' 
Arad, Lugoj și alte localități, unde nu
meroase construcții se află în faze fi-

Pînă de curînd, 8 gos
podării de stat din regiunea 
Cluj printre care cele din 
Teaca, Bistrița, Jelna și Aiud 
au terminat semănatul griului. 
Acestora li se alătură tot mai 
multe gospodării colective. La 
Cășei, raionul Dej, Romînaș, 
raionul Zalău, și în alte locuri 
gospodăriile colective au ter
minat însămînțările. Peste cL 
teva zile, numărul acestora se 
va înzeci.

— Toamna aceasta, spunea 
ing. Vaier Mican, de la gospo
dăria colectivă din Cășei, a 
fost un timp minunat pentru 
semănat. Cele aproape 400 hec
tare cu grîu și orz le-am însă- 
mînțat în cele mai bune con
diții agrotehnice, în cadrul e- 
ppcii optime. Pe 200 de hecta
re am administrat îngrășămin
te organice și minerale, iar 
restul au fost ocupate de plan
te bune premergătoare.

în majoritatea gospodăriilor 
de stat și colective din regiu
ne, în ultimele zile s-a muncit 
intens și bine la însămînțări. 
O bună parte din tractoare lu
crează noaptea la arat. Dumi
nică, : cele-9 -tractoare de la 
gospodăria colectivă din Ho- 
pîrta, raionul Aiud, au lucrat 
toată ziua, colectiviștii zoreaujl '.uuuu v L.f „i ùv,u

nale de lucru. Pe fiecare șantier au fost j‘ tăiatul cocenilor și eliberarea

de timpul optim? S-A TERMINAT SEMĂNATUL

Turda, 
unitățile 
orașului 
urmă la

In raionul Sînnicolau-Mare
realizează viteza zilnică de lu
cru planificată. La G.A.C. So- 
poru de Cîmpie, pe lîngă buna 
organizare a muncii, s-au luat 
măsuri de popularizare a frun
tașilor în campania de recol
tat și semănat.

în schimb, la gospodăria co
lectivă din Urca, din 281 hec
tare planificate au fost arate 
86 și însămînțate 76. Rămîne- 
rea în urmă se datorește fap
tului că munca este .slab orga
nizată. Conducerea gospodă
riei obișnuiește să stabilească 
dimineața lucrările care ur
mează să fie executate, tracto
riștii și colectiviștii pierzînd 
mult timp prețios.

In unele gospodării colecti
ve din raionul Turda arăturile 
și însămînțările se desfășoară 
nesatisfăcător și din cauză că 
nu s-au eliberat terenurile 
destinate însămînțărilor. La 
gospodăria colectivă din Bol- 
duț nu s-a cules decît jumă
tate din suprafața cu porumb, 
sfeclă și cartofi. Aceeași situa
ție este și la gospodăria co
lectivă din Aiton.

TIMIȘOARA. (Red. ziarului „Drape
lul roșu“). Folosind din plin timpul 
bun de lucru în cîmp și întreaga ca
pacitate a tractoarelor și mașinilor, lu
crătorii din gospodăriile de stat aparți- 
nînd trustului Sînnicolau-Mare au 
terminat în ziua de 18 octombrie însă
mînțările de toamnă. Griul de pe cele 
14 500 hectare a început, în mare 
parte, să răsară. în cursul zilei de 
19 octombrie au fost terminate însă
mînțările de toamnă și în cele '36 gos
podării colective din raion. Au fost în
sămînțate în cele mai bune condiții a- 
grotehnice 27 000 hectare cu grîu, 3 006 
hectare cu orz și 3 000 hectare cu se
cară, orz și borceag pentru masă verde.

în raîonu! Făurei

tivă din Fărău, din același ra
ion, 2 tractoare lucrau la se
mănat, 2 la discuit și 4 la arat. 
Cu multă hărnicie muncesc 
colectiviștii din Șintereag, ra
ionul Bistrița, Cuzdrioara, ra
ionul Dej, Someș-Odorhei, ra
ionul Zalău, și în multe alte 
locuri.

Potrivit datelor centralizate 
de consiliul agricol regional, 
cele maț bune rezultate la se
mănat s-au obținut în raioa
nele Aiud, Dej, Huedin. In 
schimb, raioanele 
Gherla, precum și 
agricole din raza 
Cluj sînt rămase în 
semănat.

Am vizitat cîteva gospodării 
colective din raionul Turda. 
La G.A.C. Frata, atît președin
tele Vasile Sărmășan cît și in
ginerul Gheorghe Moldovan se 
aflau din zori la cîmp, unde 
îndrumau munca la recoltat și 
semănat. înainte ca să încea
pă lucrul, inginerul a contro
lat dacă semănătorile sînt bine 
reglate. Datorită faptului că 
consiliul de conducere și orga
nizația de partid au antrenat 
toate' forțele la recoltat și eli
berarea terenului, s-a termi
nat culesul sfeclei și al cartofi
lor, iar în cîteva zile se va în
cheia recoltatul porumbului. 
La arat și semănat, tractoriștii

AL. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii

In seara zilei de 19 octombrie, în 
raionul Făurei s-a terminat semă
natul culturilor de toamnă. Au fost 
însămînțate 41 821 ha din care 38 773 
ha cu grîu și secară. La executarea 
semănatului în timpul optim și de 
bună calitate au adus o mare con
tribuție mecanizatorii din stațiunile 
de mașinf și tractoare Ianca și Jir- 
lău. Gospodăriile colective din Balta 
Albă, Bălteni, Drogu, Bordei Verde, 
Ianca, Ciocile și altele au terminat 
printre primele semănatul.amenajate locurile de depozitare a ma- terenului. La gospodăria colec- 

terialelor de cons
trucții care se de
gradează ușor. De 
asemenea, la stații
le centrale de pre
pararea betoanelor 
din Arad, Reșița 
și Timișoara s-au 
pus la punct insta
lațiile de încălzire 
a apei utilizate la 
prepararea betoa
nelor.

(Continuare în pag. II-a)

a locuințelor
Aurel Cristea și Ioan David conduc două brigăzi 

evidențiate în întrecere din sectorul I ai exploatării 
miniere Aninoasa, regiunea Hunedoara. De la înce
putul anului și pipă la 1 octombrie, brigada condusă 
de Aurel Cristea a extras 2 571 tone de cărbune peste 
sarcinile de producție. In aceeași perioadă, brigada

lui loan David a dat 667 tone de cărbune în plus 
față de sarcinile de producție, reducind totodată și 
consumul de material lemnos, explosiv și energie. In 
fotografie : (stînga) Aurel Cristea și (dreapta) loan 
David, Ia ieșirea din șut.

(Foto : GH. VINȚILA)
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Și constructorii din regiunea Banat 
fac intense pregătiri pentru a putea 
continua în bune condiții lucrările 
in timpul iernii. Unitățile de produce
re a prefabricatelor din Arad și Reșița,

In cel mai „vechi™ 
tînâroraș

B 1 o e u r i n o 5
BAIA MARE (coresp. 

„Scînteii"). — Grupul de 
șantiere nr. 1 din Baia 
Mare a dat zilele acestea 
în folosință un nou lot de 
locuințe însumînd 94 a- 
partamente. Este vorba 
de 2 blocuri construite în 
noul cartier de pe malul 
Săsarului — primul pe

strada Unirii, celălalt pe 
strada Coșbuc. De la în
ceputul anului și pînă a- 
cum, constructorii băimă- 
reni au terminat și dat în 
folosință peste 700 de a- 
partamente și vor mai 
preda pînă la sfîrșitul 
anului mai mult de 300 a- 
partamente.

De ce nu se respectă termenele 
de dare în folosință*

..-w
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Asemenea celorlalte orașe 
rii, Oradea se dezvoltă și 
frumusețează, datorită noilor con
strucții. Cartierul „23 August“ a 
devenit de nerecunoscut. Aici au fost 
ridicate blocuri cu peste 500 de 
apartamente, la parterul cărora au 
fost amenajate diferite unități co
merciale Alte cartiere ale orașului 
— Piața București, Rogerius, Dece- 
bal — sînt în reconstrucție.

în ce stadiu se află construcțiile 
de locuințe care se ridică în orașul 
Oradea ?

Unele din acestea au fost date în 
folosință în termenele stabilite. La 
altele, termenul nu a fost respectat. 
Aceasta se datorește faptului că to
varășii din conducerea trustului au 
schimbat termenele de dare în folo
sință a locuințelor. Datorită acestei 
„măsuri", la sfîrșitul lunii septem
brie, din cele 356 apartamente nu 
s-au predat decît 122. Celelalte au 
primit „din oficiu“ termene noi. 
Astfel, în contul locuințelor planifi
cate în luna septembrie se vor da în 
folosință 24 apartamente la 20 oc
tombrie, 120 de apartamente la 20 
noiembrie și 90 la 30 noiembrie. 
După cum se vede, una se decide la 
începutul anului în scriptele trustu
lui și alta se hotărăște ulterior din

ale ță- 
se în-

termenele de

cauza deficiențelor de organizare a 
muncii pe șantiere.

Toate aceste deficiențe sînt prici
nuite de metodele de lucru învechi
te care se mai folosesc pe șantierele 
din Oradea. „Una din principalele 
cauze pentru care constructorii oră- 
deni nu-și respectă
dare în folosință — ne spune ingi
nerul adjunct al 
Traian Bonta — este aceea că blocu
rile de locuințe se execută numai 
din cărămidă și fîșii cu goluri, că 
tiu se lucrează după metode rapide, 
moderne, care, pe multe alte șan
tiere și-au dovedit pe deplin efica
citatea în privința creșterii produc
tivității muncii și scurtării duratei 
de execuție a lucrărilor“.

Pe de altă parte, aprovizionarea 
șantierelor cu materialele necesare 
se face anevoios din cauză că depo
zitele cu materiale sînt dispersate și 
neamenajate. Numai în orașul Ora
dea există trei depozite centrale de 
materiale care ar putea să fie con
centrate într-unul singur și anume 
la gara-est, unde trustul a primit și 
terenul necesar.

Nerespectarea termenelor de dare 
în folosință 
trustului — este motivată și de 
„cauze obiective“.
stă în nelivrarea la timp de către

trustului, tov.

susțin specialiștii

Una din ele con-

I.R.I.L. Luduș a plăcilor de fibrobe- 
ton necesare 
seli. Aceasta 
termenul de 
apartamente
Dar, așa cum au început construc
torii, ce-i drept tîrziu de tot, să-și 
confecționeze singuri plăcile de fi- 
brobeton, din resurse locale (prin 
valorificarea puzderiei de cînepă de 
la fabrica din Palota) puteau să facă 
acest lucru cu 2—3 luni mai devre
me. Dar nu l-au făcut, deși un me
tru pătrat de plăci din fibrobeton 
confecționat pe plan local costă cu 
6 lei mai puțin decît cel primit de 
la Luduș.

Din cele arătate se desprinde con
cluzia că organizarea muncii și 
aprovizionarea șantierelor de cons
trucții din Oradea lasă mult de do
rit. Aceasta reiese și din faptul că 
de la începutul anului și pînă în 
prezent sarcina de creștere a pro
ductivității muncii a fost îndepli
nită în proporție de numai 96 la 
sută. Este necesar să se ia măsuri 
operative pentru remedierea defi
ciențelor existente, îneît termenele 
de dare în folosință a noilor locuințe 
să fie respectate riguros.

suportului de pardo- 
a făcut să fie amînat 
dare în folosință a 120 
din cartierul Rogerius.

H. GROSU 
coresp. „ScînteU"

Cursuri pentru completarea 
cunoștințelor profesionale

Cabana-hotel „Negoiul“

234 de 
comple- 

profesio- 
de mun- 
industria

liști pentru dirijarea benzilor 
mecanice. Totodată, sute 
de tehnicieni frecventează 
cursuri organizate în între
prinderi.

Pe lîngă fiecare fabrică 
au fost organizate cicluri 
de conferințe de specialitate, 
în vederea generalizării ex
perienței înaintate, conduce, 
rile întreprinderilor au pre-

Ministerul Industriei U- 
șoare a organizat 
cursuri la care își 
tează cunoștințele 
nale peste 11000 
citori. Pentru
bumbacului, de pildă, care 
a fost înzestrată în ultimul 
timp cu numeroase războaie 
automate, se pregătesc un 
mare număr de ajutori de văzut organizarea de schim- 
maiștri, iar în sectoarele Con- buri de experiență, 
fecții și încălțăminte, specia. (Agerpres)

Cu trenul și autocarul
Ieri după-amiază, peste 1 000 

de bucureșteni au plecat din 
Gara de Nord spre Valea Pra
hovei ; ei își vor petrece ziua 
de duminică Ia Sinaia, Bușteni 
și Predeal, sau la cabanele 
Vîrful cu Dor, Cota 1400. 
Printre excursioniști se află 
600 de artiști amatori din di
ferite întreprinderi și instituții

ale Capitalei, care s-au eviden
țiat cu prilejul unor concursuri 
artistice.

Peste 500 de bucureșteni au 
preferat călătoria cu autocarul, 
plecînd în excursie la Tr. Se
verin, Poiana Brașov, Ostrov 
fi la hidrocentrala „16 Fe
bruarie“ de pe Argeș.

Amatorii de turism care urcă pe 
crestele Făgărașilor găsesc pe locul ce
lei mai vechi cabane turistice din tara 
noastră, o nouă cabană-hotel, „Nego- 
iul", a cărei construcție a fost de cu- 
rînd terminată.

Pentru ridicarea ei, constructorii în
treprinderii nr. 2 Sibiu au transportat 
pe un urcuș de 12 km, <ț>e poteci în
guste, în condiții de timp nu totdea
una favorabile, circa 600 de tone ma
teriale.

Situată la 1 508 m altitudine, ca
bana, cu o capacitate de 146 de locuri, 
dotată cu camere confortabile, își aș
teaptă oaspeții.

Din nou la patinaj !
De ieri după-amiază, patinoarul 

artificial din parcul sportiv „23 Au
gust“ a fost pus din nou la dispozi
ția publicului bucureștean. Astăzi, 
patinoarul — unde există și un cen
tru de închiriat patine — va fi des
chis între orele 9—12 și 18—20.

cuți, amenajată într-o clă
dire pe strada principală ? 
Am căutat-o, am întrebat 
de ea și pînă la urmă am 
descoperit-o într-un colț, la 
etajul doi al magazinului 
universal, lîngă motociclete, 
biciclete și aragazuri. Cu
nosc cîțiva elevi care scriu 
versuri, cîțiva profesori pa
sionați ai literaturii, la 
Combinatul chimic sînt ti. 
neri muncitori care nu 
dorm cîteva ceasuri pe 
noapte însăilînd versuri și 
povestiri. Tocmai de aceea 
e curios că în oraș nu s-a 

înființat încă un 
cerc literar. în 
scuarurile și gră
dinile orașului 
vezi numeroase 
recomandări fă

cute trecătorilor — „nu ru-

Am văzut pentru întâia 
oară Orașul Victoria în 
1958. A doua oară l-am 
vizitat zilele 
holul școlii medii te întâm
pină, într-un șir abia în
ceput, primele fotografii ale 
absolvenților. Fosta elevă 
lulia Păcuraru, care surîde 
într-o uniformă cu guleraș 
alb, este astăzi profesoară 
în școala unde a învățat nu 
cu mulți ani în urmă și a- 
cum trece pe coridoare, 
spre clase, cu catalogul sub 
braț. Au trecut anii... De 
pe băncile aceleiași școli au 
plecat absolvenți 
care lucrează as- -
Sx /Jpstantanœ/ 

sau ca specialiști swsassssistii'&wtxss^ 
în mari uzine. 
Unul dintre ei este inginer < 
la Onești. A venit din cel peți florile" — ceea ce este 
mai „vechi" oraș tînăr în 
cel mai tînăr oraș socialist.

In „săptămînă poeziei". 
Orașul Victoria s-a îmbo
gățit cu o nouă stradă. A 
primit numele lui Mihail E- 
minescu. In 1958 era 
pe-aici o pădurice de arțari 
și tufani. Azi, în locul tufi
șurilor sălbatice s-au ridi
cat blocuri cu fațade paste
late, un magazin universal, 
hotelul cu restaurant și e a. 
proape gata clubul munci
toresc, cu o sală de'specta
cole, bibliotecă, săli pentru 
repetiții teatrale, pentru co
regrafie etc. Din 1958 pînă 
azi s-au mai construit aci 
un complex sportiv cu sta
dion și bazin de înot, 
un complex al cooperației 
meșteșugărești și numeroa
se apartamente. Clubul 
și-a mărit mult modesta lui 
bibliotecă de la început. 
Azi sînt 16 000 volume de 
literatură și 14 000 de 
cărți tehnice. Echipa de 
teatru a clubului a pus 
de-atunci în scenă zeci de 
piese, iar zeci de turnee 
ale teatrelor din țară au 
adus pe scena clubului 
din Victoria spectacole nu
meroase, îmbogățind viața 
culturală a tânărului oraș.

Călătorul care vine la 
Victoria are însă și cîteva 
nedumeriri. Unde-i librăria 
pe care o știa din anii tre-

trecute. In

coridoare,

just, dar n-am prea văzut 
panouri cu portretele evi- 
dențiaților în întrecere, 
n-am văzut gazete de stra
dă și nici panouri cu vederi 
înfățișînd frumoasele îm
prejurimi ale orașului (caba
na și lacul Bîlea, Drăguș, 
munții Făgărașului etc ).

La hotelul din Victoria 
vin multi turiști. Ar fi lo
gic ca în holul său să existe 
un chioșc cu produse de ar
tizanat, cu ilustrate, cu zia
re, reviste și cărți. Poate 
n-ar fi rău ca hotelul să 
aibă un nume, să nu se 
cheme pur și simplu „ho
tel“. La fel și restaurantul, 
la fel și magazinul univer
sal. După ce am dormit cî- 
teva nopți la hotel, aș fi 
dorit să am mica surpriză 
de a găsi lipită pe capacul 
valizei o etichetă colorată 
pe care să scrie, să zicem. 
„Hotel Carpați — Orașul 
Victoria“. Aș fi dorit să pot 
trimite acasă o ilustrată, nu 
aceeași pe care am scris-o 
cu cinci ani în urmă, ci 
alta, fiindcă reporterii-foto- 
grafi ar găsi destule ima
gini pitorești în acest oraș.

lată cîteva amănunte pe 
care orice călător vrea să le 
afle și în Orașul Victoria la 
locul lor, așa cum sînt ele 
în alte orașe ale țării.

PETRU VINTILÄ

/



Pag 2

Cum se desfășoară pregătirile pen- 
trO alegerile în organizațiile de 
bază ? Ce vor cuprinde dările de 
seamă? Ce probleme principale vor 
fi puse în dezbatere ? — iată tema 
convorbirii noastre cu cîțiva secre
tari de organizații de bază de la u- 
zinele „Rc-publica".

Sutele de comuniști din această 
mare întreprindere a Capitalei se 
prezintă la alegeri cu fruntea sus 
— uzina în întregul ei și fiecare sec
ție în parte și-au îndeplinit și depă
șit sarcinile de producție la toți in
dicatorii. Acest rezultat, n-a fost do- 
bîndit ușor, el a cerut o mare con
centrare a eforturilor.

Pregătirea alegerilor se apropie de 
sfirșit. Membrii comitetului de par
tid, repartizați pe organizații de 
bază, au ajutat birourile, le-au îm
părtășit din experiența lor. Dările 
de seamă sînt gata. Citindu-le, ca
peți imaginea largii sfere de preocu
pări și à activității multilatérale a 
organizațiilor de bază ; ele îți vor
besc despre sporirea competenței 
acestora..în problemele economice 
complexe, despre creștere'a rolului ' 
lor în viața' secțiilor uzinei. '

Caracteristic .celor, mai multe dări 
de seamă (ale' birourilor organiza
țiilor de bază nr. 11 Mecanică și Re
parații, nr. 7 Filetaj, mai puțin nr. 
6 Laminor 3 țoii) este faptul că, deși 
bilanțul prezentat consemnează suc
cese demne de laudă, deficiențele e- 
xistente încă sînt analizate în spi
rit combativ, iar accentul este pus 
pe sarcinile actuale ale organizații
lor de bază; Și- aceasta va fi numai 
în folosul uzinei, al colectivului ei.

Secretarul organizației de bază- de 
la secția Scule și Calibre, tov. Gh. 
Paraschiv, ne arată că biroul va 
pune în centrul dezbaterilor adună
rii de alegeri problemele legate de 
calitatea sculelor și promovarea pro
gresului tehnic, iar tov,. Ion Eftimie, 
locțiitorul1- secretarului organizației- 
de bază nr. 7 Filetaj, cele referitoare 
la respectarea planului M.T.O. și a- 
planului financiar.

Deosebit de important este faptul 
că multe dări de seamă reflectă grija, 
de a orienta dezbaterile adunărilor 
de alegeri'spre principalele sarcini 
aflate în față fiecărei organizații de 
bază, în primul -rînd spre cele încă- 
nerezolvate. Așa stau lucrurile cu 
cele ce vor., fi prezen țațe.în., fața adu
nărilor generale ale organizațiilor de 
bază nr. 1 de la Laminorul de 6 țoii, 
unde accentul este pus pe reducerea 
procentului de țevi declasate ; nr. 14 
C.T.C., unde se insistă în mod deose
bit pe creșterea exigenței controlului 
tehnic de calitate ; nr. 7 Filetaj — pe 
problemele legate de mai buna or

Magazine universale date 

în folosință

In opt comune din regiunea Cri- 
șana, printre care Sebiș, Chișineu 
Criș și Marghita, au fost date în fo
losință magazine universale și 
mixte ale cooperației de consum, Iar 
în alte 30 de sate se lucrează la 
finisarea noilor construcții : bufete, 
cofetării, restaurante, magazine uni
versale etc. De asemenea, peste 50 
de unități au fost modernizate. La 
aceste lucrări o contribuție de sea
mă aduc cooperatorii. Colectiviștii 
din numeroase sate din regiune, 
printre • care Păgaia,... Cpișțur, Pis- 
colt, Cherechiuși .altele, au partici
pat prin muncă patriotică la ridica
rea construcțiilor pentru magazine.

Dar fața.
de timpul optim?

* ............................. ..........................................................................

(Urmare din pag. I-a)

Mai "trebuie arătat că în unele 
locuri, deși există terenuri eliberate 
și pregătite, nu se realizează viteza 
de lucru planificată din cauza de
selor defectări a unor tractoare și 
semănători. In ultimele.’.zile,- circa- 20 
de tractoare n-au funcționat ore în 
șir din cauza unor mici defecte. 
Tractoare defecte arn întîlnit la gos
podăriile colective din Aiton, Iaco- 
beni și din alte părți. Se vede trea
ba că la S.M.T.-Cîmpia Turzii nu 
s-a dat-atenția cuvenită buriei re
parări’a mașinilor-și tractoarelor.

Unele gospodării colective din ra
ion, deși rămase în urmă la semă
nat, nu folosesc, atelajele proprii 
pentru executarea, lucrărilor pe te
renurile în pantă.

în raionul Gherla, de asemenea, 
am găsit gospodării care sînt avan
sate cu însămînțările de toamnă, 
dar și unele care sînt mult rămase în 
urmă. La gospodăria colectivă din 
Căianu-Mare, din cele 400 de hec
tare nu se însămînțaseră decît cca. 100 
de hectare. Președintele gospodăriei, 
Simion Minteoan, nu se îngrijește cu 
simț de răspundere de organizarea 
muncii la eliberarea terenului.

Aceeași situație am întîlnit-o și 
la gospodăria colectivă din Suatu, 
același raion. Tovarășul Csete Iuliu, 
secretar al comitetului de partid din 
gospodărie, a căutat să ne convingă 
că aci s-au întocmit planuri de ac
țiune concrete. Intr-adevăr, pe hîrtie 
s-au scris multe lucruri bune, dar 
din 1 065 hectare n-au fost însămîn- 
țate decît 185. Ce valoare au aseme
nea planuri ?

Unii conducători de unități și 
chiar membri ai consiliilor agricole 
din cele două raioane se declară 
mulțumiți cu faptul că „lucrările 
sînt mai avansate față de anul tre
cut, cu 5—10 zile“. Dar față de 
timpul optim ? La această întreba
re nu se poate da un răspuns afir
mativ. Iată de ce este necesar să se 
ia măsuri pentru mobilizarea tu
turor forțelor pentru grăbirea se
mănatului. 

ganizare a muncii. In schimb, -din 
darea de seamă a biroului organiza
ției de bază nr. 11 Mecanică și Repa
rații este greu să discerni spre care 
din zecile de probleme tratate va 
trebui să se concentreze munca de 
partid. Dintre sarcinile colectivului 
secției Electrice cele principale con
stau în mărirea duratei de funcțio
nare a agregatelor, îmbunătățirea 
calității reparațiilor, calificarea ca
drelor. Dar acestea sînt subliniate în 
treacăt, la sfîrșitul dării de seamă, 
pierzîndu-se în noianul problemelor 
de mai mică însemnătate.

Prin ce se remarcă darea de 
seamă a biroului organizației de 
bază nr. 6 Laminorul de 3 țoii ? Prin 
aceea că, spre deosebire de cele pre-

Pregăiirî pentru alegerile de partid 

la Uzinele „Republica"

gătite pentru adunările de alegeri de 
la Filetaj sau Electrică, ea înfăți
șează nu numai rezultatele obținute, 
ci ajrată și cum, prin ce mijloace s-a 
ajuns la -ele. Tot atît de important 
este faptul că ea nu se limitează la 
măsurile tehnico-organizatorice, ci 
pune în mod îndreptățit accentul pe 
metodele specifice muncii de partid : 
activitatea politico-educativă, exer
citarea dreptului de control asupra 
activității conducerii tehnico-admi- 
riistrative, organizarea îndeplinirii 
hotărîrilor, rolul grupelor de partid, 
îndrumarea organizațiilor de masă.

O deficiență care, din păcate, se 
întîlnește în mai multe dări de sea
mă o constituie caracterul formal al 
analizei făcute desfășurării învăță- 
mîntului de partid, muncii politice : 
problemele activității : politico-educa
tive sînt analizate numai din punct 
de vedere organizatoric, neglijîndu- 
se tocmai ceea ce este esențial — 
problemele de conținut, eficacitatea. 
Este bine, fără îndoială, ca birourile 
organizațiilor de bază să informeze 
adunările generale ale comuniștilor 
cîte cercuri de învățămînt funcțio
nează, care este frecvența cursanți- 
lor, ce propagandiști și agitatori se 
evidențiază în mod deosebit, cîte șe
dințe de instruire a agitatorilor au 
avut loc. Dar ceea ce-i interesează 
în primul rînd pe comuniști este efi
ciența practică a învățămîntului de 
partid, a muncii politice de masă, a 
agitației vizuale, felul în care ele 
contribuie la dezvoltarea conștiinței 
socialiste a colectivului, la cultivarea 
noii atitudini față de muncă, a ho- 
tărîrii de a înfăptui politica parti
dului ; care este aportul lor la în T. OLARU

întreprinderea de industrie locală Făgăraș. Muncitoarea Sepși Iuliana lucrează 
la finisajul statuetelor din alabastru.

ZAHAR1A STANCU:
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La sfîrșitul pribegiei sale prin ora
șul Rușii de Vede, în anii care au ur
mat primului război mondial, Darie 
este cuprins de neliniște. Trăise 
o .experiență dramatică, avusese 
prilejül să cunoască fapte și oa
meni care îi umpluseră inima de 
dispreț și mînie. Stăpînit dé aseme
nea sentimente chinuitoare, i se pare 
la un moment dat că, dacă numai 
„o singură zi“ ar mai trebui să în- 
tîrzie în. „tîrgul vechi și dărăpănat“, 
„o mare de noroaie și un ocean de 

gunoaie s-ar năpusti“ asu
pra lui și l-ar sufoca. Din 
cele patru sute de file ale 
cărții cititorul simte că a- 
ceastă imagine corespunde 
sentimentului care îl în
cerca pe unul dintre eroii 
cei mai îndrăgiți ai prozei 
noastre actuale : Darie. Cu 
„Pădurea nebună“ se în
cheie un alt capitol din 
viața lui. Acum, eroul ro
manului „Desculț“ cunoaș
te tîrgul de provin
cie. Darie mai trecuse și 
înainte de război prin Rușii 
de Vede. Revine după o 
pribegie „peste mări și 
țări“ și se oprește aici cu 
gîndul să termine școala, 
să-și afle un rost în viața 
lui încă agitată și zbuciu
mată. Tîrgul ca înfățișare 
nu se schimbase : „După 
lungul și greul război 
cu nemții, îl găsisem tot 
acolo unde îl știusem". 
Dar oamenii i se păreau lui 
Darie a fi alții. El are a- 
cum din ce în ce mai acut 
sentimentul schimbării ne
contenite a lumii, a reali
tăților din jurul său. Iată, 
deci, un element nou în e- 

deplinirea sarcinilor de producție, ca 
și la creșterea combativității față de 
manifestările înapoiate, față de in
fluențele ideologiei și moralei bur
gheze. Or, tocmai acest aspect esen
țial al activității politico-ideologice 
este de multe ori scăpat din ve
dere.

Cîțiva secretari ai organizațiilor 
de bază au adus cu ei proiectele de 
hotărîre ce urmează să fie supuse 
discuției adunărilor generale. Desi
gur, ele vor fi completate și îmbo
gățite pe baza propunerilor făcute în 
cursul dezbaterilor, dar felul cum 
sînt întocmite de pe acum are o 
mare însemnătate.

Chibzuit a lucrat în această pri
vință biroul organizației de bază 
de la Filetaj. Aici, proiectul de 
hotărîre cuprinde prevederi care 
indică direcțiile principale ale ac
tivității de viitor a organizației, 
iar realizarea acestor prevederi 
va putea fi ușor controlată, căci ele 
nu sînt generale și abstracte, ci pre
cise, concrete. Se prevede : îndru
marea comitetului de secție sindicală 
în vederea mai bunei organizări a 
cursurilor de calificare ; să fie ana
lizate aplicarea contractului colec
tiv, îndeplinirea planului M.T.O. și a 
propunerilor făcute de muncitori ; 
instruirea periodică a agitatorilor în 
problemele legate de reducerea 
prețului de cost, îmbunătățirea cali
tății produselor, reducerea rebuturi
lor etc. In schimb, cum ar putea fi 
controlată aplicarea proiectului de 
hotărîre, întocmit de biroul organi
zației de bază nr. 11 Mecanică și Re
parații, care prevede ca noul birou 
„să sprijine mai mult (în ce direc
ție ?) munca organizației U.T.M.“, 
,.să ia măsuri (ce fel de măsuri ?) 
pentru buna organizare a învățămîn
tului de partid“, „să dea un spri
jin mai substanțial conducerii ad
ministrative în vederea îndeplinirii 
sarcinilor ce stau în fața secției“ 
(care obiectiv, care indicator de plan 
cer o atenție deosebită ?).

în cele mai multe organizații de 
bază alegerile vor avea loc începînd 
de săptămîna viitoare. Mai este 
timp ca pregătirile să fie duse 
la bun sfîrșit, astfel ca în toate or
ganizațiile de bază de la „Republica“ 
adunările de dare de seamă și ale
geri să marcheze un nou pas pe linia 
ridicării nivelului muncii de partid 
Mai este timp, puțin ce-i drept, dar 
este. Trebuie numai ca el să fie folo
sit din plin de comitetul de partid 
al uzinei și de Comitetul raional 
P.M.R. 23 August pentru a ajuta bi
rourile organizațiilor de bază.

voluția conștiinței lui Darie, o treap
tă calitativă în procesul de în
țelegere mai adîncă a fenomenelor 
înconjurătoare.

Acum, el confruntă din punct de 
vedere moral evoluția oamenilor pe 
care i-a cunoscut, altădată. Are și o 
altă perspectivă de viață. De aceea, 
„Pădurea nebună“ nu este numai 
romanul creșterii și împlinirii u- 
nei personalități. Așa cum l-am 
cunoscut și în primii ani ai vie
ții sale, Darie este mereu atent și 
sensibil la toate frămîntările oame
nilor din jurul său, impresionat de 
suferințele pe care aceștia le îndură, 
strîngîndu-și în pumni mînia, hotărît 
la fiecare lovitură ce se abate asu
pra lui și a alor săi să o plătească 
așa cum se cuvine. Doar părinții și 
semenii săi, încercați de prea multe 
necazuri, îi lăsaseră drept moștenire 
acest legămînt : „Să nu uiți, Darie“. 
Era singura avere cu care plecase la 
drum. Și viața îl va ajuta să o spo
rească necontenit. Pentru că necon
tenit se adaugă fapte pe care Darie 
nu trebuie să le uite.

Și în romanul de față, ca și în 
„Desculț“, Zaharia Stancu realizează 
acea strînsă fuziune între biografia 
eroului și viața din jurul său. De a- 
ceea, „Pădurea nebună“ își lărgește 
semnificațiile. Cartea nu reprezintă 
numai o etapă a vieții lui Darie, le
gată mai ales de aspirația lui nobilă 
de a se instrui, de a cuceri tainele 
învățăturii, ci și o frescă a tîrgului 
de provincie muntean în anii urmă
tori primului război mondial. O fres
că ale cărei tonalități sînt profund 
dramatice. Tema orașului de provin
cie, a locurilor unde nu s-a întîm- 
plat nimic cum le-a numit Sadoveanu, 
a atras atenția multora dintre scrii
torii noștri încă de la începutul a-

Serpentinele din Cheile Bicazului

RAMELE TABLOURILOR
S-a mai scris în cadrul a- 

cestei rubrici despre aranja
rea mobilei în apartament, 
despre Hori, lustre, covoare 
ca elemente decorative ele. 
Pentru crearea unui interior 
cit mai plăcut nu putem tre
ce însă cu vederea nici rame
le tablourilor din încăperile 
în care locuim. Pare un lucru 
mărunt. Totuși, rama unui ta
blou poate dăuna unui ansam
blu, după cum îl poate între
gi atunci cînd este în armo
nie cu el. Tocmai de aceea 
cred că și problema ramelor 
merită atenție. Din păcate, 
cooperativele execută încă, 
în majoritate, rame model... 
anul 1920, îmbîcsile, în deza
cord cu linia modernă a inte
rioarelor. Atelierul cooperati
vei de geamuri din Calea Mo
șilor, de pildă, confecționează 
rame cu totul necorespunză
toare pentru cunoscutele co
pii litografiate după tablouri

„Așteptați, venim"
Locuiesc într-un cartier 

frumos al Capitalei — Mi
hai Bravu. Aici totul e re
făcut din temelii. în orice 
parte privești, dai cu ochii 
de zeci și zeci de blocuri 
noi. Cartierul e îngrijit. 
Mina bunului gospodar se 
vede atît pe stradă, cit și 
în interioarele locuințelor. 
Liftul, instalațiile de lu
mină, de apă și încălzire 
funcționează bine. Totuși, 
locatarii de aici au un ne
caz : constructorii și in
stalatorii au lucrat negii-

★

Nota redacției. Publicăm 
scrisoarea de mai sus în 
speranța că organele de 
resort vor ține seamă nu 
numai de acest caz parti
cular, ci vor analiza mai 
îndeaproape și felul cum

cestui secol. Mihail Sadoveanu, Ce
zar Petrescu, I. A. Bassarabescu în 
proză, Bacovia, Demostene Botez, 
Perpessicius în poezie, Victor Ion 
Popa și Tudor Mușatescu în teatru, 
sînt cîțiva dintre cei mai reprezen
tativi scriitori din trecut, care au 
zugrăvit fie cu îndurerare, fie cu sar
casm, fie cu umor, atmosfera depri
mantă, cenușie, viața uniformă, lip
sită de perspectivă, a orașului de 
provincie. Așa l-a aflat și Darie, e- 
roul lui Zaharia Stancu. Dar el pri
vește aceste lucruri nu doar cu tris
tețe, ci și cu revoltă, cu optica omu
lui care nu poate suferi nedreptatea, 
micimea sufletească, șarlatania, pen
tru că nu vrea să fie înecat în glo
dul resemnării și al deznădejdii.

Darie pătrunde în mai multe com
partimente ale vieții, înaintea ochi
lor lui se desfășoară evenimente 
uneori neașteptate. Aceste fapte, la 
care Darie participă sau este martor, 
nu sînt relatate cu indiferență, nu 
trec prin conștiința eroului fără să 
lase urme. Tonul cărții este ade
seori polemic. Și aceasta pentru 
că Darie nu este deprins să se u- 
milească. Eroul lui Zaharia Stancu 
are drept trăsătură definitorie dîrze- 
nia. Știe să riposteze, nu-i mlădios 
ca o trestie în fața încercărilor vie
ții, răspunde cu strășnicie obrăzni
ciei, nu se lasă încovoiat și nici 
înșelat.

Acum, în această carte, trăsăturile 
lui Darie ies și mai mult în lumină 
și caracterul său își definește coor
donatele esențiale. De aceea, și hotă- 
rîrea lui de la sfîrșit nu va fi luată 
după prima deziluzie, după cea din
ții înfrîngere, ci la capătul unor â- 
mare decepții. Cum i se înfățișează 
lui Darie, și deci și nouă, astăzi tîr
gul din cîmpia munteană, care „altă
dată, în vechea vechime fusese aco
perit de uriașa și înspăimîntătoarea

le lui Grigorescu, Luchian, 
Baba etc. Atelierul de rame 
al Fondului Plastic, care lu
crează pentru artiștii plastici, 
execută rame acceptabile, cu: 
proiil modern, dar care păcă
tuiesc prin patina Ioț aproape 
mereu aceeași și. prin sărăcie 
în ce privește profilele,

„Rama pune în valoare pic
tura, așa cum acompaniamen
tul pune în valoare o voce" 
— spunea acum aproape 30 
de ani regretatul N. Tonitza. 
Prețuind ramele cum se cuvi
ne, Grigorescu, Steriadi, Pe- 
trașcu, Paladi nu se împăcau 
cu acelea făcute la întîmpla- 
re. Paladi asista de multe ori 
la operația de patinare. El a 
propus cî lev a modele de pa
tine pentru pictura modernă. 
Nu trebuie să se înțeleagă de 
aci că aș propune să se con
fecționeze rame de model 
-vechi, care fără doar și poate

nu mai sînt potrivite astăzi. 
Să reținem însă că marilor 
artiști, nu le era indiferent 
cum arătau ramele în care își 
încadrau lucrările.

Consider că alegerea pati
nei, a profilului cel mai po
trivit de ramă pentru înca
drarea lucrărilor de artă este 
o chestiune deloc neglijabilă 
în ornamentarea interioarelor. 
Încadrate într-o ramă potrivi
tă —- care să nu umbrească, 
ci să valorifice cît mai bine 
pînza — cu cît mai mult spa
țiu în jurul lor, tablourile își 
vor împlini, în căminele noas
tre, menirea de a crea o am
bianță plăcută, de a incinta 
ochiul. Fără îndoială că aceas
tă problemă ar merita să pre
ocupe deopotrivă Fondul Plas
tic, pe artiști, pe arhitecți.

IONEL UHR 
maistru rămar

jent spălătoriile, astfel că 
ele nu pot fi folosite. La 
nenumăratele sesizări pe 
care administrația le-a a- 
dresat executanților, s-a 
primit mereu același răs
puns : „Așteptați, venim!“ 
Dar n-au mai venit. Soco
tesc că ar trebui între
prins ceva pentru îndrep
tarea acestei stări de lu
cruri, cu atît mai mult cu 
cit și în alte blocuri se 
semnalează, după cile am 
aflat, situații asemănă
toare.

NINETA BUZEA

★

funcționează spălătoriile 
și uscătoriile din alte 
blocuri, luînd măsuri de 
îndreptare acolo unde se 
semnalează defecțiuni în 
această privință.

Servicii la domiciliu

Conlctîioiiarca de plăpuml 
șl saltele, reparații de geamuri

Cooperativa „Mobilă și tapițerie“ 
din Capitală, prin unitățile sale din 
străzile : Bărăției nr. 58, Călărași 
nr. 3, Buzești nr. 31, Dudești nr. 31 
și altele, confecționează plăpumi 
și saltele la domiciliul cetățenilor. 
Și centrele cooperativei „Tehnica 
sticlei“ asigură diferite servicii la 
domiciliul clienților. Cooperativa 
dispune în acest scop de un atelier 
mobil, care execută, pe lîngă mon
tări de geamuri, și comenzi de sti
clă șlefuită pentru mobilier. Co
menzile pentru asemenea lucrări 
se primesc telefonic, la nr. 22.28.08.

Noi articole de uz 
casnic

Colectivele întreprinderilor pro
ducătoare de articole de uz casnic 
aparținînd Ministerului Industriei 
Ușoare își îmbogățesc sortimentele, 
în cursul acestui an au fost intro
duse în fabricație mașini de stors 
fructe, spălătoare de mozaic, apa
rate de preparat maioneza etc.

pădure“, numită Deliorman, adică 
Pădurea nebună.

Ce întîlnise aici Darie ? Un tîrg 
prăpădit, murdar : „Mai trecu ce 
trecu și soarele verii începu să-și 
crească dogoarea. Orașul căzu în to
ropeală. Prăvăliile vechi și dughe- 
nele coșcovite răspîndiră miros pu
tred, tare, ascuțit. Curțile duhniră și 
mai puternic a gunoaie și a lături“. 
Cine erau oamenii pe care Darie îi 
întîlnește în acest decor sumbru, 
pestilențial ? Pe de o parte, parve- 
niții și îmbogățiții, cărora li se 
atrofiaseră orice sentimente, ajunși, 
unii dintre ei, într-o stare vecină cu 
imbecilitatea. Unchiul Tone își pri
vește cu dușmănie rudele și bineîn
țeles și pe Darie, înspăimîntat că fie
care dintre ei ar putea să-l fure, 
să-1 aducă la sapă de lemn. Cînd în
chide pentru totdeauna ochii, rudele 
revendică drepturi pe care fostul 
birtaș le uzurpase pentru a-și putea 
întemeia mai bine negustoria. Cearta 
din ziua îrimormîntării lui Tone este 
edificatoare pentru Darie și îi tre
zește repulsie pentru o anume men
talitate mercantilă.

Dobrică Tunsu, prietenul din tine
rețe al lui Darie, purta acum „crava
tă în dungi la gît“ și „pantofi gal
beni cu șireturi”. Era acum om cu 
stare. Prin mijloace necinstite deve
nise stăpîn, își ciomăgea ucenicii, îi 
punea să muncească pînă cădeau „de 
istoveală“, cum singur spunea, își 
cumpăra pămînt de la oamenii siliți 
de necazuri să-1 vîndă, dădea bani 
cu camătă. Și încă Dobrică Tunsu se 
afla abia la începutul carierii sale de 
parvenit.

Zaharia Stancu surprinde în pagi
nile acestui roman momentul ri
dicării unor noi pături exploatatoare 
și parazitare în anii ce au urmat pri
mului război mondial. Nu-i vorba 
aici numai de îmbogățiții de război, 
pe care îi cunoaștem din romanele 
lui Camil Petrescu și Cezar Petrescu, 
ci de parveniții care, prin tot soiul 
de afaceri veroase, fie economice, 
fie politice, încep să se ridice pe 
treptele avuției sau pe acelea ale 
ierarhiei de stat. Modelul lor este 
Stănică Paleacu, avocat și deputat, 
care „are atîția bani, că-i vîntură cu 

lopata“. Acesta intervine puțin în 
acțiune, dar din spusele celorlalți ni 
se conturează imaginea unui tipic 
parvenit, a unui politician găunos. 
Dobrică Tunsu, tăbăcarul și cămă
tarul, Olimpie Chelu, avocatul, Lăp- 
turel care „nu e deocamdată decît 
un terchea-berchea“, toți au drept 
model pe Stănică Paleacu.

Darie se lovește neîncetat de 
oameni care n-au în viață alt 
țel decît sacul cu aur. Toate 
aceste descoperiri îl fac să-și expli
ce firele, aparent încîlcité, ale unor 
urzeli ce-i păreau pînă atunci de ne
pătruns. Drumurile sale prin Rușii 
de Vede sînt, deci, drumuri spre 
descoperirea adevărului. întîlnește 
oameni de o cruzime asemănătoare 
cu aceea a Colonelului Pienaru, care 
înecase în sînge răscoala țăranilor 
dintr-un sat în 1907. Un plutonier 
de infanterie, „scurt, burticos, mus
tăcios“, povestește cu voluptate fap
tele bestiale comise cu prilejul re
presiunii grevei generale.

în același.timp, Darie mai cunoaș
te și un alt aspect al vieții de aici. 
Acela al ratării, al morții sufletești 
lente. Unii oameni nici nu mai au 
speranțe : așa se întîmplă cu fostă 
lui dragoste, Zoe, căsătorită cu un 
negustoraș oarecare, om mărginit și 
brutal. Altul este Filipache Arăpaș, 
„ciungul“, coleg de școală cu Darie, 
care se macină într-o existență me
schină. Autorul subliniază că toți 
aceștia sînt victimele unui mediu ce 
nu le oferă nici o posibilitate de 
înălțare, nu-i ajută să se regăsească, 
să se curețe de zgura resemnării și a 
promiscuității. Și din acest punct de 
vedere, Zaharia Stancu adaugă pa
gini valoroase literaturii tîrgului de 
provincie.

Autorul nu a urmărit numai o a- 
numită tipologie, o anumită direcție 
în existența micului oraș. In carte 
sînt aduse zeci de personaje care își 
justifică în cea mai mare parte pre
zența. Uneori portretele sînt contu
rate numai în liniile lor esențiale, 
personajele trec prea în fugă pe lîn
gă cititor. Deși în cazul unora din ei 
am fi simțit nevoia unei mai precise 
caracterizări (ne gîndim în special la 
familia Arăpaș dar și la cîțiva din

Lucrări de protecție 
a muncii

Pentru diferite lucrări de protec-* 
ție a muncii, pentru antidoturi, echi
pament de protecție etc., exploată
rile miniere din Maramureș .au chel
tuit în acest an, pe lîngă sumele in
vestite în ' mecanizarea operațiilor 
cu volum mare de muncă, mai mult 
de 15 milioane lei.

La exploatarea „Săsar" din Baia 
Mare, de pildă, a intrat în funcțiune 
o stație centrală de aeraj prevăzută 
cu ventilatoare de mare capacitate, 
iar în galerii și în alte locuri de 
muncă au fost instalate 75 de venti
latoare electrice și pneumatice. Noi 
ventilatoare, care au intensificat 
ventilația cu aproape 40 000 mc de 
aer pe minut, au intrat în funcți
une și în alte exploatări, printre 
care Herja, Șuior, Baia Borșa etc.

(Agețpres).

° Cinematografe)
TEATRE: Filarmonica de stat „George Enescu" (Sala mică 

a Palatului R. P. Romine) : Concert lecție pentru elevi — 
(orele 10) ; Concert de muzică, populară roininească dat de 
orchestra „Barbu Lăutaru“ — (orele 20). Teatrul de Operă, și 
Balet al R. P. .Romîne : Traviata — (orele 11) ; O noapte 
furtunoasă, La piață, Priculiciul — (orele 19.30). Teatrul de 
stat de operetă : Paganini — (orele 10,30). (Sala Palatului 
R. P. Romîne) : Mam-zello Nitouche — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : Vizita bătrînei. 
doamne — (orele 10) ; Nevestele vesele din Windsor — (orele 
15) : Orfcu în infern — (orele 19,30). (Sala Studio) : Nora — 
(orele 10) ; Mașina do scris — (orele 15,30) ; Adam și Eva — 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Magheru) : Pyg
malion — (orele 10) ; Vlaicu Vodă — (orele 15,30) ; Frații 
Karamazov — (orele 19,30). (Sala Studio) : Casa cu două in
trări — (orele 10,30) ; Băieții veseli — (orele 16) ; Patru sub 
un acoperiș — (orele 20).'Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Război și pace — (orele 10) : 
Cezar și Cleopatra — (orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76 A) : Tache, Ianchc și Cadîr — (oreie 10) ; Come
dia erorilor — (orele 19,30). Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
iești : Ascensiunea Iui Arturo Ui poate fl oprită — (orele
19.30) . Teatrul pentru tineret și copii (Sala C. Miile) : Pe 
Pretore Vincenzo — (orele 20). Teatrul evreiesc de stat : 
Opera de trei parale — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Trei plus două — cinemascop : Fla
mura — șos. Giurgiului 159 (16; 13; 20). Vară și fum — cine
mascop : Patria — bd. Magheru 12—14 (9; 11,30;. 14; 16,30; 19.; 
21,20), București — 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), 
Tomiș — cal. Văcărești 21 (8; 10,15; .12,30; 15; 17,30; 20). Mo
dern — piața G. Coșbuc 1 (9; 11,15; 13,30; 16; 18,39;,21). Valsul 
nemuritor : 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. | Mai 322 (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15), Feroviar — cal. Grivlței 80 (10; 12,15; 14,30; 17; 19,15;
21.30) . Taxiul morții : Carpați — bd. Magheru 29 (10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Capitol — bd. 6 Martie 16 (10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). Povestea pantofiorilor 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. Victoriei 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. Grivițel — podul Basârab (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30), Aurora — bd. Dimitrov 118 - (lOț 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). Fecioara : Central — bd. 6 Martie 2 (10,30; 
12,30; 14,30; 10,30; 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 (11; 16; 
18,15; 20,30). Program special pentru copii la orele 11,15; șl 
orele 12,30 la cinematograful Doina — str. Doamnei 9. Codln: 
Doina — str. Doamnei 9 (14; 16,30; 18,30; 20,30), Floreasca — 
str. I. S. Bach 2 (12; 15; 17; 19; 21), Drumul.Serii.— str. Dru
mul Serii 30 (11; 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 IlI-a : Giuleștl — câl. Ciulești- 56 <10,30; 13; 15,30; 
18; 20,30). Șampanie și melodii : înfrățirea între popoare — 
bd. Bucureștll-Nol (15,30; 18; 20,30). Tu ești minunată : Cul
tural — piața I. Plntllle 2 (16; 1815; 20,30). Elena din Trola
— cinemascop: Dacia — cal. Grivițel 137 (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 21). Babette pleacă la război — cinemascop : Buzești 
9—11 (12; 16; 18,15; 20,30), Volga — șos. I. Plntllle 61 (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Ultimul tren din Gun Hill : Crîngașl — 
șos. Crîngașl 42 (12; 15; 17; 19, 21). Icarle X B 1 — cinema
scop : Unirea — bd. 1 Mai 143 (16; 18; 20). Ipocrițil : Flacăra
— cal. Dudești 22 (12; 16, 18,15; 20,30), Miorița — cal. Moșilor 
127 (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Melodia — șos. Ștefan cel 
Mare — colț cu str. Lizeanu (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnastica de înviorare la 
domiciliu. 9,00 — Emisiunea pentru copil și tineretul școlar. 
10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — Emisiunea pentru sate. In 
jurul orei 14,30 — transmisie de la stadionul „23 August“ a 
reprizei a Il-a a meciului de fotbal dintre echipele Rapid — 
Dinamo Pitești și întîlnirea dintre echipele Progresul — 
C.S.M.S.-Iașl. .18,30 — Varietăți — transmisie din Studioul de 
concerte ai Radioteleviziunli. 19,30 — Jurnalul televiziunii. 
19,45 — Partea a . doua a . emisiunii de varietăți. 21,00 —Filmul 
artistic „Regina stației de benzină“. In încheiere : Buletin 
de știri, sport, buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele do 21, 22 șl 23 octombrie. In 

țară : Vreme călduroasă cu cerul variabil, mal mult senin. 
Către sfîrșitul intervalului, în vestul țării vor cădea ploi 
izolàte; Vînt slab. Temperatura. în creștere. Minimele vor 
fi cuprinse între 2 șl 12 grade iar maximele între 14 șl 
24 grade, local mai ridicată. Dimineața ceață slabă locală. 
In București : Vreme frumoasă șl călduroasă cu cerul mal 
mult senin. Vînt slab. Temperatura în creștere.

profesorii liceului), cunoaștem totuși 
o adevărată galerie de politicieni ve- 
roși, parveniți, poltroni, afaceriști, 
mici burghezi mărginiți sau ratați.

Dacă toată această faună îl dez
gustă, îi stîrnește repulsie, îl face să 
replice dur, nemilos, acum Darie 
descoperă o altă lume, cu toate că nu 
realizează încă o cunoaștere apro
piată a ei. O lume care sparge ori
zontul încețoșat al tîrgului : lumea 
muncitorilor. Sîntem în anul grevei 
generale și Darie asistă la o întru
nire a muncitorilor, înăbușită în 
sînge de armata care împînzește și 
terorizează apoi întreg orașul. Sîn
tem martorii unor zile în care în 
oraș răsună împușcături. Darie află 
lucruri înspăimîntătoare. Dar pradă 
unor chinuri sufletești, Darie nu va 
face pasul hotărîtor și anume, inte
grarea lui în lupta celor mulți.

Dovedind o fină intuiție a psiho
logiei eroului său, Zaharia Stancu nu 
i-a supraevaluat posibilitățile. Dar 
momentul acesta — cunoașterea lup
tei oamenilor care aspirau spre o altă 
viață — nu va rămîne fără urmări 
în evoluția lui Darie. Va intra în al
cătuirea zestrei lui spirituale. Citito
rul ar fi dorit desigur ca romancie
rul să urmărească mai îndeaproape 
ecoul mișcării muncitorești în con
știința lui Darie. Credem că astfel 
eroul și-ar fi îmbogățit orizontul.

La sfîrșitul romanului, Darie pă
șește într-o nouă etapă a vie
ții sale. Care vor fi drumurile 
sale noi ? Vor sta ele sub zo
dia dimineții în care a ple
cat din tîrgul năpădit de tristețe ? Va 
reuși să-și umple, „cu miere aurie 
fagurii vieții“ sale, ca și „fagurii vie
ții altora“, așa cum se hotărîse îna
inte de a Dărăsi orașul ? Finalul căr
ții ne dă posibilitatea să întrevedem 
dăruirea lui Darie unui ideal. înalt, 
să înțelegem că el nu se va lăsa în-. 
ghițit de apa comună a mulțumirii 
de sine și a mediocrității.

. Cu aceste noi elemente, portretul 
lui Darie s-a îmbogățit și s-a nuan- 'J 
țat, iar literatura noastră cunoaște 
unul din romanele de valoare ale ul
timilor ani.

VALERIU RÎPEANU
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Fabrica de antibiotico din Iași. Vedere din sectorul III fermentație streptomi cină (Foto : AGERPRES)

di prilejul turneului Teatrului 
„Maxim GorKi“ din leningrad

Comitetul , de Stat pentru Cultură 
și Artă a oferit o masă în saloanele 
restaurantului Athenée Palace, cu 
prilejul turneului în țara noastră al 
Teatrului Mare de Dramă „Maxim 
Gorki“ din Leningrad. Au participat 
tovarășii Constanța Crăciun, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Dumitru Popescu, 
vicepreședinte al comitetului, Marin 
Florea Ionescu, vicepreședinte al 
Consiliului general A.R.L.U.S., re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, oameni de teatru și alți 
oameni de cultură. Au luat parte 
I. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice în R. P. Romînă, și membri 
ai ambasadei. Masa s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

DIN TOATA ȚARA

FIER VECHI 
In primele 9 luni 
Atelierele R.M.R. 
au expediat oțelăriilor cantitatea de 
2 358 tone fier vechi. La această ac
țiune au participat lucrători din sec
țiile locomotive, mecanică și trans- i 
porturi, (de la Emil Crețu impie
gat de mișcare).

Plecarea ministrului adjunct 

al afacerilor externe al Indoneziei

La invitația Ministerului Afaceri
lor Externe, doamna Süpeni, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al Indoneziei, a făcut, o vizită 
în țara noastră. în timpul șederii în 
R.P. Romînă, oaspetele a avut între
vederi la Ministerul .Afacerilor Ex
terne, la Grupul național romîn al 
Uniunii interparlamentare și la Co
mitetul de Stat al Planificării,’ â vi
zitat noi construcții, de locuințe din 
Capitală, Muzeul de Artă al R.P. Ro
mîne, a făcut o excursie pe litoral. 
La 19 octombrie d-na Supeni a ple- " 
cat pe calea aerului spré Belgrad. 
La plecare a fost condusă de E. ,Me- 
zincescu, adjunct al ministrului .. a- 
facerilor externe, de funcționari șu- . 
periori ai M.A.E., precum și de Su- 
krisno, ambasadorul Indoneziei, și 
Arso Milatovic, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia în R. P. Romînă.

t—..... 1 --------------------;

Vizita tovarășului Leontin Sălăjan 
în Indonezia

sadorul R. P. Romîne în Indonezia, 
a oferit la Djakarta o recepție în 
cinstea generalului de armată Leon
tin Sălăjan. Au participat generalul 
Abdul Haris Nasution, ministrul a- 
părării și securității, miniștri, gene
rali și ofițeri superiori ai armatei 
indoneziene, membri ai Parlamentu
lui, membri ai corpului diplomatic 
acreditați la Djakarta,- ziariști.

Recepția s-a desfășurat într-o at-

DJAKARTA -19. (Agerpres). — Ge
neralul de armată Leontin Sălăjan, 
ministrul forțelor armate ale R. P. 
Romîne, împreună cu soția, generalii 
și- ofițerii superiori. care-1 însoțesc 
au fost în insula Bali, unde au vizi
tat monumente de artă și au asistat 
la. un. spectacol de dansuri populare 
indoneziene. Comandantul militar al 
regiunii a oferit Un dineu în cinstea 
oaspeților. ’

Vineri seara Pavel Silard, amba- mosferă prietenească.

Plenara C. C. ai P. C. 
italian

ROMA 19 (Agerpres).- — La Roma 
s-au Încheiat lucrările . Plenarei, C.'C. 
al Partidului Comunist Italian., Ple
nara a ascultat comunicarea făcută 
de Mauro Scoccimarro despre catas
trofa de pe fluviul Piave și despre 
măsurile de ajutorare a populației 
sinistrate din provincia Belluno, pre
cum și raportul prezentat de Lu
ciano Barca cu privire la situația 
economică și politică din Italia.

în legătură cu problemele discu- 
plenara a adoptat o rezoluție.

în 
täte,

Ședința Biroului Comitetului 
național pentru apărarea 
păcii din R. P. Romînă

Sîmbătă la amiază a avut loc în 
Capitală ședința Biroului Comitetu
lui național pentru apărarea păcii 
din R. P. Romînă. Acad. Horia Hu
lubei, membru al Consiliului Mon
dial al Păcii, vicepreședinte al Co
mitetului -național pentru apărarea 
păcii, a făcut o informare asupra lu
crărilor ședinței Prezidiului Consi
liului Mondial al Păcii, care a avut 
loc la Viena între 27—30 septembrie 
unde s-a hotărît convocarea sesiunii 
Consiliului Mondial al Păcii între 28 
noiembrie—2 decembrie 1963 la Var
șovia.

uri

,*3
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Luări de poziție 
favoarea comerțului 

cu țăriie socialiste
SANTIAGO DE CHILE 19 (Ager

pres). — în cadrul, unui miting or
ganizat la Santiago de Chile, la care 
au participat 5 000 de persoane, E- 
duardo Frei, candidat din partea 
partidului democrat-creștin în vii
toarele alegeri prezidențiale din. 
Chile, a declarat că Repîîbjica Chile 
trebuie să stabilească relații diplo
matice și comerciale cu țările socia- ' 
liste. El a subliniat că aceste țări 
.sînt dornice să cumpere produse ale '. 
economiei chiliene și să livreze în, 
schimb echipament industrial și alte 
bunuri de care Chile are nevoie.

Referindu-se la probleme ale po
liticii mondiale/Frei a declarat că 
„în prezent este posibilă apărarea 
păcii“. Subliniind ■ că ; blocada eco
nomică împotriva Cubei „constituie 
o acțiune care pune în pericol pa
cea mondială“-.-el s-a pronunțat în 
favoarea încetării, acestei blocade. în - 
legătură cu planul ■ american „A- 
lianța pentru progres“, Frei a de
clarat .că „ideea . aplicării acestui 
plan este defectuoasă. întrucît mă- . 
șurile’prevăzute nu corespund ne
cesităților țărilor latihb-ârïiéricane“.

în
-,.j 
.-.„SDelegația parlamentară romînă în provinciile 

belgiene Brabant și Gând
în aceeași zi, directorul general al 

societății „Electrogaz“ din Belgia, 
Robert Schyns, a oferit membrilor 
delegației un dejun. în orașul le
per. Au luat parte Robert De- 
man, ministru1 de stat, deputați și 
senatori belgieni, reprezentanți ai 
vieții economice din localitate.

Seara delegația a ajuns pe coasta 
Mării Nordului, în orașul Ostende.

Presa belgiană publică ample rela
tări în legătură cu vizita delegației 
parlamentare romîne.

INFORMAȚII
O Sîmbătă s-au încheiat lucrările simpo

zionului „Construcții de locuit, social-cultu- 
ralo și industriale executate cu ajutorul co- 
frajelor glisante“.

In timpul lucrărilor au fost prezentate 
și dezbătute Teferate cu privire la folosirea 
cofrajelor glisante în construcții, s-au vizi
tat șantiere bucurcștene care folosesc a- 
ceastă metodă modernă de lucru. Refera
tele prezentate de oaspeții germani și po
lonezi prezenți la simpozion au împărtășit 
din experiența țărilor lor în aplicarea aces
tui procedeu modern în construcții. Lucră
rile simpozionului au prilejuit un rodnic 
schimb de experiență pentru participant!.

O La Baia Mare a avut loc un simpo
zion medical intitulat „Traumatismele 
cranio-cerebrale și leziunile vasculare ale 
sistemului nervos în practica medicală“, or
ganizat de filiala regională Maramureș a 
Uniunii Societăților de Științe Medicale. 
Programul simpozionului a cuprins referate 
și comunicări susținute de specialiști ve- 
niți de la Cluj. Tot Ia Baia Mare a avut 
loc o ședință plenară a secției de stoma
tologie din cadrul filialei regionale a 
U.S.S.M. Medici de la unitățile stomatolo
gice din regiune au ascultat referate și co
municări ale nnor cadre universitare de la 
F.M.F. București.

BRUXELLES 19. — Trimisul spe
cial Agerpres Mircea Ionescu trans
mite : Membrii grupului parlamen
tar de prietenie Romînia-Belgia din 
Marea Adunare Națională, în frunte 
cu acad. Ștefan Milcu, au plecat 
sîmbătă de la Bruxelles într-o că
lătorie în provinciile Brabant și 
Gând. Delegația este însoțită de Ed
mond Machtens, președintele grupu
lui parlamentar de prietenie Belgia- 
Romînia, și de alți deputați și sena
tori, precum și de reprezentanți ai 
legației R. P. Romîne în Belgia.

-.••5
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OȚELĂRIILOR. utilată, cu o capacitate de 14

• tone in 24 de ore. Ea este dotată 
cu două autodube pentru trans
portul pîinii la centrele de dis
tribuire. (de la Elena Tărăntuș, 
gospodină).

PREGĂTIRI DE IARNĂ IN 
ÎNTREPRINDERE. La. unitatea 
B a Întreprinderii pentru indus
tria de bumbac din Capitala sînt 
pe terminate pregătirile pentru 
iarnă. Astfel, acoperișul fabricii 
a fost reparat, s-au revizuit ca
loriferele și au fost înlocuite 
geamurile sparte. Pentru căminul, 
creșa și cantina fabricii s-a asi
gurat combustibilul necesar și 
s-a făcut aprovizionarea cu 
gume, fructe și conserve, (de 
la Maria Vlasopol, muncitoare).

LA ÎNTREPRINDEREA FO
RESTIERĂ ORAVIȚA. în parche
tele de. exploatare din cadrul între
prinderii forestiere Oravița au fost 
instalate o serie de noi utilaje. 
Aceasta a ‘influențat mult crește
rea indicelui de mecanizare pe în
treprindere. La masa lemnoasă ex
ploatată s-a realizat anul acesta un 
indice de mecanizare de 54,2 la 
sută față de 32,4 la sută realizat în- 
anul 1962, iar la operațiunea de scos 
și apropiat, prin introducerea a încă 
cinci funlculare pasagere, același in
dice a crescut de la 36,3 la sută în 
1962 la 51,7 la sută.

ale acestui an,
— C.F.R. Simeria

AMENAJĂRI SANITARE ÎN 
CAPITALĂ. în raionul Tudor 
Vladimirescu, str. Dudești 24, s-a 
deschis de curînd un centru de 
fizioterapie. Pe lingă dispensa, 
rele din bd. I. Gh. Duca, Flo
reasca, șos. Ștefan cel Mare 99, 
Pescărușului, Balta Albă și co
muna Domnești au luat ființă 
microlaboratoare. (de la Marin 
Tabacu, funcționar).

„PRIETENII MUZICII". La în
treprinderea metalurgică de utilai 
din Medgidia și-a început activita
tea cercul de inițiere muzicală „Prie
tenii muzicii". Cei 
muncitori,
membri ai cercului, au ascultat 
expunere despre muzica romînească, 
după care au audiat fragmente din 
rapsodiile lui Enescu, oratoriul „Tu
dor Vladimirescu“ etc.

45 de tineri 
tehnicieni și ingineri, 

o

(Agerpres)

le-

Pe scenele teatrelor
Pe scena Teatrului de Operă și Balet 

al R. P. Romîne a fost prezentat sîmbătă 
seară un spectacol cu baletul „Giselle" de 
Adolphe Adam. Și-au dat concursul bale
rinii sovietici. Ninel Kurgapkina și V. Kuz- 
n6țov de la Teatrul de Operă și Balet din 
Leningrad.

național din Cluj 
premiera piesei 

Horia Lovinescu.

★
Sîmbătă seara'Teatrul 

■Și-a deschis stagiunea cu 
„Citadela sfărîmată“ de
In rolurile principale au jucat Maria Cup- 
cea, artistă emerită, Magda Tîlvan, Viorica 
Cemucan, Octavian Cosmuța și alții. Regia 
aparține lui Constantin Anatol.

*
Colectivul Teatrului național „V. Alec- 

sandri" din Iași a prezentat ieri seară icea 
de-a doua premieră din. actuala stagiune cu 
piesa „Steaua polară“ de Sergiu Fărcășan. 
Noua premieră a fost pusă în scenă de re
gizorul C. Teodorescu și a avut ca inter
pret! principali pe actorii Constantin Dinu- 
le.scu, Ștefan Dăncinescu, artist emerit, A- 
dina Popa, Cornelia Gheorghiu, Virgiliu 
Costin, Marcel Finchelescu și alții.

Comunicatul publicat după întrevederile dintre președintele 
IL S. F. Iugoslavia și

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
După-cele două întrevederi dintre 
președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz-Titô, și președintele S.U.A., 
J. Kennedy, a fost, dat publicității 
un comunicat în care se arată că cu 
acest prilej „a avut loc un util 
schimb de păreri asupra unui nu-. 
măr de probleme importante refe- 'schimburilor 
ritoare la situația internațională și 
la relațiile dintre S.U.A. și Iugosla
via“.

în comunicat este exprimat acor
dul asupra aprecierii că Tratatul cu

■ -

președintele S. U. A.
privire la interzicerea parțială a ex
periențelor nucleare constituie un 
prim pas important în destinderea 
încordării internaționale.

Cei doi președinți speră că rela
țiile dintre țările lor se vor dezvolta 
îndeosebi în domeniile extinderii 
comerțului, contactelor economice, 

• culturale, științifice
etc.

După cum anunță agențiile de pre-, 
să, președintele. Tito l-a invitat pe 
președintele Kennedy să viziteze 
Iugoslavia.

Declarația primului ministru al Nepalului
LONDRA 19 (Agerpres). — Pri

mul mihisțru al Nepalului, Tulsi 
Giri, că^e ș'^află într-o’ vizită în-An
glia, a |ăctțt o declarație la Asocia
ția presei străine din Londra, în 
care a încheierea Tratatulhi"
de la Moscova cu privire, la interzi
cerea parțială a experiențelor nu
cleare ca pe o măsură care insuflă 
noi speranțe popoarelor asupra des-

tinderii încordării în relațiile inter
naționale. .

„Sintern ferm- convinși, a spus el 
in continuare, că destinderea încor
dării poate -fi realizată pe baza 
coexistenței’ .pașnice“. Primul minis
tru a subliniat că Nepalul cere lichi
darea tuturor rămășițelor colonia
lismului și se pronunță împotriva 
amestecului din afară în treburile 
interne ale statelor.

■y,i

ATENA 19 (Agerpres).'i— Ziarul 
„To Vima“ subliniază într-o infor- 
nriație greutățile pe care le întîm- 
■pina exportul de produse industria
le .grecești în țările Pieței comune și . 
în alte țări occidentale.!Ziarul ■ „Ta 
Nea“, referindu-se la această situa- , . 
tlP. «irrip r»’â nflVPi'lT’iloțte, Scrie că ■ feëhcûrile. ecimdïÀice gre
cești’ cer majorarea.^porturilor că- 
trb țările socialistê.':-.11’*

Piața comună ridică i11 

noi bariere vamale
. Ș ■ - . ■ . ),

BRUXELLES 19 (Agerpres). — Un 
nou conflict vamal amenință reia- 
țiile dintre S.U.A. și țările Pieței co- 
mune, în urma hotărîrii Comisiei 
Pieței comune de a majora tarifele ■ 
vamale la importul de ouă din S.U.A.

Această măsură protecționistă a- 
doptată de Piața comună, a declarat 
un purtător de cuvînt al acestui or- 
ganism, a fost impusă de concurența = 
pe care o întîmpifiă exportatorii de 
ouă din R.F.G., Franța, Italia și ță
rile Beneluxului pe piețele lor din 
partea producătorilor americani.

O NOUĂ FABRICĂ DE PU
NE. De curind, în orașul 
Tg. Ocna s-a dat în folosință o 
nouă fabrică de pîine, modern

O EVADARE
CARE PUNE PROBLEME

(Agerpres)

TAIFUNULUI

s (Agerpres)

p

o Fază din meciul de polo Dinamo (R.P. Romînă) — Spartak (R. P. Bulgaria)

R
în „deschidere" la cuplajul fotbalistic

T
GALAXIILOR

egal (1—1).

Azi,

cu optimism me
serie fi speră să

Academicianul Viktor 
Ambarțumian a comuni-

în apropiere de Pateley 
Bridge (Anglia) un bărbat 
de 34 de ani a stat 105 zile 
într-o peșteră, la 30 m a- 
dîncime sub pămînt.

k
Radiodifuziunea va transmite alternativ, cu începere de Ia ora 

10,20, aspecte de la meciurile de fotbal din București (Progre
sul — C.S.M.S.), Ploiești (Petrolul — Steaua) și Brașov (Steagul 
Roșu — Siderurgistul).

Comitetul executiv al Uniunii europene 
de fotbal (U.E.F.A.), întrunit la Tarragona 
(Spania), a aprobat ca la 20 mai 1964 să 
se dispute la Copenhaga un meci între se
lecționata Scandinavici și restul Europei. O 
întîlnire asemănătoare va avea Ioc la Bel
grad între echipa Iugoslaviei și selecționa
ta Europei, beneficiile, fiind destinate re
construcției stadioanelor din regiunea 
Skoplje.

In eîteva r î n d u s? i
După 12 runde, în turneul zonal de șah’ 

de la Enschede (Olanda) conduce marele 
maestru iugoslav Zvetozar Gligorici cu 9 
puncte, urmat de Darga (R.F.G.) — 8,5
puncte. Rezultate din runda a 12-a Gligo
rici — Popov 1—0 ; Durao — Filip' 1—0 ; 
Penrose — Haidenfeld 1—0 ; Darga — Po- 
mar 0—1.

s-au „sinucis" sărind pe (armul unui goli 
i „Die Well'

i Si»

★
In legătură cu eliminarea voleiului de 

pe lista sporturilor olimpice, președintele 
federației internaționale de volei,1 Paul Li- 
baud (Franța), care se află la Baden-Ba
den, a făcut următoarea declarație : „Este 
de- neconceput ca un sport ca Voleibalul, 
caro s-a dezvoltat considerabil pe toate 
continentele, să fie exclus din progra
mul olimpic. Federația noastră este ferm 
hotărîtă să continue lupta pentru ca vo
leibalul să fie readmis la Olimpiadă“.

★
Intr-un meci internațional de box des

fășurat la Helsinki, echipa R.A.U. a învins 
cu scorul de 7—3 echipa Finlandei.

k
Ieri la Berlin, în cadrul „Cupei Eufopei" 

la fotbal s-au întîlnit într-un prim meci 
reprezentativele R. D. Germane și R. P. 
Ungare. Meciul s-a încheiat cu victoria e- 
chipei maghiare : 2—1 (1—0). De' remarcat 
că pînă în ultimul minut de joc scorul a 
fost

Campionatele europene 
volei

obțină un loo onorabil în 
turneul final.

La București, echipa mascu
lină se pregătește intens. La 
unul din antrenamentele din 
sala Floreasca, parteneră de an
trenament a lotului a fost echi
pa bucureșteană „Dinamo". Se 
fao ultimele „retușuri" în focul 
selecționâbililor. Toți vădesc o 
deosebită poftă de joc. De pe 
tușă, dintre spectatori, un fost 
component al echipei reprezen
tative, Gabriel Cherebefiu — 
azi medicul lotului masculin de 
volei — urmărește cu atenție ju
cătorii. „Toți selecționabilii sînt 
într-o formă bună — ne-a 
spus el. Este de remarcat că atît 
individual cît și în ansamblu, 
jucătorii au înregistrat o sensi
bilă creștere valorică".

k
Luni în orașul Tg. Mureș se 

vor desfășura primele întreceri. 
Aci, localnicii vor urmări me
ciurile din grupa a 4-a a pre
liminariilor, la care participă 
echipele masculine ale Franței, 
Turciei, R. P. Bulgaria, Da
nemarcei și R. F. Germane. 
Marți 22 octombrie la Bucu
rești, Craiova, Cluj, Brașov 
și Constanța încep și pre
liminariile din celelalte grupe. 
La 25 octombrie vor fi cunos
cute echipele care vor lupta di
rect pentru cucerirea titlului 
european. Turneele finale sînt 
programate la București (mas
culin) și Constanța (feminin). 
După părerea specialiștilor, fa
vorite principale în turneul 
masculin sînt echipele R. S. 
Cehoslovace (campioană euro
peană), U.R.S.S., R. P. Romi
ne, R. P. Polone și R. P. Un
gare. In cel feminin, șanse mari 
la primul loc au reprezentati
vele U.R.S.S. (actuala dețină
toare a titlului), R. P. Polone, 
R. P. Ungare și R. P. Romîne. 

Întrecerile se vor încheia la 3 
noiembrie, cînd vor fi cunoscute 
și noile campioane ale Europei.

Dinamoviada“ de natafie
(Dozsa) 2’27”6/10 ; 200 m bras băr
bați Procpenko (Dinamo U.R.S.S.) 
2'32”3/10.

în competiția de polo au fost înre
gistrate rezultatele: Dinamo (R.P.R.)- 
Spartak (R.P.B.) 5—1 ; Dynamo
(R.D.G.)-Ruda Hvezda (R. S. Ceho
slovacă) 4—3; Dinamo (U.R.S.S.)- 
Dozsa (R.P.U.) 5—1. Astăzi au loc ul
timele întreceri.

La Ștrandul Tineretului au conti
nuat sîmbătă întrecerile competiției 
de natație „Dinamoviada“. Rezultate
le înregistrate în probele de înot : 
100 m liber bărbați Dobay (Dozsa) 
56”l/10 ; 100 m liber femei Katalin 
Takacs (Dozsa) l’04”5/10 ; 200 m bras 
fete Zoe Reznicenko (Dinamo R.P.R.) 
2'58”7/10 ; 200 m spate băieți Iuri 
Gromik (Dinamo U.R.S.S.) 2’21”2/10 ; 
200 m fluture băieți L. Majorosz

CERCETĂRI ÎN „INIMA" cat în cadrul unei ședin- - Cu această o'câzie JijȘgph

De mîine încep campiona
tele europene de volei. După 
cum s-a mai anunțat, actuala 
ediție (a Vl-a) a „europenelor", 
organizată în țara noastră, reu
nește reprezentativele masculine 
și feminine a 17 țări.

în vederea desfășurării în 
condiții optime a campionatelor, 
sala Floreasca din București, 
precum și sălile din Constanța, 
Tg. Mureș, Craiova, Cluj și Bra
sov au fost reamenajate.

Primele echipe care au sosit 
în țara noastră, sînt cele ele 
Franței, Belgiei, Olandei, R. D. 
Germane, R. F. Germane și 
Turciei. Duminică și luni sînt 
așteptate echipele U.R.S.S., 
Austriei, R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, Italiei, Iugoslaviei, 
R. P. Volöne, R. P. Ungare. Da
nemarcei și. Finlandei.

Echipele noastre reprezenta
tive sînt și ele gata pentru în
treceri. La Constanța, formația 
noastră feminină, antrenată de 
prof. N. Murafa și G. Bodes- 
cu, privește 
ciurile din

Campionatele republicane de box
Stadionul Republicii a găzduit 

aseară prima reuniune a finalelor 
campionatelor republicane individu
ale de box. Tînărul boxer bucureș- 
teanl. Olteanü (mijlocie mică) l-a în
vins la puncte pe V. Bogoi (Galați). 
Alte rezultate mai importante : mus
că : Șt. Constantin (București) b.p. 
Șt. Ispas (București) ; pană : Z. Pas-

mani (Timișoara) b.p. M. Bucși (Ti
mișoara) ; ușoară : O. Baciu (Bucu
rești) b.p. D. Roman (Brăila) ; P. Mir- 
cescu (Buhuși) b.p. N. Moț (Craiova); 
semigrea : T. Felea (Galați) b.p. E. 
Schnapp (București) ; N. Ivan (Bucu
rești) b.p. Șt. Panduru (Craiova). As
tăzi dimineață de la ora 10 are loc 
cea de-a doua reuniune. (Agerpres)

Cercetînd în. Oceanul 
Pacific curentul Kuro- 
șivo, echipajul navei so
vietice dé. cercetări- știin
țifice „Voejköv“ a fost 
înștiințat de apropierea 
taifunului „Balena“. în
fruntând natura dezlăn
țuită, măririării și oame
nii de știință au luat ho- 
tărîrca să continue cer
cetările în centrul taifu
nului. Timp de eîteva 
ore, au efectuat observa
ții chiar în „inima“ uraga
nului dezlănțuit, deși 
vîntul atinsese o viteză 
de 100 mila pe oră, iar 
înclinarea vasului ajun
sese pînă la 35 grade.

GALINA NICOLAEVA 
A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ

La 19 octombrie a în
cetat din viață scriitoa
rea sovietică Galina Ni- 
colaeva în vîrstă de 52 
de ani.

Prima carte a Galinei 
Nicolaeva — o culegere 
de poezii — a apărut în 
anul 1945 la întoarcerea 
ei de pe front, unde a 
fost medic militar. Cea 
mai mare popularitate 
i-au adus-o romanele 
„Secerișul“ și „Bătălie în 
marș“.

PREGĂTIRI PENTRU 

SIMPLIFICAREA 

LIMBII ARABE

RUGBIt Rapid —Locomotiv Leipzig
După cum am mai anunțat, astăzi pe stadionul „23 

August“ din Capitală va avea loc un cuplaj fotbalistic 
între echipele Rapid—Dinamo Pitești (meciul începe 
la ora 13,30) și Progresul—C.S.M.S. Iași (ora 15,30). Pro
gramul sportiv va fi completat cu un interesant meci 
internațional de rugbi între formația buciireșteană 
Rapid și echipa germană Lokomotiv Leipzig. Rugbiștii 
încep partida la ora 12.

Rugbiștii oaspeți urmează să susțină în cursul săptă- 
mînii viitoare și alte meciuri cu echipe romînești. Ast
fel, marți după amiază, de la ora 16, pe stadionul 
Progresul ei vor întîlni selecționata de juniori a țării 
noastre.

Revista „Akher Saa“ 
relatează că în Republica 
Arabă Unită a fost creat 
un comitet format din 12 
specialiști egipteni în ve
derea simplificării și u- 
nlficării limbii arabe. 
Comitetul, va pregăti pu
blicarea unei serii de dic
ționare ale limbii arabe. 
Comitetul va edita, de a- 
semenea, un dicționar 
destinat studenților și 
străinilor care vor să în
vețe limba arabă.

EXPLOZII ÎN NUCLEELE

:DkȚE^$LcU, PRIVIRE
LĂ OCHIUL OMENESCțe lărgite a FTezicIiului. dul" înregistraLde un frari-

Academiei de Științe a; ...,.■

cetărilor efectuate de ^ui an 62 de zile într-o Ziarul Times anunță că
astronomii sovietici, în. Pateră, a fost depășit. în-
prezent a devenit limpe- hebat cum și-a petrecut 7i0/0g,e a diversității din 
de că în nucleele gala- timpul în peșteră, noul re- Cdnfbridge, a descoperit o
xiilor au loc explozii în cordmân a spus: Am mîn- scrie de lucruri noi cu pri-
urma cărora se degajea- ,cat zilnic ceva cald, mi-am
ză o cantitate de energie . i.sut nortj„ <1? mm « am n,ue'u/.rehnei, elaborînd o„ baut porția .de romi?t' am. ,neWa- Jdfinică de cerce

tare a concentrațiilor pig
mentului vizual,~~fodopsina, 
conținut în retina, ochiului 
omenesc. . r ■

El a obținut date impor
tante cu privire la existența 
în rețină ochiului a doi 
pigmenți : until' numit 
„chlprolahe",. sensibil la 
culoarea verde, și „e'thith- 

asupra tendințelor motocicletă. De atunci — rolabe“, sensibil la culoarea

echivalentă cu masa a 
zeci de mii de aștri ase
mănători cu Soarele nos
tru.

CREȘTEREA DURATEI 
VIEȚII PE GLOB

La New York a fost dat 
publicității un raport al 
O.N.U.
de creștere a duratei medii 
de viață în lume. După 
cum se subliniază în raport, 
există speranța ca în urmă
torii 10 sau 20 de ani, „ma
rea majoritate a populației 
pămîntului să aibă o dura
tă medie a vieții de 65 de 
ani sau mai mult“. Acest 
fapt, arată raportul, se da- 
torește măsurilor luate pen
tru eradicarea unor boli și 
epidemii cu,ajutorul ultime
lor descoperiri ale medici
ne! și îmbunătățirii igienei.

Cînd in Republica An
dorra — stat cu o populație 
de 6 000 de locuitori, situat 
între Franța și Spania — a 
apărut un infractor, con
damnat pentru furtul unui 
automobil, s-a construit 
pentru el o închisoare spe
cială. De curind însă, el a 
evadat lăsînd autorități
lor să rezolve ce să facă cu 
închisoarea, iar paznicilor 
să-și schimbe profesia.

105 ZILE 
ÎNTR-O PEȘTERĂ

cez care a stat la începutul

dezlegat cuvinte încruci 
șate.

DE 2 ANI
FĂRĂ CUNOȘTINȚĂ

Peter Rush, în Vîrstă 
de 19 ani, a suferit acum 
doi ani un accident de

scrie ziarul „Guardian“ 
el se află în stare de in
conștiență 
din Burton 
glia).

la un spital 
pe Trent (An-

roșie. Absență primului 
este, potrivit lui ■ Rushton, 
cauza, cate provoacă ,boala ■ 
numită denteranopip, iar. o 
celui de-al doilea, a prota- 
nopiei.

■: --A»;

39 de balene 
din Australia — scrie ziarul vest-german „Die Welt“, 
care publică fotografia de mai sus. Eforturile cetățenilor 
de a arunca balenele înapoi în apă au rămas zadar
nice; ele au „sărit“ din nou pe mal, unde au murit. A- 
cest fenomen se repetă la intervale de 2—3 ani. Pînă în 
prezent, savanții n-au găsit explicația acestui fe
nomen enigmatic.
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Consultări în vederea constituirii

Întrevedere intre miniștrii afacerilor

externe ai R. P. Romîne și Braziliei

NEW YORK 19 (Agerpres). — Șe
dința din după-amiaza zilei de 18 
octombrie a Adunării Generale a 
O.N.U. a fost consacrată discuțiilor 
în legătură cu proiectul de rezoluție 
privind restabilirea drepturilor le
gitime ale R.P. Chineze la O.N.U.

Delegatul Ceylonului a declarat că 
nu se poate ajunge la o adevărată 
colaborare internațională, nu , se 
poate obține dezarmarea atîta timp 
cît drepturile legitime ale R.P. Chi
neze nu vor fi restabilite la O.N.U.

Delegatul Tanganicăi, ministrul 
justiției Abedi, a arătat că tuturor 
statelor, mari și mici, socialiste și 
capitaliste, trebuie să li se ofere po
sibilitatea de a participa la căutarea 
unor baze trainice ale coexistenței 
pașnice și la rezolvarea problemelor 
internaționale fundamentale.

Quaison-Sackey, reprezentantul 
permanent al Ghanei la O.N.U., a 
atras atenția Adunării Generale a- 
supra falsității teoriei „celor două 
Chine“.

Arătînd că menținerea în O.N.U. a 
ciankaișiștilor constituie o inechi
tate flagrantă, Carlos Lechuga, re
prezentant permanent al Cubei la

O.N.U., a subliniat că restabilirea 
drepturilor R. P. Chineze la O.N.U. 
constituie o acțiune justă, logică și în 
conformitate cu dreptul internațio
nal. Au mai luat cuvîntul în favoa
rea restabilirii drepturilor legitime 
ale R.P. Chineze la O.N.U. delegați 
ai R.S.S. Bieloruse, Bulgariei, Ira
kului, Birmaniei, Algeriei, Ugandei, 
Afganistanului și Somaliei. împo
triva proiectului de rezoluție s-au 
pronunțat delegații Paraguayului. 
Salvadorului, Tailandei, Liberiei, 
Republicii Africa Centrală.,

■k
NEW YORK 19 (Agerpres). — în 

cadrul ședinței din după-amiaza zi
lei de 18 octombrie a Adunării Ge
nerale a O.N.U. cu 76. voturi pentru, 
20 abțineri și 11 voturi contra a fost 
adoptată rezoluția celor 16 țări afri
cane, care prevede prelungirea fi
nanțării operațiunilor O.N.U. în 
Congo în primele șase luni ale anu
lui 1964. împotriva rezoluției au vo
tat delegații Uniunii Sovietice, U- 
crainei, Bielorusiei, Poloniei, Mon
goliei, Bulgariei, Cehoslovaciei, Un
gariei, Romîniei, Cubei și Albaniei.

In Comitetul economic

In Comitetul Politic
NEW YORK 

Comitetul Politic 
raie a O.N.U. a continuat în după- 
amiaza zilei de 18 octombrie discu
tarea problemei interzicerii expe
riențelor. cu arma nucleară.

Luînd cuvîntul în cadrul ședinței, 
ministrul afacerilor externe al Ca
nadei, Paul 
rolul Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, arătînd că deși res
ponsabilitatea finală revine în mod

19 (Agerpres). — vele acestui comitet s-au dovedit a 
al Adunării Gene- i

si social•>

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în fața Comitetului 
economic și social al O.N.U., René 
Maheu, directorul general al 
U.N.E.S.C.O., s-a ocupat de raportul 
întocmit de U.N.E.S.C.O., la cererea 
Adunării Generale a O.N.U., în legă
tură cu problema luptei împotriva 
analfabetismului în lume. Maheu a 
declarat că a fost pus la punct un 
plan de 10 ani care prevede alfabe
tizarea a aproximativ 330 milioane 
de adulți, două treimi a actualei 
populații analfabete a pămîntului. 
In prezent, a arătat el, există 500 de 
milioane de analfabeți, în majoritate 
femei, iar dacă situația nu se va 
îmbunătăți, numărul analfabeților a- 
dulți va crește în fiecare an cu 20— 
25 milioane. Subliniind că aplicarea 
acestui plan va trebui făcută în spe
cial în Asia, în Africa și în America 
Latină, Maheu a declarat că dacă 
Națiunile Unite vor furniza mijloa
cele necesare, U.N.E.S.C.O. este gata 
să întreprindă o campanie mondială 
pentru reducerea substanțială a 
analfabetismului în lume.

LONDRA 19 (Agerpres). — Lordul 
Home, care a fost însărcinat de re
gina Angliei cu formarea noului gu
vern, a anunțat sîmbătă în mod ofi
cial că acceptă această misiune. El 
și-a continuat consultările cu liderii 
conservatori în vederea constituirii 
noului guvern. In după-amiaza zilei

de 19 octombrie, lordul Home a luat 
cuvîntul la posturile de radio și tele
viziune britanice, făcînd o scurtă 
declarație. Agențiile de presă occi
dentale, și în special comentatorul a- 

lista 
cel

RIO DE JANEIRO. 19. — Trimisul 
special Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite : Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Romîne, a avut o întrevedere cu mi
nistrul afacerilor externe al Brazi
liei, Araujo Castro.

A fost de față Gh. Ploieșteanu, 
ambasadorul R. P. Romîne în Bra
zilia.

După întrevedere, Araujo Castro 
declarat trimisului Agerpres : „Ama

salutat cu plăcere posibilitatea de a 
discuta cu Excelența Sa Corneliu 
Mănescu mai multe aspecte ale relaw 
țiilor dintre cele două țări prietene 
ale noastre. Sînt foarte mulțumit de 
aceste discuții. Noi vom face tot ce 
ne stă în putință pentru a întări și a 
dezvolta relațiile dintre Brazilia șl 
Romînia“.

Sîmbătă dimineața, Corneliu Mă
nescu a sosit la New York.

gențief Reuter, consideră că 
noului cabinet va fi anunțată 
mai tîrziu pînă luni dimineață.

Cuvîntarea președintelui Kennedy
NEW YORK 19 (Agerpres). — A- 

genția United Press International a- 
nunță că președintele S.U.A., John 
Kennedy, a rostit o cuvîntare la 
universitatea din orașul Orono (sta
tul Maine) în care s-a referit printre 
altele la relațiile dintre Statele 
Unite și Uniunea Sovietică în lumi
na Tratatului cu privire la interzi
cerea parțială a experiențelor nu
cleare și în lumina altor acțiuni pe 
linia destinderii încordării dintre 
Est și Vest.

El a declarat că „există noi raze 
de speranțe la orizont, dar că trăim 
încă în umbra războiului“ și că Sta
tele Unite trebuie să continue să ex-

ploreze orice cale posibilă spre

Ambasadorul R. P. Romîne în Austria 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

fi foarte utile. Reprezentantul Ca
nadei a arătat că Tratatul de la 
Moscova este primul tratat impor
tant de după cel de-al doilea război 
mondial. Ne întîlnim într-o atmos
feră dătătoare de speranțe, a ară- 
’ tat el. . -

Martin, s-a referit la Reprezentantul Noii-Zeelande, A. 
Mcintosh, a sugerat .ca în rezoluțiile 
ce vor fi adoptate să se ceară tutu- 

_ _ iiivM ror statelor să aderç la Trâtătu! de 
evident puterilor nucleare, inițiati- la Moscova pentru interzicerea par-

Programul noului guvern vest-german

Conferința, anuală a „Mișcării 
pentru dezarmare nucleară“ 

din Anglia
LONDRA 19 (Agerpres). — La 

Londra s-au deschis sîmbătă lucră
rile Conferinței anuale a „Mișcării 
pentru dezarmare nucleară“, una 
din principalele organizații ale par
tizanilor păcii din Anglia. La lucră
rile conferinței 
participă 200 de 
delegați.

Deschizînd lu
crările conferin
ței, canonicul John 
Collins, președin
tele Comitetului 
executiv al „Miș
cării pentru de
zarmare nucleară“, 
a relevat în cu
vîntul său succe
sele obținute de 
partizanii păcii 
din Anglia și im
portanța încheierii 
Tratatului de la 
Moscova cu pri
vire la interzice
rea parți^ă a ex
periențelor nu
cleare. Canonicul 
Collins 
niât 
zanii 
buie să continue 
lupta pentru in
terzicerea totală a 
experiențelor nu
cleare, pentru rea
lizarea de noi 
pași pe calea spre 
dezarmare gene
rală și totală.

țială a experiențelor nucleare și să, 
•se continue tratativele pentru a
ajunge la un acord și cu privire la. 
interzicerea experiențelor nucleare 
subterane;-Reprezentantul Noii Zee- 
lande și-a exprimat neliniștea în le
gătură cu planurile. Franței de a e- 
fectua experiențe nucleare în Paci
fic.

Job Rajaoebelina, reprezentantul 
Republicii Malgașe, și-a exprimat 
dorința ca Tratatul de la Moscova 
să fie extins și asupra experiențelor 
subterane.

BÖNN 19 (Agerpres). — După cum 
s-a anunțat, noul cancelar al Repu
blicii Federale Germane, Ludwig 
Erhard, a prezentat în fața Bundes- 
tagului programul politicii interne 
și externe a guvernului său.

Refèrindu-se la evoluția situației 
internaționale, el a vorbit despre 
importanța tratativelor pentru re
zolvarea problemelor actuale, ară
tînd că guvernul său este de pă
rere că „contactele și convorbirile 
între Statele Unite ■ și Uniunea So
vietică pot fi utile și ar trebui con
tinuate“. Noul cancelar à declarat 
că „dezarmarea generală și contro
lată... apare ca singura cale sigură 
pentru a face definitiv: imposibilă 
izbucnirea unui război“, dar că rea
lizarea ei constituie un proces în-

o 
pace adevărată și viabilă, ori de cîte 
ori este posibil, ținînd seama de 
securitatea lor. Președintele și-a ex
primat părerea că atîta timp cît con
tinuă să existe divergențe fundamen
tale între Est și Vest ele nu pot fi 
și nu trebuie să fie disimulate ; ele 
limitează posibilitățile de acord și 
vor da naștere la noi crize. „Este 
evident, a spus el, că între sovietici 
și noi vor exista alte dezacorduri 
precum și alte acorduri... Căci o 
pauză în „războiul rece" nu consti
tuie o pace durabilă și o destindere 
nu echivalează cu dezarmarea". El 
a calificat drept nejustă atît păre
rea că orice acord cu Uniunea So
vietică ar fi imposibil, cît și părerea 
că „războiul rece“ ar fi definitiv în
lăturat.

■ Rezumînd orientarea pe viitor a 
politicii S.U.A., Kennedy a spus : 
,;Să nu ratăm actuala pauză prințr-o 
inutilă reînnoire a încordării și nici 
printr-o inutilă slăbire a vigilenței 
noastre“. El a subliniat necesitatea 
ca S.U.A. să se gîndească în același 
timp la „forța alianței atlantice și la 
domeniul colaborării Est-Vest“.

VIENA 19 (Agerpres). — Amba
sadorul R. P. Romîne în Austria, 
Mircea Ocheană, și-a prezentat la 19 
octombrie scrisorile de acreditare 
președintelui Republicii Austria, dr. 
Adolf Schärf.

Ambasadorul a transmis din par
tea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, urări de 
sănătate și fericire președintelui dr. 
Adolf Schärf.

Mulțumind, dr. Adolf Schärf a

rugat la rîndul său pe ambasador 
să transmită cele mai bune urări 
președintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne.

Președintele Republicii Austria 
s-a întreținut apoi cordial cu amba
sadorul R. P. Romîne.

La prezentarea scrisorilor de a- 
creditare au asistat ministrul afa
cerilor externe dr. Bruno Kreisky, 
alte persoane oficiale austriece, pre
cum și membri ai Ambasadei ro
mîne la Viena.

Sesiunea extraordinară a Comisiei
Dunării

BUDAPESTA 19 (Agerpres). — 
Intre 10 și 19 octombrie, la Buda
pesta a avut loc sesiunea extraor
dinară a Comisiei Dunării convoca
tă la propunerea guvernului R. P. 
Romîne și a guvernului R. S. F. Iu
goslavia.

Au participat delegațiile Repu
blicii Austria, R. P. Bulgaria, R. S. 

1 Cehoslovace, R. S. F. Iugoslavia, 
R. P. Romîne, R. P. Ungare, U.R.S.S., 
precum și reprezentanți ai adminis
trației fluviale speciale a Porților 
de Fier.

a subli- 
că parti- 
păcii tre-

de creare a unor 
multilaterale“ la 
se știe, Germania 
anunțat participa-

delungat care trebuie să se înfăptu
iască astfel încît „să nu modifice 
raportul de forțe dintre Est și Vest 
în dezavantajul Occidentului“.

Erhard a declarat în continuare 
că „pentru guvernul federal, N.A.T.O. 
rămîne un pilon de bază al politicii 
sale“ și că el sprijină mai departe 
planul american 
„forțe nucleare 
care, după cum 
occidentală și-a
rea. Noul cancelar și-a asumat an
gajamentul de a continua colabo
rarea militară și politică cu guver
nul francez, pronunțîndu-se totoda
tă în favoarea includerii Angliei iu 
Piața comună.

în legătură cu problema germană, 
cancelarul Erhard a recunoscut că 
scindarea Germaniei în două state 
constituie „o realitate“, adăugind 
însă că această realitate este „insu
portabilă“, El s-a pronunțat pentru 
un tratat de pace încheiat cu un gu
vern al întregii Germanii. Erhard a 
reafirmat poziția Bonnului față de 
Berlin susținînd, printre altele, că 
Berlinul occidențal ar face parte din 
Republica Federală Germană.

In altă ordine de idei, cancelarul 
a subliniat că guvernul său dorește 
îmbunătățirea și extinderea relații
lor cu statele răsăritene, lărgirea, în 
limita posibilităților, a schimburi
lor economice cu aceste țări.

In continuare, cancelarul Erhard 
a vorbit despre programul guvernu
lui în problemele interne.

Oferte de mediere pentru reglementarea pașnică 
a conflictului de frontieră algero-marocan

ALGER 19 
le de presă transmit că din partea 
țărilor africane continuă să sosească 
oferte de mediere în vederea regle
mentării pe căi pașnice a conflictu
lui de frontieră între Maroc și Alge
ria. Președintele Tunisiei, Bourguiba, 
a propus Marocului și Algeriei orga
nizarea la 28 octombrie a unei întîl- 
niri între cei trei miniștri de exter
ne ai statelor Maghrebului. Guver
nul marocan a acceptat propunerea, 
iar guvernul algerian, făcînd cunos
cut că este de acord cu propunerea 
președintelui Bourguiba, a cerut mo
dificarea datei, în sensul organizării 
acestei întîlniri ceva mai devreme.

Pe de altă parte, în cadrul unor 
întrevederi pe care le-a avut cu re
prezentanții la O.N.U. ai celor două 
țări, U Thant, secretarul general al 
O.N.U., și-a oferit bunele oficii pen
tru rezolvarea conflictului.

La 19 octombrie, președintele Re
publicii Ghana, Nkrumah, l-a trimis 
pe ministrul de externe, Botsio, 
într-o misiune în Maroc și Algeria, 
pentru a transmite mesaje regelui 
Hassan al II-lea și președintelui Ben 
Bella în care cere încetarea osti
lităților și le comunică oferta sa de 
mediere. Intr-o misiune similară a 
plecat și ministrul educației al Ira
kului. Primul ministru nigerian, A- 
bubakar Tafawa Balewa, a adresat

(Agerpres). — Agenții- președintelui Ben Bella și regelui 
Marocului mesaje în care le cere să 
rezolve conflictul pe cale pașnică și 
să înceteze vărsarea de sînge întru- 
cît actuala situație constituie un pe
ricol pentru unitatea africană.

Consiliul Ligii arabe, întrunit în 
ședință extraordinară la 19 octom
brie, a adoptat în unanimitate o re
zoluție în care se cere Algeriei și 
Marocului „să înceteze imediat ope
rațiunile militare, prim pas pe calea 
rezolvării conflictului“.

Potrivit informațiilor din ultimele 
24 de ore, transmise de coresponden
ții agențiilor de presă, ciocnirile mi
litare din sectorul de frontieră cu
prins între punctele Hassi Beida și 
Tindjoub, precum și în sectorul si
tuat în jurul punctului Ich, continuă, 
în tot cursul zilei de 18 octombrie, în 
zona operațiilor militare au conti
nuat să sosească întăriri militare. A- 
genția algeriană de presă anunță că 
au fost semnalate deplasări de tru
pe marocane în raioanele Bouanane, 
Ain Chehir și Bou Arfa. Dinspre 
Meknes continuă să sosească în ra
ioanele Berguen și Tendrara trupe 
motorizate. In regiunea operațiunilor 
militare din Algeria, în direcția 
Hassi Beida și Tindjoub continuă să 
sosească, de asemenea, întăriri mili
tare.

Un reprezentant al Ministerului 
Transporturilor din R. F. Germană 
a asistat în calitate de observator.

Sesiunea a ascultat informările 
reprezentanților Romîniei și Iugo
slaviei, precum și ai administrației 
fluviale speciale a Porților de Fier 
cu privire la lucrările din sectorul 
Porților de Fier de pe Dunăre în 
vederea îmbunătățirii navigației.

Participanțil la sesiune au mani
festat un deosebit interes față de 
problema examinată, dat fiind că 
realizarea construcțiilor proiectate 
va avea ca rezultat înlăturarea unuia 
din principalele obstacole în ceea ce 
privește dezvoltarea navigației pe 
Dunăre. Reprezentanții țărilor mem
bre ale Comisiei Dunării au dat o a- 
preciere pozitivă inițiativei guvernu
lui R. P. Romîne și a guvernului 
R.S.F. Iugoslavia, inițiativă care co
respunde recomandărilor Comisiei 
Dunării cu privire la necesitatea 
îmbunătățirii condițiilor de navigație 
în sectorul Porților de Fier, și au 
subliniat importanța pe care o pre
zintă construcția proiectată pentru 
toate țările dunărene din punct de 
vedere al economiei naționale.

Ședințele sesiunii s-au desfășurat 
într-un spirit de colaborare și înțe
legere reciprocă.

Remanierc în guvernul turc

ANKARA 19 (Agerpres). — Agen
ția Associated Press relatează că la 
Ankara a fost anunțată o remaniere 
a guvernului turc. Ministrul de in
terne, Hifzi Oguz Bekata, și-a pre
zentat demisia și în locul său a fost 
desemnat Ilyas Seckin, care deținea 
pînă acum funcția de ministru al lu
crărilor publice. în locul lui, la acest 
departament a fost numit Arif Hik
met Onat.
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După cum s-a mai 
anunțat, la 10 octombrie 
Comitetul pentru decer
narea Premiului' Nobel 
pentru Pace de pe lîngă 
parlamentul norvegian 
— a anunțat că înalta 
distincție pe anul 1962 a 
fost atribuită savantului 
american Linus Pauling.

Vestea a fost întîmpi- 
nată Cu satisfacție de 
oamenii iubitori de pace 
de pretutindeni. Linus 
Pauling, savant cu re
nume mondial, laureat 
al Premiului Nobel pen
tru chimie pe anul 1954, 
este un militant activ 
pentru pace. în decursul 
ultimilor ani, el și-a ri
dicat glasul pentru in
terzicerea experiențelor 
cu arme nucleare, împo
triva contaminării at
mosferei cu radiațiile re
zultate din aceste expe
riențe. încă din 1959, 
într-o convorbire cu un 
corespondent al ziarului 
norvegian „Dagbladet“, 
el a declarat : „Unica 
soluție a problemelor 
noastre atomice este un 
acord internațional care 
sa interzjcă exploziile 
experimentale“. Linus 
Pauling s-a pronunțat 
pentru împiedicarea 
răspîndirii armelor nu
cleare, a cerut O.N.U. 
să-și înzecească efortu
rile în vederea realizării 
dezarmării 
totale.

Savantul ..
s-a limitat doar la de
clarații. în repetate rîn
duri el a ieșit în stradă, 
în fruntea coloanelor 
de manifestanți, demon-

generale și

american nu

strînd în apărarea idei
lor păcii și dezarmării. 
Ziarele au publicat 
o fotografie a lui în ca
re era înfățișat purtînd 
o pancartă cu inscripția 
„încetați experiențele“ 
la o demonstrație din 
fața Casei Albe împotri
va reluării experiențelor 
nucleare în atmosferă.

Procedînd în acest fel, 
Pauling se află pe linia 
tradiției celor mai de 
seamă savanți, care au 
adoptat o poziție activă

NOTA

împotriva înarmărilor 
atomice. Rămîne neștcar- 
să, de pildă, amintirea 
marelui Frédéric Joliot- 
Curie, 
moarte 
nu de mult 5 ani. „Insist 
din nou pentru interzi
cerea absolută a expe
riențelor cu arma ato
mică, deoarece consider 
ca o obligație personală 
să vorbesc despre aceas
ta de fiecare dată cînd 
mi se oferă prilejul“ — 
spunea Joliot-Curie în 
ultima sa cuvîntare.

în contrast cu aseme
nea savanți — mîndrie 
a lumii întregi — apar 
acei oameni de știință a- 
tomiști, de tipul lui Tel
ler, care sprijină cursa 
înarmărilor și continua
rea experiențelor nu
cleare.

Din ce cauză s-a acor
dat abia acum Premiul 
Nobel pentru Pace pe 
1962 ? Și de ce s-a o-

de la a cărui 
s-au împlinit

prit juriul asupra lui L. 
Pauling ?

Ziarul vest-german 
„Die Welt“ arată că dacă 
forurile competente n-au 
considerat posibil să a- 
corde Premiul Nobel 
pentru Pace în 1962; în 
prezent, „în condițiile 
destinderii internaționale 
s-au creat premize mai 
favorabile pentru aceas
tă distingere a lui 
Pauling“. Ziarul vest- 
german are în vedere 
atmosfera creată prin 
încheierea Tratatului de 
la Moscova privitor la 
interzicerea experiențe
lor nucleare în trei me
dii. Este neîndoios că a- 
cest prim pas pe calea 
destinderii încordării in
ternaționale este uij re
zultat concret al luptei 
pentru pace a celor mai 
largi mase, a personali
tăților de diferite orien
tări, între care în pri
mele rînduri se află și 
savanți luminați, care 
cunosc cel mai bine 
efectele nocive ale expe
riențelor nucleare și pri-, 
mejdia războiului

■ clear.
Prin acordarea 

miului Nobel lui 
Pauling se aduce
omagiu milioanelor și 
milioanelor de oameni 
de pretutindeni care, de 
ani de zile, duco luptă 
susținută pentru noi mă
suri pe calea încetării 
cursei înarmărilor, pen
tru salvgardarea omeni
rii de primejdia războ
iului atomic.

G. DASCÄLU

In centrul orașului vest-german Frank
furt pe Main a avut loc recent un marț 
al tăcerii în memoria victimelor fascis
mului, Ia care au participat delegați la 
Congresul Uniunii persoanelor persecu
tate de naziști.

nu-

Pre-
Linus

un

LONDRA. 19 (Agerpres). — în 
seara zilei de 19 octombrie, la Lon
dra s-a încheiat conferința pentru 
acordarea independenței Kenyei. 
După cum subliniază agenția Reuter, 
lucrările ei au luat sfîrșit printr-un 
„acord total între guvernul englez și 
reprezentanții guvernului Kenyei“. 
Acordul prevede înfăptuirea unor 
modificări în actuala constituție a 
Kenyei, care vin în întîmpinarea ce
rerii formulate de delegația guver
nului Kenyei, condusă de Jomo Ke
nyatta, referitoare la crearea unui 
stat central cu un guvern învestit 
cu depline puteri. Acordul confirmă 
din nou ca .dată a proclamării inde
pendenței Kenyei, ziua de 12 decem
brie 1963.

Acordul realizat la conferința de 
la Londra constituie o victorie a 
majorității populației africane din 
Kenya, reprezentată prin delegația 
guvernamentală condusă de Ke
nyatta. Agenția Reuter anunță că 
delegația partidului de opoziție din 
Kenya, Uniunea democratică afri
cană, condusă de Ronald Ngala, li
derul partidului, a boicotat ședința, 
finală a conferinței, pronunțîndu-se 
împotriva acordului la care s-a 
ajuns. într-o conferință de presă or
ganizată în seara zilei de 19 octom
brie, Ronald Ngala a declarat că 
aplicarea hotărîrilor luate în vedèrea 
creării unui stat independent, cen
tralizat, va întîmpina opoziția parti
dului său, care cere divizarea 
Kenyei.

BUDAPESTA- Intre 14 și 19 oc
tombrie a avut loc la Budapesta sim
pozionul în problemele electronicii nu
cleare organizat de Institutul unificat 
de cercetări nucleare de la Dubna și 
de Comitetul de stat pentru energie . 
atomică din R.P. Ungară. In cadrul 
lucrărilor care s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească și de colabo
rare au fost prezentate peste 40 de re
ferate științifice. Din partea țării noas
tre a participat un grup de specialiști 
de la Institutul de fizică atomică.

BERLIN. La 18 octombrie, A. A. 
Gromîko s-a întîlnit cu Walter 
Ulbricht, pe care l-a informat despre 
.lucrările celei de-a 18-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. și despre 
convorbirile pe care le-a avut cu con
ducători ai S.U.A. și alte personalități 
americane. In cadrul întîlnirii s-a 
acordat o deosebită atenție problemei 
dezarmării, încheierii Tratatului de 
pace german și normalizării pe această 
bază a situației din Berlinul occidental, 
precum și altor probleme internaționa
le care interesează ambele părți.

WASHINGTON. Buletinul de știri 
al Casei Albe anunță că la 18 octom
brie Comisia senatorială pentru pro
blemele externe a S.U.A. a aprobat 
legea cu privire la ajutorul S.U.A. 
pentru străinătate, prevăzînd un bu
get de 4 202 365 000 dolari. In cadrul 
dezbaterilor din Comisia senatorială 
au fost adoptate amendamente la a- 
ceastă lege, care acordă președintelui 
S.U.A. împuterniciri de a reduce, aju
torul pentru unele țări din America 
Latină, precum și pentru Vietnamul 
de sud.

BEIRUT. Ambasada Kuweitului la 
Beirut, a dat publicității o declarație 
în care se subliniază că guvernul Ku
weitului a hotărit ca, începînd de la 
18 octombrie, să interzică accesul în
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porturile Kuweitului al navelor sud- 
africane, precum și importul de măr
furi din această țară. Totodată, guver
nul Kuweitului interzice exportul de 
mărfuri, inclusiv petrol, în Republica 
Sud-Africană.

ATENA. Presa greacă informează 
despre stabilirea în Grecia a unei 
sucursale a marii bănci americane 
„National First City Bank“. In legă
tură cu aceasta, ziarul „Mesimvrini“ 
relevă că băncile grecești au primit cu 
îngrijorare această veste, ele depunînd 
mari eforturi pentru a împiedica în
ființarea unei sucursale a acestei 
bănci, care dispune de un capital mai 
mare decît al Greciei.

DAKAR. In capitala Senegalului 
își desfășoară lucrările conferința re
prezentanților Federației sindicatelor 
din întreaga Africă și ai Confederației 
sindicale africane. Această conferință 
urmărește să pregătească terenul în 
vederea apropierii platformelor celor 
două uniuni sindicale, să stabilească 
ordinea de zi și să fixeze locul și data 
desfășurării unui congres comun. Ah
med Talili, președintele Confederației 
sindicale africane, a relevat necesita
tea „înlăturării unor divergențe exis
tente între cele două organizații sin
dicale pentru a face și mai eficientă 
lupta în vederea obținerii țelului prin
cipal — independența reală a Africii“.

LEOPOLDVILLE. Peste 40 de jan
darmi care au luat parte la răscoala 
din 14 octombrie de la Luluaburg 
s-au predat la 17 octombrie detașa
mentelor armatei naționale congoleze 
staționate la Luluaburg.

PARIS. In orașul Saint Etienne și în 
alte orașe ale Franței au fost create 
comitete de luptă pentru semnarea de 
către Franța a Tratatului de la 
Moscova cu privire la interzicerea ex-

periențelor nucleare în spațiul cosmic, 
în atmosferă și sub apă. Aceste comi
tete cer ca Franța să adere la 
Tratatul de la Moscova, să renunțe 
la crearea „forței nucleare de șoc“ și 
să participe la lucrările Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare de la 
Geneva.

COLOMBO. în parlamentul cey- 
lonez au început dezbaterile asupra 
proiectului de lege al guvernului pri-

vind naționalizarea tuturor societă
ților de asigurări din Ceylon. „Acest 
act, a declarat în cadrul dezbaterilor 
ministrul de finanțe al Ceylonului, 
Ilangaratne, va pune capăt exportu
lui de valută din țară și va permite 
să se folosească veniturile obținute 
de pe urma asigurărilor la dezvolta
rea economiei țării“.

SEUL. Agenția Associated Press 
anunță că, în urma demonstrației stu
dențești care a avut loc la 18 octom
brie la Seul, poliția a operat mai 
multe arestări în rîndul studenților. 
Demonstrația a fost organizată în 
semn de protest împotriva menținerii 
la putere a regimului militar al lui 
Pak Cijan Hi pentru încă patru ani.

200 de adversari politici. 
(Ziarele).

De cînd a preluat puterea în Republica Dominicană, 
junta militară a exilat peste

(Desen de V. TIMOC)

— De ce n-am exila toată opoziția ?
— Vrei să rămînem singuri ? 1
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