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Stație automată de betoane
Pentru o mal bună și rapidă aprovizionare cu be

toane a șantierelor de locuințe din cartierul Balta 
Albă — Direcția generală construcții-montaje a Sfa
tului popular al Capitalei construiește pe strada Eca- 
terina Teodoroiu o stație modernă de preparare a be- 
toaneloir, la care toate operațiile se execută automat. 
Nisipul și pietrișul sînt aduse în betoniere cu ajuto
rul unor benzi transportoare care le distribuie auto
mat, pe sorturi, în cele 4 bunchere. Tot așa sînt 
transportate cimentul și apa. Betoniera dispune și de 
un dozator care cîntărește automat fiecare compo
nent al betonului după o rețetă stabilită dinainte. La 
această stație se pot pregăti betoane de mărci dife
rite. Noua stație de betoane este deservită de un sin
gur om care controlează toate operațiile de la un 
pupitru de comandă. Producția noii stații pe un 
schimb va fi de 5 ori mai mare față de o stație simi
lară neautomatizată.

Secția de cercetări a fabricii
La întreprinderea de pani

ficație „Spicul“ din Capitală 
s-a organizat o secție de cer
cetare și experimentare a u- 
nor noi sortimente de produ
se de panificație, paste făinoa
se și biscuiți.

Inginerii, tehnicienii și cei
lalți specialiști al secției au 
pus la punct tehnologia de fa
bricație a unor sortimente 
noi, cum sînt pîinea cu car
tofi (albă, neagră și interme
diară), cu o valoare nutritivă

ridicată, care își mențino timp 
mai îndelungat prospețimea ; 
pîinea dietetică cu adaos do 
chimen ; chifle cu grăsimi, 
destinată unităților de alimen
tație publică etc.

în prezent se definitivea
ză tehnologia do fabricație 
pentru noi produso : pîine in
termediară dietetică cu adaos 
do glucoză și zahăr vanilat, 
pîine cu adaos de lecitină, 
lapte praf degresat și concen
trate de fosfatide.

Anuar de statistică 
medico-sanitară

Secția de sănătate și prevederi sociale 
a Sfatului popular al Capitalei pregătește 
editarea unui anuar de statistică medico- 
sanitară al Bucureștiului. Anuarul va cu
prinde următoarele capitole : demografic, 
morbiditate, dezvoltarea fizică a popu
lației, activitatea medico-sanitară, uni
tăți sanitare și numărul de paturi, ca
dre medico-sanitare etc. El va fi pus la 
dispoziția cadrelor medico-sanitare chiar 
la sfîrșitul acestui an.

Ziua Forțelor Armate 
ale Bepoiicii Populare Romine

Poporul nostru 
sărbătorește as
tăzi Ziua Forțelor 
Armate ale Repu
blicii Populare Romîne. Aceasta 
constituie o mărturie a dragostei și 
grijii cu care partidul și poporul 
muncitor înconjoară armata popu
lară, scut de nădejde al cuceririlor 
revoluționare ale celor ce muncesc.

Alăturîndu-se luptei forțelor pa
triotice populare pentru înfăptuirea 
insurecției armate de la 23 August 
1944, pentru răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste, armata romînă a 
întors armele împotriva Germaniei 
hitleriste și a participat cu toate 
forțele, alături de glorioasa armată 
sovietică eliberatoare, la războiul 
antifascist. La 25 octombrie 1944, 
în urma luptelor purtate de 
trupele romîne, umăr la umăr cu 
trupele sovietice, pentru nimicirea 
ultimelor rezistențe din țara noas
tră ale trupelor hitleriste, a fost de- 
săvîrșită eliberarea întregului terito
riu național al Romîniei de sub jugul 
fascist. De amintirea acestui eveni
ment, cu adîncă semnificație în 
viața poporului nostru, se leagă săr
bătorirea Zilei Forțelor noastre Ar
mate.

După eliberarea patriei, armata 
romînă a continuat lupta cu aceeași 
vitejie, și dincolo de hotarele patriei, 
pînă la victoria finală asupra Ger
maniei hitleriste.

Timp de 260 zile, trupele romîne 
— cu un efectiv de peste 360 000 de 
oameni — au străbătut, în aprigă 
încleștare cu dușmanul, peste 1 000 
de km în 'dispozitivul inamic. însu
flețiți de dragoste de patrie, de 
scopurile nobile ale războiului 
drept antihitlerist, ostașii romîni 
au săvîrșit, în bătălii și lupte 
crîncene, fapte de arme pilduitoare 
care au fost înscrise cu litere de 
aur în cartea istoriei țării noastre.

în luptele purtate pe frontul anti
hitlerist, prin jertfele comune, s-a 
cimentat prietenia dintre poporul 
romîn și poporul sovietic, frăția de 
arme romîno-sovietică.

La chemarea partidului „Totul 
pentru front, totul pentru victorie 1“ 
a răspuns întregul popor — munci
torii, țăranii, intelectualii, care, 
înfrîngînd greutăți uriașe, au asigu
rat frontul cu tot ce era necesar.

Recenta Hotărîre a Consiliului de 
Miniștri cu privire la constituirea 
Comitetului Național al Veteranilor 
din Războiul Antifascist și institui
rea insignei de „Veteran din răz
boiul antifascist" constituie încă o 
expresie puternică a stimei și pre
țuirii partidului și guvernului, a 
întregului popor, față de toți cei 
care au luat parte la lupta cu arma 
în mină împotriva fascismului, pen
tru libertatea,, independența și suve
ranitatea patriei — generali și ofițeri 
superiori, activi și în rezervă, care 
au comandat mari unități pe frontul 
antihitlerist, ofițeri, subofițeri, gra
dați și soldați care au participat 
la acest război, luptători din for
mațiunile de luptă patriotică din 
august 1944, foști partizani.

în anii construcției socialiste, ma- 
nifestînd grijă permanentă pentru 
apărarea patriei, a muncii pașnice, 
creatoare a poporului, partidul nos
tru a luat toate măsurile pentru 
întărirea continuă a armatei popu
lare. Poporul nostru se mîndrește cu

General-maior ION DINCÄ
armata sa popu
lară, devotată trup 
și suflet cauzei 
socialismului și 

păcii, slujind cu credință interesele 
celor ce muncesc.

Militarii armatei noastre, înzes
trate cu armament și tehnică de 
luptă moderne, își perfecționează 
neîncetat pregătirea. Numărul in
ginerilor și tehnicienilor în rîndul 
cadrelor militare este astăzi de pes
te patru ori mai mare decît în 1950.

Datorită succeselor obținute în 
desfășurarea revoluției culturale, ti
nerii care vin să-și satisfacă stagiul 
militar au un nivel de pregătire tot 
mai ridicat, ceea ce le permite să-și 
însușească cunoștințele și deprinde
rile necesare pentru a mînui la per
fecție tehnica de luptă.

Toate succesele în construirea șl 
întărirea forțelor noastre armate au 
la bază conducerea nemijlocită de 
către partid. înfăptuind sarcinile 
trasate de partid, comandanții, orga
nele politice și organizațiile de 
partid din armată desfășoară o in
tensă muncă politico-educativă pen
tru dezvoltarea înaltelor calități mo
rale și de luptă proprii militarilor 
armatei noastre populare : dragostea 
fierbinte de patrie, internaționalis
mul socialist, curajul, disciplina, vi
gilența revoluționară.

La posturile lor, militarii sînt con- 
știenți de însemnătatea misiunii în
credințate, de a apăra tot ce au fău
rit oamenii muncii, conduși de partid, 
în anii socialismului, roadele muncii 
lor pline de abnegație pentru înfăp
tuirea mărețului program de desă- 
vîrșire a construcției socialiste, trasat 
de Congresul al III-lea al partidu
lui. Uniți prin legăturile indisolu
bile ale solidarității internațio
naliste cu militarii armatelor fră
țești ale celorlalte țări socialiste, mi
litarii Forțelor Armate ale R. P. Ro
mîne sînt gata să-și îndeplinească 
nobila misiune de apărare a inde
pendenței patriei și cuceririlor socia
liste ale poporului nostru, a secu
rității țărilor socialiste și a păcii.

Credincioși intereselor fundamen
tale și aspirațiilor de pace ale celor 
ce muncesc, militarii armatei noastre 
populare. împreună cu întregul po
por, sprijină cu hotărîre politica ex
ternă promovată de partid și guvern, 
de pace și coexistență pașnică între 
statele cu orînduiri sociale diferite. 
La baza acestei politici se află con
vingerea fermă a poporului nostru 
că, în condițiile actuale, este nece
sară și pe deplin posibilă soluționa
rea prin tratative a tuturor proble
melor internaționale litigioase.

Militînd pentru pace, pentru de
zarmarea generală și totală, parti
dul și guvernul nostru mențin tot
odată trează vigilența poporului, ma
nifestă grija cuvenită pentru întări
rea permanentă a capacității de a- 
părare a .patriei, pentru întărirea for
țelor sale armate.

De Ziua Forțelor Armate ale Re
publicii Populare Romîne, militarii 
armatei noastre raportează partidu
lui și guvernului că nu vor precupeți 
nici un efort pentru perfecționarea 
pregătirii lor de luptă și politice, 
spre a putea străjui cum se cuvine 
munca pașnică, creatoare a poporu
lui. Ei sînt hotărîți să dovedească, 
prin întreaga lor activitate, că sînt 
la înălțimea răspunderii ce le-a fost 
încredințată de partid și poporul 
muncitor.

Gospoddrîile de stat
Gospodăriile agrico

le de stat din întreaga 
țară au terminat însă- 
mînțatul griului. Su
prafața însămînțată a- 
nul acesta cu grîu 
este cu peste 150 000 
ha mai mare decît a- 
nul trecut. Gospodă
riile agricole de stat 
au reușit, printr-o mai 
bună organizare

muncii și prin folosi
rea întregii capacități 
de lucru a mijloacelor 
mecanizate, să termi
ne semănatul în ejjo- 
ca optimă. O atenție 
deosebită s-a acordat 
aplicării întregului 
complex de măsuri a- 
grotehriice de care de
pinde obținerea unor 
producții sporite la 
hectar : pregătirea pa

tului germinativ, fer
tilizarea
gurarea 
time de 
prezent,
tățile se desfășoară cu 
intensitate executarea 
arăturilor pe terenu
rile ce vor fi înșămîn- 
țate în —”----”
precum și 
acestora.

solului, asi- 
densității op- 
plante etc. în 
în toate uni-

pnmavara, 
fertilizarea

(Agerpres)

Brigada a 10-a de tractoare de la S.M.T. Traian-sat lucrează po ogoarele 
G.A.C. „6 Martie“ din Scorțaru Vechi. Datorită bunei organizări a muncii, 
brigada a terminat semănatul griului înainte de termenul stabilit. în fotografie: 
Doi tractoriști harnici din această brigadă : Alexandru Rusu și Mihai Surdeanu.

ORDINUL 
ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Populare Romîne
București 

subofițeri, ofițeri și generali !
la 25 octombrie Ziua Forțelor Armate

25 octombrie 1963
Tovarăși soldați și gradați, 
Poporul romîn sărbătorește 

ale Republicii Populare Romîne.
Cu 19 ani în urmă, prin lupte eroice purtate de armata romînă, 

umăr la umăr cu armata sovietică și ca rezultat al insurecției armate 
săvîrșite de forțele patriotice populare sub conducerea Partidului Comu
nist Romîn, a fost eliberat întregul teritoriu al patriei noastre de sub 
jugul fascist.

Glorie veșnică vitejilor ostași romîni și sovietici, luptătorilor care 
și-au dat viața pentru eliberarea patriei noastre și zdrobirea fascis
mului.

Militarii armatei noastre — continuatori al glorioaselor tradiții de 
luptă ale poporului romîn — pătrunși de un fierbinte patriotism, de un 
înalt simț de răspundere față de cauza socialismului și îndatoririle ostă
șești își perfecționează necontenit pregătirea de luptă și politică, întă
resc ordinea și disciplina militară, învață să folosească tehnica și arma
mentul din dotare, sporesc continuu capacitatea de luptă a unităților și 
marilor unități.

Armata noastră populară, unită prin scopuri și țeluri comune cu 
armatele celorlalte țări socialiste frățești, este gata să-și îndeplinească 
nobila misiune de a apăra independența și suveranitatea patriei, cuce
ririle socialiste ale poporului romîn, securitatea țărilor socialiste și a 
păcii.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, ofițeri și generali !
Vă felicit cu prilejul sărbătorii de astăzi și vă urez ca eforturile 

voastre să fie încununate de noi succese în pregătirea de luptă și poli
tică, în întărirea continuă a capacității de apărare 
socialiste.

în cinstea Zilei Forțelor Armate ale Republicii
Ordon :
Astăzi, 25 octombrie 1963, orele 21,00, în Capitala 

semn de salut 21 de salve de artilerie.
Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, forța conducătoare în Repu- 

. blica Populară Romînă !
Trăiască Consiliul de Stat și guvernul Republicii Populare Romîne !
Trăiască Forțele Armate ale Republicii Populare Romîne, apără

toare ale muncii pașnice, creatoare, a poporului romîn !
Trăiască scumpa noastră patrie — Republica Populară Romînă !

Ministrul Forțelor Armate ale RepubllcU. Populare Romîne, 
General de Alinată LEONTIN SALAJAN

a patriei noastre

Populare Romîne,

în
țării se vor trage

Curs de cinematografie
Astăzi, la orele 18, în cadrul Uni

versității populare a orașului București 
se va deschide cursul de cinematogra
fie. Prima lecție va fi ținută de regi
zorul Liviu Ciulei, artist emerit, și va 
fi ilustrată de documentarul „Nașterea 
cinematografiei“ și de filmul artistic 
„Circul“, cu Charlie Chaplin.

Trei raioane 
din regiunea 

Oltenia

CRAIOVA (co
resp. „Scînteii“). 
— în ultimele 
zile, pe ogoarele 
regiunii Oltenia

ritmul semănatului culturilor de 
toamnă s-a intensificat. Folosind 
timpul prielnic și întreaga capaci
tate de lucru a tractoarelor și se
mănătorilor, mecanizatorii și colec
tiviștii din această regiune însămîn- 
țează zilnic cite 14.000—15 000 ha. în 
gospodăriile colective din raioanele 
Calafat, Segarcea și Baia de Aramă 
semănatul culturilor de toamnă s-a 
terminat. Pînă acum în regiunea 
Oltenia s-au semănat cu cereale de 
toamnă aproape 300 000 ha.

Ieri dimineață aproape 900 do elevi do 
Ia Școala medio nr. 5 din Capitală, au por
nit în excursie. 11 autocare ale O.N.T. 
„Carpați“ i-au transportat pe micii excursio
niști. Au fost vizitate mai multe obiective 
social-culturalo printre care : Muzeul Mo- 
goșoaia și grădina zoologică Bănoasa. In 
fotografio : micii excursioniști îndreptîn- 
du-se spre grădina zoologică.

(Foto : M. CIOC)

Noutăți în industria 
mobilei

' PÎNĂ LÀ SFÎRȘITUL ANULUI

Printre tipurile de mobilier care 
vor intra în producție pînă la sfîrși
tul anului se află camera combinată 
„Ilva". Ea este compusă dintr-un 
dulap cu 2 corpuri (dulapul propriu- 
zis și o vitrină-bar-comodă), divan 
cu capacul tapisat, toaletă, masă. 
In ultimele luni au mai intrat în 
producție și au fost livrate comer
țului dormitorul și camera combi
nată „Orhideea“, sufrageria „Adria
na" etc.

Pentru anul 1964 Ministerul Eco
nomiei Forestiere a pregătit 137 de 
modele noi. Dintre ele amintim : ca
mera combinată „Primăvara", sufra- 
feria „Feleac", camera de zi „Dana", 

ucătăria „Polar".

LEMN STRATIFICAT MULAT

Lemnul stratificat mulat este un 
material nou ce se obține prin în- 
cleierea mai multor straturi de fur
nir. El prezintă o serie de avantaje : 
e foarte rezistent, nu este supus 
deformării șl prin stratificare i se 
poate âa orice formă, inclusiv curbu
rile. Din acest material se produc 
camere combinate și dormitoare de
numite „Lignostrat". Ele sînt furni
ruite cu lemn de frasin și de alte 
esențe, în culori diferite.

LACURI POLIESTERICE

In 1963 s-a trecut la folosirea pe 
scară largă, în fabricile de mobilă, 
a lacurilor poliesterice produse în 
țara noastră. Lacul poliesteric are un 
luciu superior, durabilitate practic 
nelimitată, nu este atacat de agenții 
fizici șl chimici, adică nu „îmbătrî- 
nește" și se poate repara ușor. In 
prezent, acest lac este folosit la 
C.I.L.-Blaf, Pitești, Suceava, la 
IPROFIL „Tehnica lemnului“ 
din Capitală, IPROFIL Arad, Ră
dăuți etc.

Din scrisorile sosite la redacție

Era greii de prevăzut?
in ultimele 

cîteva sute de 
s-au mutat în aparta
mentele confortabile 
din noile blocuri de pe 
șoseaua Giurgiului. 
Bucuria de a sta în 
casă nouă ne e umbri
tă însă de unele ne
ajunsuri legate de a-

luni, 
familii

N.R. : Un redactor al 
ziarului nostru s-a 
deplasat la fața locu
lui pentru a cerceta 
cele semnalate în scri
soare, 
spațiile 
pregătite așteaptă de 
mai mult 
pereții vopsiți în ulei 
și parchetul lustruit — 
instalarea magazine
lor. Sînt prevăzute aici 
unități de desfacere a

Intr-adevăr, 
.. comerciale

timp — cu

din cartier. Amenaja
rea magazinelor se tă
răgănează, iar noi sin
tern nevoiți să facem 
cumpărături 
distanțe de 
noastre.

la mari 
căminele

blocuri
•k 

primă 
centru

TRAIAN
coresp. voluntar

BODEA

provizionare; nu exis
tă suficiente magazine 
în cartier. Au fost des
ființate unele unități 
pentru desfacerea de 
produse alimentare, 
dar nu au fost date 
încă în folosință spa
țiile comerciale de la 
parterele unor

■fc
produselor de 
necesitate : un
de pîine, o alimentară, 
o unitate Aprozar, un 
centru pentru desfa
cerea laptelui și un 
altul pentru desface
rea cărnii. „E drept, 
aceste unități comer
ciale urmau să fie 
date în folosință în 
trimestrul al III-lea. 
Dar nu ni s-a livrat 
mobilierul necesar“ —

ne-au spus tovarășii 
de la secția comercia
lă a Sfatului popular 
al Capitalei. Dar mo
bilierul este confecțio
nat de o întreprindere 
de industrie locală, pa
tronată chiar de Sfa
tul 
lei.
tul 
se 
măsuri ca 
să fie livrat la timp ?.

popular al Capita- 
Unde a fost spiri- 
de prevedere ? Nu 
puteau lua oare 

mobilierul

indicatorii tehnico - economici proiectați
să fie realizați intr-un termen cit mai scurt
Dezvoltarea continuă a industriei 

chimice constituie un obiectiv im
portant al industrializării țării. In 
planul de șase ani investițiile acor
date pentru dezvoltarea, în ritm sus
ținut, a industriei chimice reprezin
tă 20 la sută din totalul investițiilor 
industriale. Investițiile pentru in
dustria chimică pe anii 1960—1965 
depășesc de circa 2 ori pe cele din 
anii 1955—1959. Numai în 1962 au 
fost cheltuite peste 2,6 miliarde lei 
pentru construirea de unități noi și 
dezvoltarea celor existente.

Cele peste 50 de fabrici, secții și 
instalații intrate în funcțiune în pe
rioada .1960—1963 aduc o contribu
ție importantă la realizarea unui 
ritm susținut de creștere a produc
ției în toate ramurile industriei chi
mice și, în special, a celor mai im
portante : de îngrășăminte chimice, 
mase plastice, fire și fibre sintetice, 
cauciuc sintetic ș.a.

O sarcină importantă care stă în 
fața colectivelor din unitățile nou 
intrate în funcțiune este realizarea 
principalilor indicatori tehnico-éco- 
nomici. în mod concret, aceasta în
seamnă atingerea cît mai repede a 
capacităților de producție proiecta
te, fabricarea produselor la un preț 
de cost și cu o productivitate a mun
cii la nivelul calculat.

în ultimii ani colectivele de pro- 
iectanți, constructori și chimiști au 
dobîndit o bogată experiență în con
struirea și punerea în funcțiune a 
noilor unități industriale. De aseme
nea, încă din perioada elaborării 
documentației tehnice, planul unic 
al economiei naționale asigură nece
sarul de forță de muncă califica
tă. Colectivele viitoarelor unități 
asimilează practic cunoștințele nece
sare în uzine cu profil de fabricație 
similar. Muncitorii, inginerii și teh
nicienii noilor unități iau parte ac
tivă la montarea utilajelor și la' e- 
fectuarea probelor tehnologice, pen
tru a-și însuși procedeele moderne 
de fabricație.

în toate unitățile industriei chi
mice funcționează cursuri de ridica
re a calificării muncitorilor, cursuri 
de perfecționare a inginerilor și 
maiștrilor. Aproape 300 de Ingineri 
din toate ramurile industriei chimi
ce urmează anul acesta cursuri de 
automatizare. Pregătirea din timp a 
cadrelor, specializarea lor consti
tuie o primă condiție a folosirii cu 
succes a agregatelor noilor obiecti
ve, a atingerii într-un termen cît 
mai scurt a indicilor planificați.

O altă măsură importantă care 
contribuie la atingerea acestui scop 
este asigurarea noilor fabrici și sec
ții productive cu materii prime și 
utilități necesare bunei lor funcțio
nări. Datorită însușirii proceselor 
tehnologice, cunoașterii modului de 
funcționare a utilajelor, bunei apro
vizionări cu cele necesare, colecti
vele de muncă din unitățile noi au

Ing. A. DIACONESCU 
adjunct al ministrului industriei 

petrolului și chimiei

adus un aport hotărîtor la realiza
rea și chiar depășirea, încă din pri
mele luni de funcționare, a capaci
tăților de producție proiectate. încă 
din perioada probelor tehnologice la 
unele din aceste unități au fost des
coperite o serie de „locuri înguste" 
și eliminate pe parcurs. Așa s-a în- 
tîmplat la secția de condiționat in
secticide de la Uzina „9 Mai“-Bucu- 
rești, unde în prezent capacitatea de 
producție proiectată a fost depășită 
cu 60 la sută, la instalația de fabri-

care a detoxanului de la Uzinele 
chimice Turda, unde capacitatea de 
producție este depășită cu circa 17 
la sută, și la alte unități noi.

îmbunătățirile aduse proceselor de 
fabricație au permis depășirea capa
cităților de producție proiectate și la 
secția de electroliză a Combinatului 
chimic Borzești, la fabrica de meta
nol de la Combinatul chimic din 
orașul Victoria, la fabrica de îngră
șăminte chimice a Combinatului chi
mic Făgăraș etc. Asemenea realizări 
au fost obținute și în alte unități 
noi din industria chimică. Se poate 
afirma deci că la majoritatea sec
țiilor și instalațiilor intrate în func
țiune în ultimul timp, capacitatea 
de producție proiectată se realizează 
în condițiile de lucru prevăzute în 
proiect. Ministerul nostru sprijină 
eforturile colectivelor noilor unități 
îndreptate în această direcție, asi- 
gurîndu-le îndrumare și asistență 
tehnică, documentare etc.

La unele instalații se întîmpină 
însă greutăți în timpul probelor teh
nologice, ceea ce duce Ia depășirea 
duratei acestor probe, la întîrzieri în 
intrarea în producție cu indicii pro
iectați. Analizarea operativă a aces
tor greutăți, depistarea lor la timp, 
concentrarea tuturor forțelor colec-

tivului respectiv și a sprijinului mi
nisterului pentru înlăturarea lor — 
sînt condiții esențiale ale grăbirii 
ritmului de însușire a proceselor de 
muncă, ale atingerii intr-un timp 
mai scurt a indicatorilor prevăzuți.

O atenție deosebită se cere acor
dată — o dată cu atingerea capaci
tății prevăzute — realizării prețului 
de cost proiectat la produsele fabri
cate în noile unități ale industriei 
chimice. Pe lîngă depășirea capaci
tăților de producție, care prin redu
cerea cheltuielilor de amortizare și 
a cheltuielilor generale pe unitatea 
de produs, influențează favorabil 
prețul de cost al produselor fabri
cate, atenția colectivelor din aceste 
unități trebuie să se îndrepte în spe
cial spre reducerea cheltuielilor ma
teriale, ponderea acestor cheltuieli 
în prețul de cost fiind, în sectorul 
de chimie, în medie de 75 la sută din 
costul total de fabricație.

Acționînd asupra acestor elemente 
principale ale prețului de cost, prin 
reducerea consumurilor specifice sub 
nivelul indicat în proiecte, și prin 
valorificarea deșeurilor de fabrica
ție, colectivele de muncă din aceste 
unități pot să obțină însemnate eco
nomii. Rezultate 
această direcție 
lectivele secțiilor de fabricare a 
hexacloranului și detoxanului de la 
Combinatul chimic Borzești, unde 
economiile în acest an se vor ridica 
la peste 15 milioane lei. La Uzina de 
superfosfat și acid sulfuric de la Nă
vodari, din materiile prime econo
misite anul trecut prin reducerea 
consumului specific la apatită cu 
numai 2 la sută, s-a realizat o pro
ducție suplimentară de superfosfat 
în valoare de circa un milion lei. Re
zultate similare s-au obținut și prin 
valorificarea deșeurilor de fabrica
ție rezultate de la noile instalații 
sau cu ajutorul acestora. Astfel, fa
brica de celuloză și hîrtie din 
Zărnești produce din leșiile bisulfi- 
tice ce rămîn de la fabricarea celu
lozei cantități mari de drojdie fura
jeră cu bune proprietăți nutritive,

însemnate în 
au obținut co-

(Continuare în pag. II-a)
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-, Agitația vizuală, 
lozinca, cuvîntul 
partidului expri
mat* într-o formă 
concisă, mobiliza

ut
I

toare, a devenit un element familiar 
al fabricilor noastre. întreprinderile 
din Buzău nu fac excepție de la a- 
ceastă regulă.

Fabrica de mase plastice. Cu per
severență și ingeniozitate folosesc 
comitetul de partid și comitetul sin
dicatului mijloacele variate ale agi
tației vizuale pentru a orienta efor
turile colectivului spre îndeplinirea 
Sarcinilor de producție.

Pe alei — gazete de perete ale că
ror titluri exprimă obiectivul urmă
rit : „Tribuna chimistului“, „Inova
torul“ ; într-un colț, o vitrină cu- 
prinzînd produse de bună calitate 
— „Așa să lucrăm“ — și rebuturi, cu 
numele celui care le-a produs și al 
controlorului de serviciu.

în secțiile fabricii — panouri cu 
angajamentele anuale‘de producție 
ale colectivului și cu stadiul înde
plinirii lor ; în felul acesta mun
citorul are mereu în față atît 
obiectivul final, cît și proporția în 
care l-a realizat. Același rol îl înde
plinesc graficele cu privire la ■ mer
sul întrecerii socialiste care conțin 
rubrici referitoare la prevederile de 
plan, angajamentele suplimentare, 
realizarea lor..

De ce sînt convingătoare cele mai 
multe lozinci ? Pentru că nu se limi
tează să enunțe sarcini generale 
(deși și aceasta este de folos), ci a- 
rată spre ce țintă concretă trebuie 
să-și îndrepte muncitorul eforturile, 
care sînt rezultatele practice, foloa
sele nemijlocite ale bunei organizări 
a muncii. Iată una dintre ele : „Fa

cînd economii de 0,100 kg. material evidențiațllor în întrecere, dar an- 
la o anvelopă, într-un an realizăm gajamentele acestora, stadiul reali- 
economii de 80 000 lei“. Totul este .
astfel gîndit, încît să vorbească sim
plu, direct, convingător minții, con
științei muncitorului, să-i călăuzeas
că eforturile spre obiectivul său 
concret. Tocmai de aceea agitația 
vizuală este aci un mijloc eficace al 
muncii politico-educative care a 
contribuit la depă
șirea planului în
treprinderii pe pri
mele 9 luni ale 
anului la principa
lii indicatori.

Aceasta a justificat organizarea de 
curînd aci de către Consiliul local al 
sindicatelor a unui schimb de expe
riență pe tema „Agitația politică în 
sprijinul realizării sarcinilor de plan“.

Uzina mecanică. în curte — foto
grafiile evidențiaților în întrecere, 
panoul „Inovatori și inovații“, gazeta 
de perete, posturile U.T.M. de con
trol. Cu multă grijă este întocmit 
panoul „Cartea tehnică" : coperți ale 
lucrărilor recent apărute, extrase 
din cărțile ce interesează în mod 
deosebit pe muncitorii uzinei, lista 
cărților primite în ultimul timp la 
biblioteca tehnică.

în halele uzinei, agitația vizuală 
se adresează deosebit, diferențiat, 
frezorilor sau electricienilor, în func
ție de sarcinile specifice ce le revin în 
domeniul creșterii productivității 
muncii, al reducerii prețului de cost, 
al îmbunătățirii calității produselor. 
Pe cîte o raboteză vezi stegulețe ale

însemnări pe teme 
de partid

zării lor, metodele folosite nu sînt 
popularizate. Și ce puternic efect 
agitatoric ar avea, cît de mult ar 
contribui Ia răspîndirea experienței 
înaintate !

Depoul C.F.R. Buzău. La prima 
impresie — totul e bine. Gazete de 
perete, panouri, lozinci ; și cîte stră

danii n-au făcut 
desenatorii, și ce 
îmbinare de cu
lori ! Dar, după ce 
trece prima impre
sie și privești lu

crurile mai de aproape, constați că 
lozincile, cu atîta migală executate, 
adresează mecanicilor, fochiștilor, 
strungarilor, montatorilor, turnăto
rilor numai îndemnuri generale : 
„reduceți rebuturile“, „micșorați 
prețul de cost“, „măriți productivi
tatea" (dar cum, prin ce metode, ce 
foloase practice vor rezulta — des
pre acestea nici un cuvînt).

Mai sînt și asemenea lozinci : 
„Lupta pentru economii nu poate fi 
ruptă de lupta pentru calitate“, „Să 
luptăm pentru valorificarea rezerve
lor interne“. Fără îndoială, acestea 
sînt adevăruri de necontestat, pre
ocupări îndreptățite, dar ce efica
citate poate avea o agitație vizuală 
care se mărginește exclusiv la con
siderații generale, fără adresă pre
cisă, valabile oricînd și oriunde ?

Sau iată altă lozinca : „însușindu- 
ne cifrele de plan pe anul 1963, ne 
luăm angajamentul să le îndeplinim

și depășim". Desi
gur, aci nu este 
nimic greșit. Dim
potrivă, e clar că 
cifrele de plan

trebuie îndeplinite și depășite. Dar, 
te întrebi : care este rostul acestei 
constatări, ce are ea comun cu lo
zinca concretă, actuală, care cheamă 
pe muncitor la luptă pentru un o- 
biectiv clar, precis, și-i arată mij
loacele de a-1 atinge ?

Te apropii de gazeta de perete a 
organizației U.T.M. — un carton 
gol ! („Provizoriu, ni se spune, de 
fapt aici' va fi un afișier pentru pen
sionari"). în sfîrșit, iată și gazeta de 
perete a organizației de partid și a 
comitetului sindicatului, „Locomoti
va“. Nu este greu s-o parcurgi : două 
articole pe teme actuale și... un ar
ticol despre pregătirile pentru 23 
August și... lista celor care au lipsit 
de la o ședință din luna iunie...

Suflă vîntul de octombrie, cad 
frunzele, privești gazeta de perete 
care-ți evocă arșița verii și deodată 
zărești în mijlocul ei un anunț cu 
litere de-o șchioapă : „Participăm la 
concursul gazetelor de perete". Asta, 
după cum se spune, pune capacul.

Pleci de la Depoul C.F.R. și te 
gîndești : oare activiștii Comitetului 
orășenesc de partid Buzău și ai con
siliului local al sindicatelor nu trec 
pe aici ? Ce părere au de aceste 
ciudățenii ? Nu cred că ele umbresc ’ 
progresele realizate în întreprinderi-: 
le orașului în folosirea puternicului 
mijloc de influențare politico-ideolo- 
gică a maselor pe care-1 constituie 
agitația vizuală ?.

T. OLARU

Cuvîntul cadrelor 
din agricultură

Feitasirea îngrășămintelor
pe terenurile erodate

Problema folosirii raționale și in
tensive a pămîntului, care a început 
să fie dezbătută și în coloanele zia
rului „Scînteia", este foarte vastă și 
rezolvarea ei necesită un complex de 
măsuri. în cele ce urmează mă voi 
referi la un singur aspect al acestei 
probleme care, la prima vedere ar 
putea să pară minor, dar care pre
zintă pentru multe raioane, și în
deosebi pentru cele din Moldova, o 
importanță deosebită. Este vorba de 
sporirea fertilității terenurilor situa
te în pantă și erodate. Aceasta este 
o măsură care trebuie să însoțească 
în mod obligatoriu acțiunile de com
batere și de stăvilire a proceselor de 
eroziune a solului.

în regiunea Iași, există suprafețe 
însemnate de teren agricol supuse 
fenomenului de eroziune. Prin acțiu
nea apelor provenite din ploi și ză
pezi, o mare parte din stratul fertil 
de la suprafața pămîntului este 
transportată în văi sau pe locurile 
joase. Din această cauză terenurile 
sînt sărăcite continuu în materii 
hrănitoare, scade capacitatea lor de 
producție. Cercetările făcute la sta
țiunea experimentală agricolă Podu- 
Iloaiei au arătat 
că prin fertiliza
rea acestor tere
nuri, recolta de 
porumb crește cu 
39—40 la sută, iar 
cea de grîu cu 
12—22 la sută. Pe 
solurile complet spălate, sporurile de 
recoltă, dacă se aplică îngrășăminte, 
sînt și mai mari.

Sporirea fertilității terenurilor în 
pantă prezintă mare importanță pen
tru obținerea unor recolte mari. La 
ședința ținută cu activul de partid 
din regiunea Iași în septembrie 1961, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
arătat că : „...pentru creșterea pro
ducției agricole, pe lîngă ridicarea 
continuă a productivității pe terenu
rile bune, una din sarcinile mai im
portante ale organelor de partid și 
de stat din regiune este organizarea 
unei acțiuni largi de combatere a e- 
roziunii solului“. Pe baza acestei in
dicații, în regiunea Iași s-a început 
o acțiune susținută pentru punerea 
în valoare a terenurilor erodate și 
pentru ridicarea continuă a fertilită
ții lor.

La stațiunea experimentală Podu- 
Iloaiei s-au făcut numeroase expe
riențe pentru punerea în valoare a 
terenurilor în pantă într-un stadiu 
de eroziune moderată, care sînt pre
dominante în regiune. Pe aceste te
renuri erodate nu se poate concepe 
sporirea substanțială a producției de 
porumb și grîu fără aplicarea de în
grășăminte. După cercetările făcute 
în cadrul stațiunii a reieșit că, pe te
renurile puternic erodate și sărăcite 
în principalele elemente nutritive, 
pămîntul nu este decît un suport 
pentru plante. Creșterea și dezvolta
rea plantelor nu se fac decît pe sea
ma îngrășămintelor aplicate. Pe lo
turile experimentale cultivate de
monstrativ fără îngrășăminte, po
rumbul și grîul abia au produs să- 
mînța folosită pentru însămînțare. 
Aplicînd îngrășăminte, producțiile 
au crescut foarte mult, atingînd în 
unele cazuri nivelul celor obți
nute pe terenurile neerodate. în- 
grășămintele sporesc fertilitatea, dar 
contribuie și la combaterea eroziunii, 
ajutînd la dezvoltarea unui sistem 
radicular mai puternic și al unui 
frunziș mai bogat al plantelor care 
rețin și protejează mai bine soluL

Aplicarea îngrășămintelor trebuie 
Să se facă diferențiat, ținîndu-se 
seama mai ales de gradul de eroziune 
a solului. Foarte adesea, chiar pe 
același versant se întîlnesc porțiuni 
de t ,^fen cu diferite grade de eroziune 
și cu fertilitate diferită. In cazul fo
losirii aceleiași cantități de îngrășă
minte, producția de porumb la hec
tar a variat astfel : la piciorul pan
tei recolta a fost de peste 4 600 kg 
boabe; în treimea inferioară — 3 401 
kg ; la mijlocul pantei — în zona cea 
mai erodată — 2 940 kg la hectar, iar 
în treimea superioară, aproape de 
cumpăna apelor, producția a fost de 
4 492 kg.

Pentru a arăta efectul pozitiv al 
îngrășămintelor asupra producției de 
porumb, yom da cîteva rezultate ob

Pămîntul să fie folosit 
intensiv și rațional

ținute la Stațiunea Podu-Uoaiei, pe 
pante cu eroziune moderată. Cînd 
s-au dat la hectar 300 kg azotat de 
amoniu, sporul de recoltă, față de 
lotul martor, a fost de 1 283 kg ; la 
400 kg superfosfat — 927 kg, iar la 
300 kg azotat de amoniu plus 400 
kg superfosfat — 1 862 kg.

Aceste date demonstrează în mod 
convingător că aplicarea îngrășămin
telor minerale chiar în doze mode
rate mărește simțitor producția. Pe 
terenurile complet spălate, sporurile 
de producție sînt și mai mari. In ma
joritatea gospodăriilor colective în- 
grășămîntul de bază este gunoiul 
de grajd și de aceea a fost încercat 
și acest îngrășămînt, singur sau în 
amestec cu îngrășămintele minerale. 
Rezultatele au fost foarte bune, e- 
vidențiindu-se varianta care, pe lîngă 
gunoi, a primit superfosfat și azotat 
de amoniu. Cînd s-au dat la hectar 
20 tone gunoi s-a obținut un spor 
de recoltă de 1 477 kg față de lotul 
martor. Recoltele cresc paralel cu 
mărirea dozelor de gunoi, ajungînd 
ca la 40 tone la ha să se înregistreze 
un spor de 1 726 kg la ha. Cel mai 
bun efect l-a avut însă gunoiul 

de grajd în canti
tate de 20 tone la 
hectar în amestec 
cu 100 kg azotat 
de amoniu și 200 
kg superfosfat la 
ha. Sporul de pro
ducție a fost de 

1 920 kg boabe la ha. Gunoiul de 
grajd are însă avantajul că-și pre
lungește efectul și asupra culturii 
care urmează după porumb — res
pectiv grîul de toamnă sau alte cul
turi ; influența lui se prelungește 
chiar și în anul al 3-lea.

La grîu, folosirea îngrășămintelor 
pe terenurile în pantă erodate adu
ce, de asemenea, sporuri mari de 
producție ajungînd la peste 1 000 kg 
la hectar față de terenurile neîn- 
grășate.

Aplicarea îngrășămintelor în 
mod diferențiat, în funcție de gradul 
de eroziune a pantelor, poate mări 
în mod considerabil suprafața cul
tivată a regiunii Iași. Faptul că anul 
acesta unele gospodării colective și 
de stat din regiune au obținut re
colte mici de grîu arată clar că nu 
s-a acordat terenurilor în pantă o a- 
grotehnică corespunzătoare, că nu 
s-a făcut fertilizarea lor, deși posi
bilități există. Unele unități, în goa
nă după producții „spectaculoase“, 
fertilizează toate terenurile plane, 
care prin natura lor sînt mai bogate 
și neglijează pantele, care ocupă o 
suprafață mare în regiune și pe 
care, forțate de împrejurări, le cul
tivă cu grîu și porumb. Intr-adevăr, 
este mult mai ușor să transporți gu
noiul sau îngrășămintele minerale pe 
terenurile plane, însă este mai eco
nomic să fertilizezi suprafețe mari 
printre care și terenurile în pantă.

Pantele erodate sînt foarte „recu
noscătoare“ cînd li se aplică doze 
moderate de îngrășăminte organice 
(10—20 tone de gunoi la ha) sau mi
nerale (100—200 kg azotat de amo
niu și 200—400 kg superfosfat la ha) 
fie că sînt cultivate cu grîu de toam
nă sau cu porumb. Deocamdată, uni
tățile agricole din regiune și în spe
cial gospodăriile colective nu dispun 
de cantități mari de îngrășăminte 
minerale. Există însă gunoi de grajd 
suficient, care trebuie folosit la ma
ximum.

Concluzia că fertilitatea terenuri
lor în pantă trebuie să crească este 
demonstrată și de rezultatele obți
nute de gospodăriile de stat și co
lective din regiune, care prin aplica
rea de îngrășăminte naturale și mi
nerale au reușit să obțină producții 
mari. Iată de ce, paralel cu expe
riențele care se fac în legătură cu 
aplicarea îngrășămintelor, este nece
sar să se ia măsuri pentru fertiliza
rea unor suprafețe cît mai mari. A- 
ceasta trebuie să fie preocuparea 
specialiștilor din fiecare unitate a- 
gricolă socialistă. în felul acesta se 
vor putea obține de la an la an re- 
colțe tot mai mari și pe terenurile 
situate în pantă și erodate.

I. COSTACHE 
Stațiunea experimentală 

Podu-IIoaiei, regiunea Iași

Indicatorii tehnico-economicii proiectați 
să fie realizați într-un termen cit mai scurt

(Urmare din pag. I-a)

Valoarea acestora se ridică la apro
ximativ 10 milioane lei anual.

La unele instalații, datorită depă
șirii consumurilor specifice și a chel
tuielilor ocazionate de repararea uti
lajelor, precum și din cauza calității 
necorespunzătoare, nu se realizează 
încă prețul de cost planificat. Ase
menea situații există, de pildă, la 
Uzinele de produse sodice Ocna Mu
reș, la fabrica de amoniac de la 
Combinatul chimic Făgăraș și la 
alte unități nou intrate în producție.

In ce privește productivitatea 
muncii înscrisă în proiectele noilor 
obiective, și aici sînt importante re
zerve interne care pot fi puse, de 
la început, în valoare. Ca urmare a 
creșterii capacităților de producție 
proiectate și a măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice aplicate, productivitatea 
muncii a fost depășită, față de pro
iect, la multe din unitățile nou in
trate în funcțiune. Rezultate valo
roase au obținut în această privință 
colectivul Combinatului chimic Bor- 
zești, al Uzinelor chimice „9 Mai“- 
București, al fabricii de metanol de 
la Combinatul chimic din orașul 
Victoria și altele — aceasta avînd 
efecte bune și asupra realizării celor
lalți indicatori tehnico-economici.

Rezultatele obținute pînă acum în 
atingerea într-un termen cît mai 
scurt a indicatorilor tehnico-econo
mici la noile unități puteau fi, fi
rește, și mai însemnate. Au existat 
însă cazuri cînd procesul de reali
zare integrală a acestor indicatori a 
fost în parte încetinit din cauza stu
dierii și cunoașterii insuficiente a 
proceselor de fabricație în faza de 
proiectare. Așa s-a întîmplat la o 
instalație din industria petrochimi
că, unde la una din fazele de fabri
cație a trebuit să fie schimbată co
loana de reacție, adoptîndu-se o so
luție mult mai simplă față de cea 
prevăzută inițial. La alte instalații 
procesul de fabricație a trebuit să 
fie oprit de cîteva ori, deoarece, 
după punerea lor în funcțiune, uti
lajele necesitau modificări și repa
rații.

Și în ce privește reducerea prețu

lui de cost mai sînt încă destule po
sibilități care n-au fost valorificate 
în mod corespunzător. La Combina
tul chimic Tîrnăveni, de pildă, prin 
valorificarea soluțiilor reziduale de 
la fabricarea bicromatului de sodiu 
se pot realiza anual circa 700 tone 
sulfat de sodiu.

La nerealizarea prețului de cost 
proiectat în unele unități noi contri
buie și cheltuielile ocazionate de 
executarea unor reparații la diferite 
utilaje puse în funcțiune, a căror 
calitate nu a corespuns întrutotul în 
perioada probelor tehnologice. Așa 
s-a întîmplat la instalația de fabri
care a amoniacului de la Combina
tul chimic Făgăraș. O cauză care a 
contribuit la aceasta a fost și aceea 
că unele utilaje executate și livrate 
de Uzinele „23 August“-București au 
necesitat diferite modificări și îm
bunătățiri pentru a putea funcționa 
în bune condiții. Și la fabricarea 
fenolului și acetonei în instalațiile 
din cadrul Complexului petrochimic 
Onești-Borzești, datorită utilizării 
incomplete a ; aparaturii auxiliare, 
sarcina de reducere a prețului de 
cost înscrisă în proiect nu a fost 
realizată. Aici au existat o serie de 
deficiențe în ce privește instructajul 
profesional al personalului care de
servește aceste aparate. Măsurile 
ulterioare pentru eliminarea defi
ciențelor îndreptățesc părerea că și 
aici prevederile de proiect vor fi 
realizate în scurt timp. Realizarea 
unor asemenea prevederi trebuie să 
preocupe mai mult și colectivele 
unor secții noi de la Uzinele din Go
vora, Năvodari, „Carbosin“ — Copșa 
Mică ș.a. unde este nevoie să se ac
ționeze mai hotărît în direcția redu
cerii continue a consumurilor speci
fice de materiale și materii prime.

Prețul de cost a fost influențat și 
de faptul că pe unele șantiere, în
treprinderile de construcții și mon
taj din rețeaua ministerului nostru 
au executat lucrări de calitate ne
corespunzătoare, ceea ce a cerut re
medieri, întîrziindu-se intrarea în 
producție cu capacitatea integrală.

Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, colectivele de muncă din fa

bricile, secțiile și instalațiile noi ale 
industriei noastre chimice pot și tre
buie să-și intensifice, eforturile în 
vederea atingerii și depășirii în cel 
mai scurt timp a indicatorilor teh
nico-economici proiectați. Organiza
rea de consfătuiri și schimburi de 
experiență între unitățile cu profil 
similar poate contribui la generaliza
rea succeselor obținute de colecti
vele fruntașe în această acțiune, la 
sprijinirea celor rămase în urmă.

în descoperirea de noi rezerve 
pentru depășirea indicatorilor tehni
co-economici proiectați, un ajutor 
prețios îl pot da cabinetele tehnice 
și colectivele de documentariști din 
întreprinderi. în sprijinul unei do
cumentări eficiente stau o serie de 
materiale : caiete de noutăți tehno
logice pentru industria anorganică, 
organică, petrochimică, produși ma- 
cromoleculari, agrochimie etc. Cer
cetătorii, proiectanții, constructorii, 
chimiștii din unitățile noi trebuie să 
folosească cu mai multă eficiență 
aceste materiale de documentare — 
surse importante de orientare pen
tru îmbunătățirea în continuare a 
indicatorilor tehnico-economici la 
instalațiile date în funcțiune. Cerce
tătorii și proiectanții au de aseme
nea datoria ca, acolo unde este ca
zul, să îmbunătățească procesele teh
nologice și utilajele în funcțiune, în 
scopul atingerii sau depășirii capa
cității de producție planificate, spo
ririi productivității muncii, reducerii 
prețului de cost.

în recentele dezbateri a cifrelor 
de plan pe anul 1964, un loc impor
tant în discuțiile purtate cu acest 
prilej de către colectivele de muncă 
din unitățile noastre a ocupat și a- 
naliza acelor măsuri, prin aplicarea 
cărora, anul viitor pot să se reali
zeze și să se depășească indicatorii 
tehnico-economici planificați la noile 
unități. înfăptuirea practică a mă
surilor și propunerilor făcute cu 
acest prilej este o îndatorire de sea
mă a conducătorilor de întreprin
deri, a specialiștilor de aici — aceas
ta constituind un mijloc important 
de a obține în anul ce vine noi 
succese pe linia realizării și depășirii 
capacităților proiectate.

Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Ro- 
mîne : Evgheni Oneghin — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Mam-zelle 
Nitouche — (orele 19,30). Teatrul Na? 
țional „I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : 
Macbeth — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Adam și Eva — (orele 19,30). Teatrul ,,C. 
I. Nottara“ (Sala Magheru) : Peer Gynt
— (orele 19,30). (Sala Studio) : Casa cu 
două intrări — (orele 20). Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Mă- 
gureanu 1) : Război șl pace — (orele
19.30) . (Sala Studio — str. Alex. Sabia 
nr. 76 A) : Tache, Ianke șl Cadîr — (o- 
rele 19,30). Teatrul pentru tineret șl co
pii (Sala C. Miile) : De Pretore Vincen
zo — (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Ciulești : Hoții și vardiștii — (o- 
rele 19,30). Teatrul Regional București : 
Grădina cu trandafiri — (orele 20). 
Teatrul evreiesc de stat : Firul de aur
— (orele 20). Ansamblul de eîntece și 
dansuri al C.C.S. ; Cîntă țara mea — (o- 
rele 20). Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : Ca la revistă — (o- 
rele 20). (Sala din Calea Victoriei 174) : 
Palatul melodiilor — (orele 20). Tea
trul Țăndărică (Sala Academiei) : Umor 
pe sfori — (orele 9) -, A fugit un tren
— (orele JG). Circul de stat : Stelele 
Budapestei — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Electra : Patria
— bd. Magheru 12—14 (9,30; 11,45; 14;
16,30; 19; 21,15). La vîrsta dragostei : Re
publica — bd. Magheru 2 (10; 12; 14;
16,30; 18.45; 21). Trei plus două — cine
mascop : Carpați — bd. Magheru 29 (10; 
12; 15; 17; 19; 21), București — bd 6 Mar
tie 6 (9; 11; 13; 15; 17; 19: 21), Excelsior
— bd. 1 Mai 322 (10,45; 13; 15,15; 17,45;
20) , Feroviar — cal. Griviței 80 (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Flamura — șos. 
Giurgiului 155 (10; 12; 16; 18; 20). Taxiul 
morții : Capitol — bd. 6 Martie 16 (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), înfrățirea între 
popoare — bd. Bucurcștil-Noi (11, 15,15; 
17,45; 20), Grivlța — cal. Griviței — 
lîngă podul Basarab (10; 12,15; 14,15; 
16,45; 19; 21,15), Tomis — cal. Văcărești 
21 (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Melodia — 
șos. Ștefan cel Mare — colț, eu str. Ll- 
zeanu (10; 12; 14; 10; 18; 20), Modern — 
piața G. Coșbuc 1 (10; 12; 14; 16,30; 18,30;
20.30) . Valsul nemuritor : Festival — bd.
G Martie 14 (9,45; 12; 14,15; 1G.30; 18,45;
21) , Aurora — bd. Dimitrov 118 (10; 12;
14; 1G; 18; 20), Libertății — str. 11 Iunie 
75 (10; 12; 14; 1G; 18; 20), Cosmos — bd. 
30 Decembrie 89 (1G; 18; 20), Volga —
șos. I. Pintilie 61 (9; 11; 13; 15; 17; 19;
21). Vaporul lui Emil — cinemascop : 
Luceafărul — cal. Rahovei 118 (16; 18,15;
20.30) . Van Gogh : Tineretului — cal.
Victoriei 48 (10,30; 13; 15,30; 18; 20,30).
Vară și fum — cinemascop : Victoria
— bd. G Martie 7 (9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21), Glulești — cal. Ciu
lești 56 (9,30; 11,45; !4; 16,15; 18,30;
20,45), Miorița — cal. Moșilor 127 (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Cain al 
XVIII-Iea : Central — bd. 6 Martie (9,45; 
12; 14,15; 1G.30; 18,45; 21). Cucerirea E- 
verestului ; Lumina — bd. 6 Martie 12 
(rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 14, după-amiază, 16; 18,15;
20.30) , Bucegi — bd. 1 Mai 57 (10; 12; 16; 
18; 20). Cel mai mare spectacol : Union
— str. 13 Decembrie 5—7 (11; 14,15; 17,15; 
20,15). Program special pentru copii la 
orele 10 la cinematograful Doina — str. 
Doamnei 9. Ultimul tren din Gun Hill :

Doina — str. Doamnei 9 (.11; 13; 15; 17; 
19; 21). Program de filme documentare 
de la orele 10 pînă la orele 21 în conti
nuare la cinematograful Timpuri Noi
— bd, 6 Martie 18. Gangsteri și filan
tropi : Cultural — piața Iiie Pintilie 2 
(16; 18,15; 20,30). Codin : Dacia — cal. 
Griviței 137 (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Pa
cea — bd. Libertății 70—72 (16; 18; 20). 
Strict secret — cinemascop : Buzeștl
— str. Buzeștl 9—11 (16 ; 18,15 ; 20,30),
Floreasca — str. I. S. Bach 2 (16 ; 
18,15 ; 20,30). Dintele de aur ; Crîn-
gași — str. Crîngași 42 (16 ; 18,15 ;
20,30). Cartouche — cinemascop : 
Unirea — bd. 1 Mai 143 (11; 15; 17; 19;
21). Fortăreață pe Rin : Flacăra — cal. 
Dudești 22 (16; 18,15; 29,39). Tintin șl 
misterul ,,Lînei de aur“ : vitan — cal. 
Dudești 97 (15; 17; 19; 20,45). Pe Donul li
niștit — seria a III-a : Munca — șos. Mi
hai Bravu 221 (16; 18,30; 21), Oameni
de afaceri : Popular — str. Mătăsari 31 
(16; 10,15; 20,30). Ipocriții : Arta — cal. 
Călărași 153 (16; 18,15; 20,30). Povestea 
pantofiorului de aur : Moșilor — cal. 
Moșilor 221 (15; 17; 19; 21). Voi fi mamă : 
Viitorul — str. M. Eminescu 127 (16; 
18,15; 20,30). Babette pleacă la război — 
cinemascop ; C'olentlna — șos. Colentina 
84 (15; 17; 19; 21), Drumul Serii — str. 
Drumul Serii 30 (16; 18,15; 20,30). O per
lă de mamă : Adesgo — cal. Șerban 
Vodă 209 (15; 17; 19; 21). Revista de la 
miezul nopții — cinemascop : Progresul
— șos. Giurgiului 3 (15.30; 18; 20,15). Fe
cioara : Lira — cal. 13 Septembrie 196 
(15; 17; 19; 21). Raidul vărgat : Ferentari
— cal. Ferentari 86 (10; 15; 18; 21). Fan
tomele din Spessart : Cotroceni — șos. 
Cotroceni 9 (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 - Univer
sitatea tehnică la televiziune. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pentru ti
neretul școlar. 19,45 — Constructorii de 
utilaj petrolier. 20,05 — Săptămîna.
21,00 — Emisiune consacrată Zilei Forțe
lor Armate ale Republicii Populare Ro- 
mîne. In încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.CUM E VREMEA

Ieri în țară ; Vremea a fost umedă, 
cu cerul mai mult acoperit. Au căzut 
ploi intermitente în Oltenia, Muntenia 
și Moldova. In rest ploile au fost locale. 
In munți a căzut lapoviță și ninsoare. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din 
nord-est. Temperatura a fost cuprinsă 
între 15 grade la Satu Mare și 7 grade 
la C'împlna, Tg. Neamț, Cîmpulung 
Moldovenesc. In București : Vremea a 
fost umedă, cu cerul mai mult acoperit. 
A plouat intermitent. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit din nord-est. Tem
peratura maximă a atins 13 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 26. 
27 și 28 octombrie. In țară : Vremea se 
ameliorează iar cerul devine variabil. 
Dimineața ceață și brumă aproape în 
toate regiunile țării. Vînt slab pînă la 
potrivit din est. Temperatura în creș
tere ușoară la început, apoi staționară. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 4 
și plus 6 grade, iar maximele între 8 și 
18 grade. In București : Vremea se a- 
meliorează, iar cerul devine variabil. 
Dimineața ceață și brumă la începutul 
intervalului. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară.

Totul era pregătit. In vaza de sticlă — sim
plu element de decor în celelalte zile ale.săp- 
tăminii — răsăriseră flori proaspete de cîmp 
și o mină grijulie netezise cutele plușului de 
pe masă. La mijloc, un vraf de dosare. Fie
care — o poveste a unei vieți de om. In încă
perea mare, cu ferestrele larg deschise spre 
cerul de toamnă, urma să înceapă obișnuita 
ședință a biroului Comitetului raional de 
partid Rupea, pentru confirmarea unor noi 
membri și candidați de partid.

Din multele biografii ale celor veniți din 
satele raionului, am ales trei. Oamenii — 
după cum veți vedea — sînt feluriți ca vîrste 
și ca preocupări. Și 'dacă drumurile lor în 
viață s-au întîlnit totuși pe aceeași coordo
nată, faptul se datorește năzuinței lor comune 
de a face parte din marea familie a comu
niștilor. Să vi-i prezentăm.

na Șoaită e o femeie trecută de 
prima tinerețe.

De sub basmaua înflorată îi ies 
fuioarele argintii ale părului. Mîi- 
nile, asprite de truda grea pe care

au cunoscut-o, le ține una peste alta în poală, 
lăsîndu-le să se odihnească parcă. Răspunde 
scurt și precis la întrebările puse acum, la 
confirmare. Tovarășii de la raion o cunoșteau. 
De mai bine de opt ani muncește cu tragere 
de inimă ca activistă obștească, legîndu-și 
numele de toate acțiunile importante ale fe
meilor din satul Paloș. în primăvară, cînd 
abia se topiseră zăpezile, zeci de femei însu
flețite de exemplul Anei au curățat de mără- 
ciniș pășunea, pregătind-o oglindă pentru ci
rezile colectivei. Podețele și gardurile din sat 
tot ele le-au văruit, îngrijindu-se ca ulițele 
să arate una mai frumoasă ca alta. La parcul 
din mijlocul satului și-au petrecut multe zile 
sădind flori, croind drum aleilor. Acum, în 
toamnă, s-au gîndit să crească laolaltă cîteva 
mii de pui. Și dacă ai să cercetezi și panourile 
cu evidența zilelor-muncă de la colectivă, ai să 
afli că printre fruntași sînt mai multe femei.

Au toate acestea vreo legătură cu Ana 
Șoaită ? De bună seamă. Nu degeaba spun 
femeile din sat : „îi ca argintul viu“.

...Sînt mai bine de 30 de ani de cînd a luat 
drumul Bucureștiului, să se angajeze la stă- 
pîni. Mai tîrziu, după ce s-a măritat, parcă 
înfrunta mai ușor sărăcia, fiind în doi... In 
loc să mai asude la boieri, au început să in

tre slugi pe propriul lor petec de pămînt din 
sat. Acum, au trecut peste 10 ani de cînd co
lectiva a prins cheag. Viața arată altfel.

Amintindu-și de zilele și nopțile petrecute 
de Ana Șoaită — înflăcărată agitatoare pen
tru viața nouă de colectivist — pentru a în
drepta spre albia colectivei și ultimele' 
pîrîiașe ale îndoielilor, Ion Vocilă, vechi 
membru de partid, spunea : „Harnică femeie. 
A meritat să fie decorată cu medalia „In cin
stea colectivizării agriculturii“...

Alți oameni din sat îți vorbesc despre pa
siunea pentru lectură a Anei, nelipsită de la 
cercurile de citit ale femeilor ori de la cămi
nul cultural. După cum muiți îți vor povesti 
despre grija cu care și-a crescut trei feciori, 
dîndu-le o bună educație.

Ca șefă de echipă sau în brigada de cîmp 
la colectivă, Ana Șoaită a fost întotdeauna 
fruntașă. Am reținut din procesul verbal al 
adunării generale a organizației de bază un 
paragraf pe care îl reproduc, respectînd re
dactarea : „Tov. Gh. Forbea o întreabă pe 
tov. Ana ce a îndemnat-o ca să ceară să fie 
candidată.

Tov. Șoaită răspunde că dragostea mare 
pentru partid i-a îmboldit inima, faptul că 
partidul îi al dreptății și al omeniei, că a 
văzut că alta-i viața în sat la noi și în toată 
țara...“

tătea în hol, așteptînd să intre în bi
rou. Ii părea rau că nu-i fumător. O 
țigară poate i-ar mai fi stăvilit emo
ția. Așa, își tot făcea de lucru cu no
dul cravatei. Cînd a fost poftit înăun

tru, a scos repede din buzunar o oglinjoară 
și s-a mai uitat o dată..

Aurel Bucur împlinește 19 ani peste o lună. 
E subțirel și în costumul de culoare închisă 
pare mai degrabă un copilandru. Este unul 
dintre cei mai buni îngrijitori de animale de 
la gospodăria colectivă din Cața.

— Și cum de te-ai hotărît să treci să lucrezi 
în sectorul zootehnic ? îl întreabă secretarul 
comitetului raional. Nu era mai ușor la bri
gada de cîmp ?

Tînărul capătă curaj.
— Mi-s dragi animalele, încă de cînd eram 

copil. L-am tot bătut la cap și pe tovarășul 
președinte și pe tovarășul secretar al comi
tetului de partid al gospodăriei să mă mute 
la zootehnie... Am în grijă 28 de viței.

. A doua zi după ședința de la raion, l-am

vizitat pe Aurel 
Bucur acolo, la mar
ginea satului, pe cos
tișa unui deal cuprins 
de rugina toamnei. 
Umbla cu biberonul

de la un vițel la altul, hrănindu-i așa cum 
scrie la carte. La carte, căci printre lucrurile 
personale aflate pe o policioară erau și cîteva 
broșuri de zootehnie, subliniate cu creionul.

— M-am înscris la învățămîntul agrozoo
tehnic de trei ani. Că una-i să înveți după 
ureche, și alta-i să prinzi lecțiile predate de 
ingineri și de specialiști.

Aflu de la brigadier, care e de altfel și 
secretarul comitetului de partid al gospodări
ei, că tînărul îngrijitor a deprins tainele me
seriei, că datorită îngrijirii atente a vițeilor, 
alimentării lor raționale, aceștia au un spor 
lunar de greutate de 25—30 de kg.

— Băiat bun, adaugă brigadierul. Mai acu’ 
vreo săptămînă era organizată la căminul 
cultural o seară cultural-educativă pentru ti
neret. Conferință, întîlnire cu brigadieri 
fruntași și, bine înțeles, dans. Că le-a 
cumpărat gospodăria tinerilor un magneto
fon. Se îmbracă Aurel frumos și dă să 
plece de acasă spre cămin. Cînd toc
mai află că o vițică de două zile nu prea e 
în apele ei. Credeți că s-a mai dus la dans ? 
Da’ de unde.' Cică are întîlnire cu Rose-Marie 
și pace bună. Că așa a botezat-o pe vițică...

Gospodăria din Cața are un sector zooteh
nic dezvoltat. Peste 800 de animale, dintre 
care 520 tineret. La marginea satului au fost 
înălțate în acest an două grajduri mari, iar 
cel de-al treilea e și el aproape gata. E firesc 
ca, ținînd seama de perspectiva dezvoltării 
sectorului zootehnic, organizația de partid 
să se gîndească să întărească munca, să for
meze acolo o grupă de partid. Primul dintre 
tinerii îngrijitori de care s-au ocupat cu 
perseverență comuniștii, dîndu-i să citească 
diferite cărți despre partid și politica 
lui, stînd de vorbă cu el, într-un cuvînt pre- 
gătindu-1 să devină candidat de partid, a fost 
Aurel Bucur.

— Vine primul și pleacă cel din urmă, 
spune Petre Bucur, un om în etate, care îl a- 
jută pe tînăr să-și ridice calificarea.

— Lucrăm împreună doar de cîteva luni și 
nu mi-e rușine să arăt că am avut și eu de 
învățat de la el, chiar dacă am mai multă 
experiență spune Iosif Forgaci. îmi place că 
învață, se sfătuiește cu tovarășa ingineră ori 
de cîte ori nu pricepe ceva. Acum, de cînd a 
fost confirmat candidat, o să învețe și mai cu 
sîrg.

acă n-ai ști că e învățătoare, ai pu
tea crede la prima vedere că și-a 
lăsat acasă cravata de pionieră, 
dornică să arate „mai mare". Aici, 
la raion, a venit împreună cu o

membră de partid cu vechime, care s-a ocu
pat de ea încă din perioada cînd făcea parte 
din activul fără de partid.

— Eu i-am dat și recomandare, arată Roza
lia Moldovan. Mi-am spus părerea în scris și 
o susțin și în fața biroului raional. E o în
vățătoare pricepută, care iubește copiii și nu 
numai că îi ajută să învețe, dar se ocupă și 
de timpul lor liber. Dacă ați vedea-o în mij
locul lor, pornind în excursii sau la muncă 
patriotică...

Genoveva Radu e de fel din satul Augustin, 
comuna Ormeniș, acolo unde și practică me
seria pe care a îndrăgit-o ' de pe cînd era 
și ea elevă. O nenorocire petrecută în familie 
a împiedicat-o îndată după absolvirea școlii 
de șapte ani să urmeze mai departe. S-a dus 
la Brașov, la uzinele de tractoare, unde s-a 
angajat ca muncitoare. Iși reamintește cu 
bucurie de colectivul de acolo, de ajutorul și 
sfaturile prețioase ale comuniștilor.

— Secretarul comitetului de partid mi-a dat 
aripi, ca să spun așa, povățuindu-mă să mă 
înscriu la seral Pe urmă, cînd am absolvit 
școala medie mi-au .spus tovarășii că dacă 
mi-e drag să fiu învățătoare, să mă înscriu la 
institutul pedagogic, la fără frecvență. Ceea 
ce am și făcut...

Venită în sat, n-a considerat că munca ei 
se rezumă doar la catedră. Desigur, aceasta 
este sarcina de căpetenie, dar în timpul liber 
a dat ajutor la căminul cultural, la bibliotecă, 
a ținut conferințe a jucat ea însăși în cîteva 
piese, atrăgînd tineretul la această activitate.

Adresîndu-se biroului organizației de partid 
cu rugămintea de a supune adunării generale 
cererea ei de primire în rîndurile candidaților 
de partid, Genoveva Radu arăta : Trăind și 
muncind în anii puterii populare, care m-a a- 

.jutat să-mi împlinesc visul, îmi dau seama că 
tot ce s-a înfăptuit în țara noastră se datorește 
partidului iubit. Știu că o dată intrată în rîn
durile partidului, răspunderea mea este și mai 
mare. Dar nu îmi voi precupeți forțele pentru 
a răspunde cinstei și încrederii care mi se dă“.

Membrii biroului Comitetului raional de 
partid Rupea au sfătuit-o cu prilejul confir
mării să-și ridice necontenit calificarea, să în
vețe din experiența cadrelor didactice cu ve
chime, ca în munca sa de instructoare de pio
nieri să educe copiii în spiritul dragostei față 
de patria socialistă, față de muncă. A fost o 
discuție tovărășească, bogată în învățăminte 
pentru tînăra comunistă.

ION MARGINEANU
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Adunare festivă consacrată sărbătoririi 
Zilei forțelor Armate ale P. Romîne

Joi după-amiază a avut loc în 
Capitală adunarea festivă consacra
tă sărbătoririi Ziiei Forțelor Arma
te ale R. P. Romîne.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii : general colonel Alexan
dru Drăghici, general de armată Le- 
ontin Sălăjan, Florian Dănălache, 
prim-secretar a! Comitetului orășe
nesc București al P.M.R., Isac Mar
tin, președintele C.C.S., Virgil Tro- 
fin. prim-secreiar al C.C. al U.T.M., 
general colonel Ion Tutoveanu, ge
neral locotenent Ion Ioniță, general 
locotenent Mihai Burcă — adjuncți 
ai ministrului forțelor armate, gene
ral locotenent Vasile Negrea, ad
junct al ministrului afacerilor inter
ne, general colonel în rezervă Ilie 
Crețulescu, general maior Ion 
Gheorghe, acad. Dumitru Dumitres
cu, prim-secretar al Academiei R.P. 
Romîne, Marin Turcu, muncitor 
fruntaș la uzinele „Timpuri noi“.

La adunare au participat membri 
ai C. C. al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, generali și 
ofițeri activi și în rezervă, veterani 
din războiul antifascist, oameni ăi 
muncii din întreprinderile și insti
tuțiile bucureștene.

Au luat parte atașați militari ai 
misiunilor diplomatice din R. P. Ro
mînă.

După intonarea Imnului de Stat al 
R. P. Romîne, adunarea a fost des
chisă de general de armată Leontin 
Sălăjan, membru supleant al Birou
lui Politic al C. C. al P.M.R., minis
trul forțelor armate.

A luat apoi cuvîntul general lo
cotenent Mihai Burcă, membru al 
C. C. al P.M.R., adjunct al ministru
lui forțelor armate.

în cuvîntarea sa, vorbitorul a re
levat însemnătatea istorică a actu
lui de la 23 august 1944, înfăptuit 
sub conducerea partidului și a subli
niat contribuția armatei romîne la 
victoria asupra Germaniei hitle- 
riste.

însuflețită de dragostea de patrie 
— a spus vorbitorul — de justețea 
cauzei pentru care Partidul Comu
nist a ridicat la luptă întregul po
por, armata romînă a întors armele 
împotriva cotropitorilor hitleriști, a- 
devăratul dușman al independenței 
noastre naționale, luptînd cu vitejie 
și eroism, umăr la umăr cu glorioa
sa armată sovietică, pentru elibera
rea patriei, pentru zdrobirea fascis
mului. în continuare, vorbitorul s-a 
referit pe larg la procesul de fău
rire a armatei populare, armată de 
tip nou.

Relevând
tei noastre

succesele obținute de popor, sub 
conducerea partidului, vorbitorul a 
scos în evidență marile prefaceri 
care au schimbat din temelii înfăți
șarea întregii țări.

Muncind cu avînt pentru desăvîr- 
șirea construcției socialismului, po
porul romîn își aduce contribuția la 
întărirea continuă a puterii econo
mice și a influenței sistemului mon
dial socialist, la cauza păcii în lume.

Manifestîndu-se ca un factor activ 
pe arena internațională, R. P. Ro
mînă, alături de celelalte țări socia
liste, luptă neobosit pentru destin
derea încordării internaționale, cu 
convingerea fermă că orice proble
mă litigioasă poate fi rezolvată pe 
calea tratativelor.

R. P. Romînă, alături de celelalte 
țări socialiste, a spus vorbitorul, 
luptă cu perseverență pentru înce
tarea cursei înarmărilor și a orică
ror experiențe cu arme atomice, 
pentru interzicerea producerii și fo
losirii armei nucleare, împotriva 
răspîndirii armelor atomice în lume 
și pentru lichidarea stocurilor exis
tente din aceste arme, pentru des
ființarea bazelor militare de pe teri
torii străine, pentru reducerea for
țelor militare și înfăptuirea dezar
mării generale, pentru încheierea 
Tratatului de pace german și solu
ționarea, pe această bază, a proble
mei Berlinului occidental.

Militînd pentru salvgardarea pă
cii, pentru destinderea continuă a re
lațiilor internaționale, partidul și 
guvernul nostru mențin totodată 
trează vigilența poporului, mani
festă grija cuvenită pentru asigura
rea capacității de apărare a patriei, 
împotriva oricărei agresiuni. Armata 
noastră populară — a spus generalul 
locotenent Mihai Burcă — dispune 
de tot ceea ce este necesar pentru 
a îndeplini cu cinste orice misiune 
încredințată de partid și guvern.

Militarii armatei noastre popu
lare — a spus în încheiere vorbito
rul — sărbătorind împreună cu în
tregul popor Ziua Forțelor Armate, 
raportează partidului și guvernului 
că străjuiesc cu vigilență cuceririle 
revoluționare ale poporului munci
tor, independența și suveranita
tea patriei, apără — împreună cu 
celelalte armate frățești, unite prin 
Tratatul de la Varșovia — securita
tea lagărului socialist, pacea în lume.

Cuvîntarea a fost subliniată cu 
puternice aplauze.

în încheierea adunării a fost pre- : 
zentat un program artistic la care ! 
și-a dat concursul Ansamblul de 
cîntece și dansuri al armatei.

(Agerpres)

Joi dimineața s-a înapoiat de la 
Moscova delegația R. P. Romîne, 
condusă de tovarășul Alexandru 
Bîrlădeanu, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., vice-

președinte al Consiliului de Miniștri, 
care a participat la cea de-a 9-a șe
dință a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc. (Agerpres) Cuvîntarea rostita la

de tov.
postul de 

Alexandru
televiziune din Moscova
Bîrlădeanu

Joi 24 octombrie 1963, prim-vice-i 
președintele Consiliului de Miniștri’ 
al Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Apostol, a primit în au-: 
diență protocolară pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Polone la Bucu
rești, Wieslaw Sobierajski.

1 ■

Joi 24 octombrie a.c. președintele 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne, Ștefan Voitec, a primit în 
audiență pe ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București, Ivan Kinov, 
în legătură cu plecarea sa definitivă 
din țara noastră.

Teatrul „Maxim Gorki“ clin Leningrad
a plecat din țară

După cum s-a anunțat, la 22 oc
tombrie, tov. Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Romî
ne, președintele celei de-a 9-a șe
dințe a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., a rostit, la invitația pos
tului de televiziune din Moscova, o 
cuvîntare în care a spus :

Colectivul Teatrului Mare de Dra
mă „Maxim Gorki“ din Leningrad, 
condus de regizorul G. A. Tovstono
gov, artist al poporului al U.R.S.S., a 
părăsit țara noastră plecînd spre pa
trie. La plecare, în gara Nicolina, ar
tiștii sovietici au fost conduși de re
prezentanți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, ai sfatului 
popular regional, ai comitetului re
gional de cultură și artă și ai insti
tuțiilor de artă din localitate.

A fost, de asemenea, de față I. K. 
Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovie
tice jn R. P. Romînă.

în cadrul turneului întreprins timp 
de trei săptămâni, colectivul teatru
lui leningrădean a prezentat la Cluj, 
Brașov, București și Iași spectacole 
cu piesele „Barbarii“ de Gorki și „O- 
ceanul" de Al. Stein, recitale cuprin-

zînd fragmente din lucrările care fi
gurează în repertoriul său perma
nent. înalta ținută artistică a specta
colelor Teatrului „Maxim Gorki“ a 
cucerit publicul romînesc care și-a 
manifestat admirația prin vii și în
delungi aplauze. La sfîrșitul recita
lului de la Iași, cu care artiștii sovie
tici și-au încheiat turneul, regizorul 
G. A. Tovstonogov a mulțumit publi
cului pentru primirea călduroasă fă
cută pretutindeni colectivului teatru
lui. în timpul șederii în țara noas
tră, pe lîngă spectacolele și recitaleie 
prezentate, oaspeții sovietici au vizi
tat instituții de artă și cultură, au a- 
vut întîlniri cu oameni de teatru, în
trevederi cu reprezentanți ai vieții 
artistice și culturale din R. P. 
Romînă.

(Agerpres)

0 Joi a avut loc în Capitală semnarea 
înțelegerii de colaborare pe anul 1964 în
tre Uniunea Scriitorilor din R. P. Romînă 
și Uniunea Scriitorilor Polonezi.

înțelegerea a fost semnată de acad. Mihai 
Beniuc, președintele Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romînă, și de Jerzy Putrament, prim- 
vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor Polo
nezi.

că forța și tăria arma- 
au un izvor nesecat

Fabrica de ciorapi Adesgo din Capitală. Aici se fabrică un larg sortiment 
de ciorapi și tricotaje din fire sintetice. în fotografie : Mioara Maricaș de la 
secția de confecționat bluze lucrînd Ia o mașină „triploc“.

*

Joi după-amiază, ambasadorul R. P. Po
lone în R. P. Romînă, Wieslaw Sobierajski, 
a oferit un cocteil cu prilejul vizitei în țara 
noastră a prim-vicepreședintelui Uniunii 
scriitorilor din R. P. Polonă, J. Putrament.

Au luat parte Mihai Beniuc, președintele 
Uniunii scriitorilor din R. P. Romînă, re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, I.R.R.C.S., oameni de artă și cul
tură.

O Ambasadorul R. S. Cehoslovace în 
R. P. Romînă, Jaroslav Sykora, a oferit un 
cocteil cu prilejul celei de-à 5-a aniversări 
a semnării acordului cultural între R. P. 
Romînă și R. S. Cehoslovacă. Au participat 
reprezentanți ai conducerii ministerului afa
cerilor externe, ai ministerului învățămîntu- 
lui, Academiei R. P. Romîne, Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă și Institu
tului Romîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, conducători ai unor uniuni de 
creație, artiști ai poporului și alți oameni 
de cultură și artă. A fost prezentat filmul 
„Rusalca“, după opera cu același nume de 
Antonin Dvorak.

® Sub auspiciile Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, joi la amiază a a- 
vut loc în sala Dalles vernisajul expoziției 
pictorului Derkovits Gyula din R. P. Un
gară.

Au participat Dumitru Popescu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, reprezentanți ai Institutului ro
mîn pentru relațiile culturale cu străinăta
tea, funcționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, artiști plastici și alți oa
meni de artă și cultură. Au fost de față 
Kuti Jenö, ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și alți membri ai corpului di
plomatic.

® Lucrările primului Congres național 
de igienă și protecția muncii, organizat de 
Uniunea Societății de Științe Medicale din 
R. P. Romînă, au continuat joi pe secții.

© Joi seara, orchestra de studio a Radio- 
televiziunii a dat un concert simfonic extra
ordinar dirijat de Ole Schmidt (Danemar
ca), avînd ca solist pe violonistul Ștefan 
Ruha.

Concertul care a cuprins lucrările : „Fe
ber", muzică de balet (primă audiție) de 
Ole Schmidt, Concertul pentru vioară și 
orchestră de Brahms și Simfonia a V-a de 
Șostakovici, s-a bucurat de un frumos 
succes. (Agerpres)

Joi, 31 octombrie, apare 
revista
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Sărbătorirea centenarului 
nașterii prof. dr. Gh. Marinescu

Astăzi, 25 octombrie, va avea loc 
în sala mică a Palatului R. P. Romi
ne ședința de deschidere a sărbăto
ririi centenarului nașterii prof. dr. 
Gheorghe Marinescu, organizată de 
Academia R. P. Romîne în colabora
re cu Ministerul Sănătății și Preve
derilor Sociale, Ministerul învăță- 
mîntului și Uniunea Societăților de 
Științe Medicale.

Vor lua cuvîntul acad. Iorgu Ior
dan, vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne, acad. Ștefan Bălan,

ministrul învățămîntului, prof. dr. 
Voinea Marinescu, membru cores
pondent al Academiei R. P. Romîne, 
ministrul sănătății și prevederilor so
ciale, acad. Ștefan S. Nicolau, pre
ședintele secției de științe medicale 
a Academiei R. P. Romîne, acad. 
Grigore Benetato, din partea recto
ratului Institutului medico-farma- 
ceutic din București, și alții.

Ședința va continua după-amiază 
și sîmbătă 26 octombrie, în aula A- 
cademiei R. P. Romîne.

I
Astăzi s-a încheiat cea de-a noua 

ședință a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc și, la invitația televiziunii din 
Moscova și cu consimțămîntul ce
lorlalți membri ai Comitetului exe
cutiv, îmi revine, în calitate de pre
ședinte al ședinței, să relatez, pe 
scurt telespectatorilor despre rezul
tatele acestei ședințe.

Sub conducerea partidelor comu
niste și muncitorești, țările lagăru
lui socialist au repurtat succese ho- 
tărîtoare în crearea și dezvoltarea 
bazei tehnice-materiale a socialismu
lui, îndeosebi în dezvoltarea rapidă 
a industriei și, în primul rînd, a ra
murilor ei principale, în creșterea 
productivității muncii, în dezvolta
rea științei, tehnicii și culturii, în 
îmbunătățirea condițiilor de trai ale 
oamenilor muncii, Uniunea Sovietică 
a trecut la construirea desfășurată 
a comunismului. în țările socialiste 
în ansamblu producția industrială a 
crescut în ultimii cinci ani cu peste 
70 la sută, în timp ce în țările ca
pitaliste această creștere este de 25 
la sută. în 1962 producția industria
lă a crescut în țările membre ale 
C.A.E.R. cu aproximativ 9 la sută, 
iar în țările Europei occidentale — 
cu 4 la sută. Ca urmare a acestui 
ritm atît de rapid, greutatea specifi
că a țărilor socialiste în producția 
industrială mondială a 
20 la sută
1962.

Aceste 
sarcinilor 
și dezvoltării economiei fiecărei țări 
socialiste au fost repurtate datorită 
muncii creatoare a popoarelor, prin 
mobilizarea forțelor și resurselor in
terne și, în același timp, prin folosi
rea tot mai deplină a posibilităților 
care rezidă în colaborarea și întra
jutorarea socialistă. în opera de or
ganizare a acestei colaborări, un rol 
însemnat îl are Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc. C.A.E.R. a fost 
creat pe baza principiilor pe care se 
întemeiază relațiile dintre țările so
cialiste — respectarea suveranității, 
egalității, avantajului reciproc, întra
jutorării tovărășești. Acestea sînt 
principiile Declarației de la Moscova 
din 1960, principii în virtutea cărora 
țările socialiste, unite prin legături 
strînse de solidaritate, interese și țe
luri comune, care merg împreună 
pe calea spre socialism și comunism, 
perfecționează în permanență co
laborarea economică, politică și cul
turală multilaterală. Pe baza acestor 
principii, țările membre ale Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc 
înfăptuiesc cu consecvență diviziu
nea internațională socialistă a mun
cii, al cărei țel final este îmbinarea 
specializării internaționale a produc
ției, avantajoasă din punct de vede
re economic, cu dezvoltarea comple
xă, multilaterală a economiei fiecă
rei țări socialiste.

Consfătuirile din iunie 1962 și iu
lie 1963 ale primilor secretari ai 
C.C. ale partidelor comuniste și 
muncitorești și șefilor de guverne 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. au 
stabilit că conținutul principal al 
activității C.A.E.R. trebuie să devină 
coordonarea

în 1950 — la
sporit de la
37 la sută în

succese în 
complexe ale

îndeplinirea 
construirii

planurilor economiei

naționale ca cel mai important mij
loc de realizare a diviziunii interna
ționale socialiste a muncii. La ulti
ma ședință, cea de-a 9-a, a Comite
tului Executiv al C.A.E.R., prima 
problemă de pe ordinea de zi a fost 
pregătirea măsurilor îndreptate spre 
îndeplinirea principalei hotărîri a 
consfătuirilor din 1962 și 1963 în ve
derea înfăptuirii coordonării planu
rilor de dezvoltare a economiei na
ționale a țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe perioada 1966—1970.

Marile succese realizate în ultimii 
ani de țările noastre precum și pers
pectivele dezvoltării economice în 
continuare au sporit considerabil po
sibilitățile de colaborare. Ca atare, 
activitatea de coordonare a planuri
lor pe perioada 1966—1970 va cu
prinde principalele ramuri ale eco
nomiei naționale și va fi înfăptuită 
în strînsă legătură cu specializarea 
și cooperarea internațională.

Aplicarea consecventă a „Princi
piilor diviziunii internaționale socia
liste a muncii", aprobate de Consfă
tuirea de anul trecut, în munca de 
coordonare a planurilor de perspec
tivă ale economiei naționale va con
tribui la stabilirea justă a propor
țiilor dezvoltării economice a fiecă
rei țări și va duce la lărgirea con
tinuă a posibilităților de colaborare, 
cooperare și schimb.

Ținînd seama de complexitatea 
lucrărilor de coordonare a planuri
lor la care sînt antrenate numeroa
se organe ale Consiliului și în pri
mul rînd comisiile sale pe ramuri — 
pentru construcția de mașini, pentru 
chimie, pentru 
pentru energia 
transporturi și 
executiv a elaborat un program co
mun unic de măsuri pentru înfăp
tuirea hotărîrilor consfătuirilor pri
milor secretari ai C.C. ale partidelor 
noastre, orientînd întreaga activitate 
a Consiliului îndeosebi spre coor
donarea planurilor pe perioada 
1966—1970.

Programul de măsuri prevede 
efectuarea, în prima jumătate a 
anului 1964, a unor consultări bi
laterale între țările noastre în 
scopul fundamentării mai complexe 
a prevederilor conținute în proiec
tele de planuri ale țărilor membre. 
Ulterior, în organele C.A.E.R. se vor 
efectua lucrări în domeniul coor
donării multilaterale a planurilor, 
care creează condiții mai bune pen
tru înfăptuirea specializării și coo
perării internaționale în producție. 
Organele C.A.E.R., din care fac par
te miniștri, conducători de ramuri 
economice și specialiști de înaltă ca
lificare din țările noastre, vor ela
bora în cursul anului 1964 și în anul 
1965 recomandări în ce privește co
ordonarea planurilor și lărgirea co
laborării 
membre 
1966—1970.

O altă problemă 
Comitetul 
blema 
le.
au 
țe 
cu 
nale în ruble convertibile și la orga
nizarea Băncii internaționale de co
laborare economică. A fost îndepli
nită astfel sarcina trasată la cea de-a 
18-a sesiune a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc (iulie 1963), po
trivit căreia Banca internațională 
de colaborare economică trebuie 
să-și înceapă activitatea din 1964.

Scopul noii bănci constă în per
fecționarea decontărilor multilate-

metalurgia feroasă, 
electrică, pentru 

altele — Comitetul

economice între țările 
ale C.A.E.R. pe anii

examinată de 
a fost pro- 
internaționa- 

țărilor C.A.E.R.

executiv 
decontărilor

Reprezentanții
semnat în cadrul actualei ședin- 
a Comitetului executiv acordul 
privire la decontările internațio-

rale, în aportul la lărgirea volumu
lui comerțului exterior, în întărirea 
acțiunii pîrghiilor valutare-finan- 
ciare asupra dezvoltării colaborării 
dintre țările membre ale C.A.E.R.

Principiul de bază al sistemului 
decontărilor multilaterale, adoptat 
de țările noastre, constă în asigura
rea de către fiecare parte contrac
tantă, la încheierea 
comerciale, a unui 
balanței ei de plăți în 
tibile în ansamblu cu 
părți contractante.

Activitatea Băncii 
de colaborare economică, ca și a ori
cărui organ sau instituții a C.A.E.R. 
se bazează pe principiile egalitățij 
depline în drepturi ; în cazul de față 
indiferent de volumul capitalului 
depus. Hotărîrile în cadrul Consiliu
lui Băncii sînt adoptate în unanimi
tate.

Comitetul executiv a examinat de 
asemenea uncie amănunte cu carac
ter tehnic și economic privitoare la 
crearea parcului comun de vagoane 
ale țărilor membre ale C.A.E.R., a 
cărui înființare s-a hotărît în prin
cipiu în cadrul unei ședințe anteri
oare. Discutarea aspectelor tehnico- 
economice ale acestei probleme în 
cadrul celei de-a 9-a ședințe creează 
condițiile necesare pentru traduce
rea în viață în viitorul apropiat a 
acestei forme noi de colaborare în 
domeniul transporturilor.

Consfătuirile din anii 1962 și 1963 
ale primilor secretari ai C. C. ale 
partidelor comuniste și muncitorești 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. au 
subliniat în mod deosebit întreaga 
importanță a orientării construcției 
de mașini a țărilor membre spre 
producția de mașini și utilaje la ni
velul tehnic mondial cel mai înalt, 
de o calitate ireproșabilă, ceea ce 
este deosebit de important pentru 
ridicarea rapidă a productivității 
muncii și pentru dezvoltarea conti
nuă a economiei naționale. îndepli
nind indicația respectivă, Comitetul 
executiv al C.A.E.R. a examinat și 
a elaborat și în cadrul actualei șe
dințe recomandări în domeniul or
ganizării în țările membre a pro
ducției unor noi tipuri de utilaje, 
de data aceasta în domeniul indus
triei radiotehnice și producției de 
semiconductor!, pe baza nomencla
turilor și indicatorilor tehnici asu
pra cărora s-a convenit în preala
bil.

Comitetul executiv al C.A.E.R. 
a examinat și o serie de alte pro
bleme importante, ca de pildă, pro
blemele sporirii producției de trac
toare și mașini agricole în perioada 
pînă în anul 1965, problemele 
asigurării numărului necesar de va- 
goane-marfă în perioadele de vîrf 
ale transporturilor, măsurile pentru 
asigurarea necesităților țărilor mem
bre în ce privește unele sorturi de 
laminate din metale feroase etc., 
probleme despre care timpul nu-mi 
permite să vorbesc mai amănunțit, 

în încheiere, trebuie să subliniez 
că activitatea Comitetului executiv 
al Consiliului s-a desfășurat în spi
ritul înțelegerii reciproce depline 
bazate Pe respectarea întocmai a 
principiilor colaborării între țările 
socialiste proclamate în Declarația 
de la Moscova din 1960 și în alte do
cumente adoptate în comun, prin
cipii menite să ducă neabătut la 
dezvoltarea colaborării frățești, la 
întărirea unității dintre țările socia
liste, la traducerea sistematică în 
viață a principiilor coexistenței 
pașnice și la noi succese în întrece
rea istorică dintre socialism și ca
pitalism.

acordurilor 
echilibru al 

ruble conver- 
toate celelalte

internaționale

CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI I

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R 
pentru industria alimentară

Exceptând grupa a 
IV-a masculină, de la 
Tg. Mureș, toate meciu
rile preliminarii din ce
lelalte grupe s-au termi
nat ieri. Sînt cunos
cute echipele partici
pante la turneele finale 
pentru primele locuri, 
cit și formațiile ce vor 
fi prezente la turneele 
așa-zis de consolare. 
Lupta pentru titlurile 
de campioane ale Euro
pei și-o vor disputa la 
București, opt echipe 
masculine (primele două 
clasate în grupele preli
minarii), iar la Constan
ța — opt echipe femi
nine, clasate de aseme
nea pe locuri fruntașe în 

’ grupele respective. In 
urma acestei prime tri
eri au rămas în cursa 
directă pentru titlu for
mațiile cele mai valo
roase, ale căror întâlniri 
viitoare — ce vor avea 
loc începînd de mîine 
pînă duminică 3 noiem
brie — sînt așteptate cu 
legitim interes de toți 
iubitorii voleiului euro
pean.

Ambele 
ale

reprezenta-
R. P. Romîne 

calificat în turne- 
finale. Desigur, a- 
lucru nu face decît

tive 
s-au 
ele 
cest 
să bucure pe iubitorii de
volei din țara noastră, 
care așteaptă, deopo
trivă de la voleibalistele 
și voleibaliștii romîni, 
noi victorii de prestigiu

în partidele decisive ce 
vor urma.

La București, unde e- 
chipa noastră masculină 
a terminat neînvinsă me
ciurile de pînă acum, au 
avut loc ieri după amia
ză ultimele jocuri preli
minarii. Din cele trei 
partide ale programului, 
două s-au încheiat cu re
zultate maximale — vic
torii cu 3—0. Voleibalis
tele sovietice au cîștigat 
fără eforturi întâlnirea 
cu formația Turciei. Ni se 
pare elocvent punctajul 
categoric din cele trei se
turi : 15—1, 15—3, 15—0 
pentru echipa U.R.S.S. 
Meciul dintre formațiile 
masculine ale Poloniei și 
Finlandei a avut de ase
menea o desfășurare fără 
dramatism, dat fiind plu
sul de experiență și pre
gătire al sportivilor po
lonezi. Ei au învins cu 
3—0 (15—5, 15—5, 15—6).

Amatorii de statistici și 
de... anticipări sportive 
și-au notat poate dinain
te o victorie romînească 
cu 3—0 și în meciul Ro- 
mînia-Olanda. Calculele 
care duceau la o astfel 
de anticipare nu erau to
tal neîntemeiate : volei
baliștii romîni au de obi
cei o netă superioritate 
asupra echipei Olandei. 
Dar, parcă pentru a în
curca pronosticurile, e- 
chipa romînă n-a reușit 
să cîștige decît cu 3—1 
(16—14, 15—9, 8—15, 15— 
6), în urma unui joc insu-

ficient de organizat, pre
sărat cu greșeli de orien
tare tactică, ba chiar cu 
greșeli tehnice. Și aceas
ta, în ciuda faptului că, 
așa cum ne-a 
și antrenorul 
„pe teren au 
mai valoroși 
ai lotului, 
hri Nicolau și Plocon — 
nerestabiliți complet du
pă ușoarele accidente su
ferite înaintea campiona
telor“. Setul pierdut la 
olandezi — a căror com
portare a fost și ieri sub
liniată deseori cu aplauze 
— n-a afectat situația e- 
chipei noastre în clasa
ment. Ar fi totuși bine ca 
în meciurile ce vor urma 
(la care nu numai pier
derea unui set, ci chiar a 
unui singur punct poate 
să fie decisivă în stabili
rea locului în clasament) 
voleibaliștii noștri să ia 
jocul în serios de la bun 
început. Să sperăm că 
lipsurile manifestate de 
echipa romînă în meciul 
de ieri au constituit doar 
un episod trecător.

Dintre rezultatele înre
gistrate ieri se cuvine 
menționat cel din meciul 
masculin R.D. Germană- 
U.R.S.S., disputat la Cluj. 
Victoria a revenit echipei 
germane cu 3—2, după ce 
sovieticii cîștigaseră pri
mele două seturi.

I. DUMITRIU

confirmat 
N. Sotir, 
jucat cei 

componenți 
cu excepția

ALTE REZULTATE—
Masculin : Ungaria-Bel-

gia: 3—0 (15—3, 15—4,
15—9) ; Cehoslovacia-Ita- 
lia 3—0 (15—11, 15—12,
15—10) ; Iugoslavia-Aus
tria 3—0 (15—3, 15—1,
15—0), Bulgaria-Dane- 
marca 3—0 (15—3, 15—6, 
15-2); Franța-R.F. Germa
nă 3-0 (15-5, 15-7, 15-7).

Feminin : Iugoslavia- 
R.F. Germană 3-1 (16-14, 
15—2, 13—15, 15—11) ;
R. D. Germană-Austria 
3—0 (15—1, 15—0, 15—0) ; 
Cehoslovacia-Olanda 3—1 
(15—13, 18—16, 12—15,
15—9) ; Ungaria-Dane- 
marca 3—0 (15—0, 15—5, 
15—2).

MASCULIN
BUCUREȘTI (pentru locurile 

1—8) : R. P. Ungară, R. S. Ceho
slovacă (din grupa I), R. P. Ro
mînă, R. P. Polonă (grupa II), 
R.S.F. Iugoslavia, U.R.S.S. (grupa 
III), R- P. Bulgaria și Franța (gru
pa IV).

FEMININ
CONSTANȚA (locurile 1—8) : 

U.R.S.S., R. P. Bulgaria (din grupa 
I) R- S. Cehoslovaca, R. P. Un
gară (grupa II), R. P. Polonă, 
R.S.F. Iugoslavia (grupa III), R.P. 
Romînă, R- D, Germană (grupa 
IV).

Atac al echipei romîne (fază 
din meciul Romînia—Olanda).

(Foto : A. CARTOJAN)
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SOFIA 24 (Agerpres). — 
și 21 octombrie a avut loc 
prima ședință (constitutivă) 
siei permanente C.A.E.R. pentru in
dustria alimentară.

La lucrările ședinței au participat 
delegați ai R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, R. D. Germane, R. P. 
Mongole, R. P. Polone, R. P. Romî
ne, R. P. Ungare și U.R.S.S.

Au fost dezbătute obiectivele care 
izvorăsc din hotărîrile Consfătuirii 
primilor secretari ai Comitetelor 
Centrale ale partidelor comuniste și 
muncitorești și a șefilor de guverne

între 16 
la Sofia 
a Comi

ale țărilor membre ale C.A.E.R. din 
iulie 1963 și ale celei de-a 18-a se
siuni a consiliului, au fost elabora
te măsurile corespunzătoare pentru 
îndeplinirea lor și a fost aprobat 
planul de activitate al comisiei pe 
anul 1964.

De asemenea, au fost adoptate o 
serie de documente normative și 
unele măsuri organizatorice cu pri
vire la activitatea Comisiei C.A.E.R. 
pentru industria alimentară.

Dezbaterea problemelor a avut loc 
într-o atmosferă de prietenie, înțe
legere și unitate deplină.

Arestarea secretarului 
general al C. C. al P. C. 

din Bolivia
LA PAZ 24 (Agerpres). — Poliția 

boliviana a arestat pe Mario Monje, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Bolivia, și alți cîțiva membri ai 
partidului comunist, sub acuzația de 
„incitare" la greva foamei declarată 
la 21 octombrie de un grup de mi
neri bolivieni care cer majorarea sa
lariilor, precum și satisfacerea altor 
revendicări.

ORAȘUL CU CELE MAI MULTE
PODURI

Deși curios, nu Veneția așezată pe 
lagune este orașul cu cele mai multe 
poduri din lume. Prioritatea o deține 
Amsterdamul, important centru indus
trial și portuar al Olandei. Arterele de 
comunicație din Amsterdam sînt în e- 
gală măsură străzile și canalele. Servi
ciul de arhitectură și sistematizare al 
orașului poate preciza că la sfîrșitul a- 
ntilui 1962 au existat nu mai puțin de 
784 de poduri în Amsterdam, adică cu 
aproape 300 mai multe ca la Veneția. 
Numărul lor crește însă la Amsterdam 
cu aproximativ 50 de noi poduri pe an, 
deoarece orașul se extinde, iar regiunea 
învecinată este și ea străbătută de 
nale în toate direcțiile.

RECORDUL UNEI NAVE
DE PESCUIT

ca-

Echipajul navei sovietice „Ciugu- 
év“ a stabilit un record mondial la 
cantitatea de pește prins. De la în
ceputul acestui an acest echipaj, al
cătuit din 16 persoane, a prins 
peste 31 700 chintale de pește, sau 
aproximativ cîte 2 000 chintale de

pește de fiecare pescar. Aceasta este 
cea mai mare cantitate de pește 
prins de o navă de un asemenea tip 
în U.R.S.S. Nava de pescuit „Ciu- 
guev“ este o navă de pescuit obiș
nuită cu un motor de 300 CP. Ea 
este dotată cu o dragă și un năvod 
pungă.

CENTENARUL UNUI MUZEU

semenea temperatură în luna oc
tombrie nu s-a mai înregistrat la 
Paris din anul 1906. La Nissa s-a în
registrat la 23 octombrie o tempera
tură de plus 34 de grade, iar în ora
șul La Rochelle — 27 grade. Pe lito
ralul Mării Mediterane și al Oceanu
lui Atlantic plajele sînt foarte popu
late, fenomen cu totul neobișnuit 
pentru luna octombrie.

La 24 octombrie, Muzeul de artă 
„Atheneum" din Helsinki, înființat 
în anul 1863, și-a sărbătorit cea de-a 
100-a aniversare. în muzeu sînt ex
puse obiecte de artă datînd din epo
ca de piatră, amintite în poemul 
epic „Kalevala“, tablouri de pictorii 
finlandezi V. Finberg, A. Laureus, 
piese aparținînd sculptorilor W. Ru- 
neberg, I. Takanen din secolul 
XVIII—XIX, lucrări de artă plasti
că contemporană finlandeză, precum 
și opere de artiști plastici străini.

O TOAMNĂ NEOBIȘNUITĂ

INUNDAȚII ÏN CEYLON

Ca urmare a ploilor torențiale, 
care au căzut în ultimele zile asu
pra regiunii de sud a Ceylonului, ** 
peste 35 000 de oameni au rămas fără 
locuință. Numai la Colombo, ca ur
mare a revărsării rîului Kalaniganga 
au fost inundate locuințele a 10 000 
de oameni. Circulația între orașe a 
fost întreruptă. Aceste inundații au 
pricinuit pagube considerabile se
mănăturilor.

SISTEM MONETAR ZECIMAL

în Franța, după o vară neobișnuit 
de rece și ploioasă, toamna este 
neobișnuit de călduroasă și secetoa
să. La 23 octombrie temperatura a 
fost la Paris de plus 22 grade. O a-

ÎN GHANA

Ministrul de finanțe al Ghanei a 
anunțat că în iulie 1965 în Ghana v.j 
fi introdus sistemul monetar zeci 
mal.
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O aniversare importantă
a poporului austriac

Rezoluție in sprijinul dezvoltării 
comerțului international

în Comitetul nr. 5

NEW YORK 24 — Trimisul special 
Agerpres, C. Alexandroaic, transmite:

La 24 octombrie, Comitetul numă
rul 2 al Adunării Generale O.N.U. 
pentru problemele economice și fi
nanciare a adoptat în unanimitate 
un proiect de rezoluție prezentat de 
75 de delegații reprezentînd țările în 
curs de dezvoltare, în legătură cu 
conferința Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare care va avea loc 
anul viitor la Geneva. Salutînd con
vocarea acestei conferințe, rezoluția 
arată că ea trebuie să marcheze o 
cotitură în dezvoltarea, comerțului 
internațional, în ajutorarea țărilor in 
curs de dezvoltare și invită statele 
membre ale O.N.U. să acorde toată 
atenția propunerilor care vor fi dis
cutate cu această ocazie.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
R. P. Romîne, Titus Cristureanu, a 
relevat faptul că dezvoltarea comer
țului internațional liber de orice în
grădiri și discriminări, bazat pe a- 
vantaje reciproce, trebuie să cons
tituie cauza comună a statelor mem
bre ale O.N.U. Conferința reprezintă 
o acțiune foarte însemnată a O.N.U. 
La această conferință vor fi exami
nate toate ideile și propunerile me
nite să aducă o contribuție concretă 
și constructivă la dezvoltarea schim
burilor comerciale între state pe baze 
sănătoase și echitabile, la industria-

lizarea multilaterală și creșterea ni
velului de trai, mai ales în țările în 
curs de dezvoltare.

Pornind de la considerentul rela
ției strînse dintre dezvoltarea eco
nomică și comerțul internațional 
— a declarat T. Cristureanu — gu
vernul romîn a prezentat Secreta
riatului general al O.N.U., în apri
lie 1963, cîteva propuneri concrete 
privind atît schimburile comerciale 
cît și problema dezvoltării econo
mice a țărilor în curs de dezvol
tare. Reprezentantul R. P. Romîne a 
vorbit în continuare despre propu
nerea romînească privitoare la 
utilitatea acordurilor comerciale pe 
termen lung și a exemplificat cu 
date concrete avantajele multi
ple pentru toate țările partici
pante la aceste acorduri. Tot
odată, Titus Cristureanu și-a ex
primat speranța că și celelalte 
propuneri făcute de delegația ro
mînă își vor găsi locul în dezbate
rile din cadrul conferinței O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare. în în
cheiere, el a declarat că R. P. Ro
mînă promovează cu consecvență 
o politică de colaborare pașnică cu 
toate statele, indiferent de regimul 
lor social sau politic și indiferent 
de gradul lor de dezvoltare, pe baza 
principiului egalității depline în 
drepturi și a avantajului reciproc.

Comitetul politic a încheiat dezbaterea generală 
în problema încetării experiențelor nucleare

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Comitetul politic al Adunării Gene
rale a O.N.U. a încheiat la 24 oc
tombrie dezbaterea generală în pro
blema încetării 
arma nucleară, 
cursul ședinței, 
merunului, Joseph Owono, a chemat 
marile puteri nucleare să reia tra
tativele pentru a se ajunge la înce
tarea experiențelor nucleare subte
rane. Reprezentantul Iranului, M 
Vakil, a declarat că Tratatul cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare în trei medii a demonstrat 
că „problemele care despart Estul

experiențelor cu 
Luînd cuvîntul în 
reprezentantul Ca-

căde Vest nu sînt de nerezolvat și 
pot fi realizate acorduri noi“.

în cadrul ședinței au mai luat cu
vîntul reprezentanții R.S.F. Iugosla
via, R. P. Mongole, Ceylonului și 
R. P. Albania.

încheind lucrările, președintele 
Comitetului, W. A. Schurmann, a a- 
nunțat că la începutul săptămînii 
viitoare va fi prezentată o rezoluție 
a celor opt țări neangajate partici
pante la conferința Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare de la 
Geneva, în problema încetării expe
riențelor nucleare subterane.

NEW 
Atenția 
tul nr. 
tare și administrative este concentra
tă asupra discutării punctului inti
tulat „Prevederile bugetare ale 
O.N.U. pentru anul financiar 1964“. 
Pînă în prezent, mai multe delegații 
și-au afirmat dezacordul față de 
proiectul de buget pe anul viitor. 
S-a subliniat, printre altele, faptul 
că continuă să apară o serie de chel
tuieli în bugetele O.N.U. care în
greunează activitatea normală a or
ganizației, ajungîndu-se la sporirea 
bugetului an de an.

Reprezentantul R. P. Romîne, Ion 
Moraru, luînd cuvîntul în ședința din 
24 octombrie a spus între altele : 
„Delegația R. P. Romîne nu poate 
primi cu resemnare faptul că anul 
acesta se prezintă spre aprobare un 
buget mai mare cu trei milioane do
lari față de anul trecut. Explicația 
trebuie căutată în nereșpectarea 
strictă a prevederilor Cartei O.N.U., 
în efectuarea unor operațiuni în a- 
fara Consiliului de Securitate, prin 
încălcarea Cartei. Credem că pre
vederile Cartei trebuie să fie respec
tate cu strictețe, iar bugetului ordi
nar al organizației să i se asigure 
adevărata sa menire.

în încheiere, delegatul romîn a a- 
rătat că, după părerea delegației ro
mîne, actuala sesiune ar trebui să 
facă unele recomandări în materie 
bugetară care să cuprindă întărirea 
controlului financiar, analiza opor
tunității și legalității diferitelor ac
țiuni care presupun implicații fi
nanciare. respectarea prevederilor de 
principiu ale Cartei, analizarea efi
cienței actualei organizări și repar
tizări a personalului în cadrul se
cretariatului.

YORK 24 (Agerpres). — 
delegaților din Comite- 

5 pentru problemele buge-

27 de (ari au cerut 
convocarea Consiliului 

de Securitate

Mesajul iui U Thanf
cu prilejul „Zilei Națiunilor Unite“

RABAT 24 (Agerpres). — în punc
tul Hassi Beida de la frontiera din
tre Algeria și Maroc au avut loc 
joi lupte între forțe armate ale celor 
două țări. Atît comunicatele maro
cane, cît și cele algeriene mențio
nează că luptele au fost îndîrjite și 
că s-au înregistrat victime.

Agenția Associated Press relatează 
că, dînd curs cererii Algeriei de a se 
convoca o reuniune a miniștrilor de 
externe ai țărilor africane pentru a 
discuta conflictul algëro-marocan, 
secretarul general al Organizației 
Unității Africane a adresat guverne
lor celor 32 de țări independente din 
Africa mesaje în care propune 
această reuniune să aibă loc 
dis Abeba. Agenția arată că 
trii se vor întruni probabil 
mîna viitoare.

Luînd cuvîntul în cadrul
conferințe de presă, regele Marocu
lui, Hassan al II-lea, a declarat că 
este gata să se întîlnească cu pre
ședintele Ben Bella, fără nici o con
diție prealabilă, pentru a reglemen
ta pe cale pașnică conflictul alge-

ca 
la Ad- 
miniș- 
săptă-

unei

Conferința miniștrilor 
agriculturii din țările

Pieței comune

ro-marocan. El a confirmat pri
mirea unui mesaj din partea preșe
dintelui Nasser care conține propu
nerea de a se convoca o conferință 
la nivel înalt cu participarea repre
zentanților’ Marocului, Algeriei, 
Tunisiei, Libiei și Republicii Arabe 
Unite, fără însă să precizeze poziția 
guvernului marocan față de această 
propunere.

La 24 octombrie a sosit în Maroc 
misiunea de conciliere a Ligii Ara
be. Ea va avea întrevederi cu regele 
Marocului și cu membri ai guvernu
lui marocan. Autoritățile marocane 
au făcut, însă, cunoscut că nu pot 
accepta propunerea Ligii ca cele 
două părți să-și retragă forțele ar
mate pe pozițiile deținute înainte de 
începerea conflictului.

A

ALGER 24 (Agerpres). — Preșe
dintele Republicii Algeriene, Ben 
Bella, a rostit joi după-amiază o cu- 
vîntare la postul de radio Alger în 
care a anunțat că unitățile disidente 
din Kabilia de sub conducerea colo
nelului El Hadj s-au alăturat Arma
tei Naționale Populare.

Ben Bella a anunțat totodată că 
în cel mult cinci luni va avea loc 
Congresul Frontului de Eliberare 
Națională.

La 26 octombrie se împlinesc 8 ani 
de la adoptarea de către parlamentul 
austriac a legii cu privire la neutralita
tea permanentă a Austriei, eveniment 
de importanță deosebită în viața țării și 
în relațiile internaționale de după cel 
de-al doilea război mondial. Austria, 
care, după perioada atît de grea a ocu
pației hitleriste, și-a redobîndit suvera
nitatea și independența, se obliga prin 
Tratatul de stat semnat în mai 1955, să 
păstreze o neutrali
tate permanentă, să 
nu încheie nici un 
fel de alianțe mili
tare și să nu îngă
duie crearea de baze 
militare străine pe teritoriul ei. Trata
tul punea astfel o bază trainică dez
voltării pașnice a Austriei, corespunză
tor voinței poporului austriac.

Această zi, denumită aci „Ziua Drape
lului Austriac“, este marcată, ca în fie
care an, printr-o serie de manifestări ofi
ciale și publice. Sîmbătă va avea loc o 
adunare festivă, la care va lua cuvîntul 
dr. Heinrich Drimmel, ministrul învăță- 
mîntului. în școli și în unitățile militare 
vor avea loc serbări. în aceeași zi se va 
desfășura o paradă militară, cu care 
prilej noii recruți vor depune jurămîn- 
tul. Instituțiile publice vor arbora dra
pelul național de sîmbătă și pînă luni.

Urmînd o politică de neutralitate, 
Austria a luat în repetate rînduri po
ziție în favoarea destinderii încordării 
internaționale și pentru întărirea păcii, 
pentru soluționarea problemelor litigioa
se pe calea tratativelor. în decursul 
acestor ani s-au dezvoltat relații de 
prietenie și colaborare între Austria și 
alte țări, indiferent de orînduirea lor 
socială, relații întemeiate pe egali
tate în drepturi și avantaje reciproce. 
Pe această bază, o extindere continuă

NEW YORK 24 (Agerpres). —
într-un mesaj dat publicității cu 

prilejul „Zilei Națiunilor Unite“, 
U. Thant, secretarul general al 
O.N.U., arată, între altele : „Cu toate 
că atmosfera internațională n-a fost 
eliberată definitiv de . amenințarea 
războiului, astăzi lumea traie.; '.e în 
pace. Tratatul privind interzicerea 
experiențelor nucleare în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă a des
chis calea spre noi progrese și sper 
că vor fi progrese mult mai semni
ficative spre pace și dezarmare“.

Referindu-se la națiunile care se 
mai află sub dominație colonială. 
U Thant a declarat că aspirația oa
menilor spre libertate nu este nicio
dată mai puternică ca în țări care 
nu .au dobîndit independența. în ca
drul Națiunilor Unite continuă dez
bateri asupra celei mai bune moda
lități de a înfăptui această puternică 
și îndreptățită aspirație.

„în ceea ce privește libertățile fun
damentale, lumea este pe zi ce trece 
mai conștientă de faptul că aceste li
bertăți sînt într-adevăr dreptul fie
cărei ființe umane și că ele trebuie 
să fie garantate și protejate in mod 
absolut“, conchide secretarul general 
al O.N.U.

NEW YORK 24 (Agerpres). — Re
prezentanții a 27 de țări din Africa 
și Asia au cerut la 24 octombrie 
convocarea Consiliului de Secu
ritate pentru a dezbate problema 
politicii de apartheid dusă de gu
vernul. rasist al Republicii Sud-A- 
fricane. în scrisoarea adresată în 
acest sens președintelui Consiliului 
de Securitate se cere convocarea 
„în cel mai scurt termen“ a Consi
liului de Securitate pentru a exa
mina „măsurile suplimentare care 
trebuie luate în vederea determină
rii guvernului sud-african să 
pecte rezoluțiile 
să-și îndeplinească 
membru al O.N.U.

Data convocării
Securitate nu a fost încă stabilită. 
Potrivit agenției United 
ternațional, consiliul se 
probabil la începutul 
viitoare.

BRUXELLES 24 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția Reuter, 
miniștrii agriculturii ai celor șase 
țări membre ale Pieței comune în
truniți la Bruxelles pentru a pune la 
punct regulamentele tarifare în ce 
privește o serie de produse cum ar 
fi orezul, produsele lactate, carnea 
de vită și zahărul s-au despărțit la 
capătul a patru zile de discuții fără 
a putea ajunge la vreo concluzie.

Deosebirile de vederi între parti- 
cipanții la convorbiri au ieșit la 
iveală încă din prima zi, cînd dele
gatul vest-german a făcut cunoscut, 
sub forma unui raport prezentat ce
lorlalți delegați, că țara sa nu este 
în măsură să renunțe la contractele 
cu terțe țări pentru importarea uno
ra din produsele menționate mai sus.

în raportul său reprezentantul 
vest-german a cerut revizuirea unor 
regulamente tarifare asupra cărora 
se căzuse deja de acord.

precedente“ 
obligațiile

Consiliului
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Și 
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Press In- 
va întruni 
săptămînii

Intervenția delegatului romîn în Comitetul 
pentru dezvoltarea comerțului

GENEVA 24 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor sesiunii a 12-a a Co
mitetului pentru dezvoltarea comer
țului al Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa la punctul „Evoluția 
comerțului intereuropean" a luat cu- 
vintul Lascu Gheorghe, director in 
Ministerul Comerțului Exterior al 
R. P. Romine. El a subliniat partici
parea crescîndă a R. P. Romîne la 
comerțul internațional, arătînd că

schimburile comerciale ale Romîniei 
au crescut în ultimii ani.

Vorbitorul a scos în evidență 
schimbările importante intervenite 
în comerțul exterior al R. P. Romî
ne ca urmare a industrializării socia
liste a țării.

Vorbitorul a subliniat rolul care 
revine comitetului în eliminarea 
barierelor care mai frînează dezvol
tarea comerțului internațional.

congo- a foSț decretată
stare excepțională la Leopoldville

La 20 octombrie, președintele Re
publicii Congo, Kasavubu, a decre
tat stare excepțională pe teritoriul 
Leopoldville-ului. pe o perioadă de 
șase luni. Observatorii subliniază că 
prin această măsură s-a urmărit în 
mod vădit reprimarea forțelor de
mocratice. patriotice, frînarea luptei 
acestora — scopul imediat fiind îm
piedicarea unei greve generale pre
gătite de sindicatele congoleze, ca 
protest împotriva înrăutățirii si
tuației economice și a condițiilor 
de trai ale oamenilor muncii.

în cadrul conferinței de presă de 
la Leopoldville, ministrul de război 
Jerome Anany, care, după introdu
cerea stării excepționale a fost în
vestit cu mari puteri, a anunțat in
terzicerea activității în Congo a 
partidelor patriotice Mișcarea națio
nală congoleză — partid întemeiat 
de neuitatul erou Patrice Lumumba, 
Partidul solidarității africane, din 
care face parte și Antoine Gizenga, 
Partidul convenției populare și Uni
unea africană democrată. A fost in
terzisă, de asemenea, activitatea or
ganizațiilor de tineret aparținînd a- 
:estor partide. Agenția France 

Presse transmite că trei lideri sindi
cali congolezi : André Boboliko, 
Remy Siwa si Alphonse Khitima, au 
fost arestați pentru „atentat la sigu
ranța statului“.

După cum relatează agențiile de 
presă, la Leopoldville situația devi
ne tot mai încordată. Pe străzile 
capitalei congoleze patrulează de
tașamente motorizate ale poliției. 
Sînt luate noi măsuri în vederea 
înăbușirii protestelor populare împo
triva măsurilor ilegale ale guvernu
lui. Au început să funcționeze tribu

nalele militare care, o dată cu intro
ducerea stării excepționale, au înlo
cuit tribunalele civile.

Referindu-se la situația creată, A- 
genția France Presse relevă că cele 
trei centrale sindicale din Congo au 
dat publicității un comunicat comun 
în care condamnă decretarea stării 
excepționale. Situația existentă, se 
arată în comunicat, nu justifică cu 
nimic o asemenea măsură. Comuni
catul califică introducerea stării ex
cepționale drept „o măsură premer
gătoare instaurării unui regim dic
tatorial”, măsură care nu are alt 
scop decît acela de a „zădărnici re
vendicările legitime ale oamenilor 
muncii congolezi”.

De remarcat că starea excepțio
nală a fost decretată la scurt inter
val — doar trei săptămîni — după 
ce la Leopoldville a fost dat publi
cității decretul cu privire la suspen
darea sesiunii extraordinare a par
lamentului congolez, apreciată de 
comentatori ca o dizolvare de 
fapt a parlamentului. în memoran
dumul de protest adresat președin
telui celei de-a XVIII-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., președinte
lui Consiliului de Securitate și se
cretarului general al O.N.U. de că
tre un grup de deputați ai parla
mentului congolez, se arată că di
zolvarea parlamentului de către 
președintele Kasavubu contravine 
constituției care prevede că șeful 
statului nu poate dizolva parlamen
tul în momente critice pentru țară.

Nu se poate face abstracție, în a- 
ceastă ordine de idei, nici de deten
țiunea îndelungată și ilegală a lui 
Antoine Gizenga, fruntașul partidului 
solidarității africane. Eliberarea lui

Gizenga este revendicată de pături
le largi ale poporului congolez. Măr
turie stau și recentele mitinguri și 
demonstrații la care mii de manifes- 
tanți au cerut punerea în libertate a 
prizonierului de pe insula Bola- 
bemba.

Ofensiva antidemocratică între
prinsă de reacțiunea congoleză este 
grefată pe fondul nemulțumirilor ge
nerale ale oamenilor muncii și altor 
pături ale populației, nemulțumiri 
create de continua agravare a situa
ției economice. „Descompunerea 
Congoului, relatează ziarul londonez 
„Times“, se află in prezent într-un 
stadiu foarte avansat. Inflația mone
dei este doar unul din aspectele a- 
cestui proces. Situația maselor 
congoleze va deveni și mai grea“. 
„Continuă anarhia în Congo“ rele
vă, chiar în titlu, ziarul vest-german 
„Deutsche Zeitung“. Arătînd că în 
Congo sînt larg răspîndite „șomajul 
și foametea“, ziarul sorie : „De
zastruoasa situație economică a a- 
cestui stat african se oglindește și 
în moneda sa. Francul congolez a 
devenit de fapt lipsit de orice va
loare". întregind oarecum tabloul 
crizei economice în care se zbate 
Congo, ziarul elvețian „Neue Zü
richer Zeitung“ scrie că „muncitorul 
simplu și marele număr de șomeri 
nu știu decît un singur lucru : că le 
merge prost. Un lucru este si
gur — se spune în încheierea artico
lului — poporul este nemulțumit“.

Iar măsurile antidemocratice în
treprinse la Leopoldville nu fac de
cît să pună sare pe rană.

D. BRATU

cunoscut în decursul anilor ȘÎ relâ* 
(iile cu tara noastră.

Republica Austria a fost vizitată în 
toamna anului 1960 de către tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a cărui pre
zență Ia Viena a prilejuit un fructuos 
schimb de păreri cu oamenii de stat din 
această țară cu privire la posibilitățile 
dezvoltării relațiilor romîno-austriece.

R. P. Romînă a primit vizitele, făcu
te în țara noastră acum cîteva luni de 

ministrul afacerilor 
externe, dr. Bruno 
Kreisky, și de mi
nistrul agriculturii 
și silviculturii, E- 
duard Hartmann.

Ca rezultat al tratativelor purtate de 
către reprezentanții celor două țări au 
fost create noi premize pentru intensi
ficarea schimburilor economice. în 
cursul anului 1961 a fost semnat un a- 
cord comercial pe 5 ani, care se reali
zează în condiții satisfăcătoare. La 3 
iulie a.c. miniștrii de externe ai celox 
două țări au semnat un acord privind 
reglementarea problemelor financiare în 
suspensie între Republica Populară Ro- 
mînă și Republica Austria. în sfîrșit, în 
dorința de a dezvolta bunele relații 
statornicite în ultimii ani, guvernele ro
mîn și austriac au hotărît, în cursul lu
nii trecute, să ridice la rang de amba
sade legațiile R. P. Romîne la Viena și 
Austriei la București.

O altă expresie a dezvoltării relațiilor 
romîno-austriace o constituie intensifica
rea schimburilor științifice-culturale din
tre cele două țări în cursul acestui an.

Aici, ca și acasă, se exprimă convin
gerea că legăturile de prietenie dintre 
R. P. Romînă și Republica Austria vor 
continua să se dezvolte în interesul am
belor state și al colaborării internațio
nale.

au
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Ajutor acordat de U.R.S.S. poporului cuban 
pentru înlăturarea pagubelor pricinuite de uraganul „Flora"

MOSCOVA 24 (Agerpres). — N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a adresat lui 
Fidel Castro, primul ministru al Cu
bei, o scrisoare în care, relevînd e- 
forturile depuse de poporul cuban 
pentru refacerea economiei sale na
ționale, se arată că pentru înlătura
rea cît mai rapidă a pagubelor pri
cinuite de uraganul „Flora“ în pro
vinciile din răsăritul țării, C.C. al 
P.C.U.S. și guvernul sovietic au ho- 
tărît să acorde un ajutor gratuit po
porului cuban. în afara medicamen
telor și alimentelor trimise de ur-

gență anterior, Uniunea Sovietică va 
trimite în Cuba utilaj pentru cons
trucții, mecanisme și materiale, pre
cum și alimente și mărfuri de larg 
consum.

în încheierea scrisorii se exprimă 
convingerea că prin munca sa plină 
de abnegație, poporul cuban, condus 
de Partidul Unit al Revoluției So
cialiste, va lichida dificultățile pro
vocate de uragan și va obține un și 
mai mare avînt al economiei țării 
sale.

VIZITA PARLAMENTARILOR ROMÎNI

ÎN BELGIA

Ședința Camerei Comunelor din Anglia
LONDRA 24 (Agerpres). — La 24 

octombrie a avut loc la Londra o 
ședință a Camerei Comunelor con
sacrată închiderii sesiunii parlamen
tare britanice pe anul 1962—1963. La 
începutul ședinței a fost citit me
sajul tradițional al tronului care 
face un bilanț al principalelor eve
nimente politice care au avut loc 
în cursul acestei sesiuni.

în acest mesaj se subliniază fap
tul că Tratatul de la Moscova con
stituie un pas încurajator, care „va 
trebui urmat de alte acorduri care 
să contribuie la reducerea tensiunii 
internaționale“. Referitor la pro
blemele europene, se relevă „pro
fundul regret al guvernului britanic 
față de întreruperea negocierilor cu 
privire la aderarea Angliei la Piața 
comună“.

Apoi au început dezbaterile a- 
supra propunerii guvernului brita
nic de a se amîna deschiderea se
siunii parlamentare pe anii 1963— 
1964, pînă la 12 noiembrie. Se știe 
că această propunere a fost făcută 
de guvernul britanic pentru a da 
posibilitate actualului prim-minis
tru Sir Alexander Douglas-Home, 
de a candida în alegerile parțiale de 
la Kinross (Scoția) ce vor avea loc

la 7 noiembrie, pentru a fi ales în 
Camera Comunelor. Conform consti
tuției britanice, un prim-ministru 
englez care nu este membru al Ca
merei Comunelor nu poate partici
pa la dezbaterile ei. Este pentru 
prima oară, după mai multe secole, 
cînd un prim-ministru britanic nu 
poate lua parte la discuțiile Camerei 
Comunelor.

începînd dezbaterile asupra aces
tei probleme, liderul laburist, Harold 
Wilson, a criticat hotărîrea guver
nului conservator de a amina cu 
două săptămîni începutul sesiunii 
parlamentare. El a declarat că țara 
este în fața unor probleme serioase 
care necesită o rezolvare urgentă.

Luînd cuvîntul în numele guver
nului, Selwyn Lloyd a declarat că 
este de preferat o amînare a înce
perii sesiunii parlamentare decît de 
a se ajunge la situația în care pri
mul ministru să nu participe la dez
bateri.

Din partea Partidului liberal a luat 
cuvîntul Jo Grimmond care a spri
jinit propunerea guvernului de a se 
amîna dezbaterile parlamentului 
pe anul 1963—1964. După cum a de
clarat el, prezența primului minis
tru în Camera Comunelor este in
dispensabilă la aceste dezbateri.

Programul guvernului Erhard 
in dezbaterea Bundestagulüi
BONN 24 (Agerpres). — La 24 oc

tombrie, în Bundestagul vest-german 
au început dezbaterile asupra decla- 
rației-program a noului guvern con
dus de cancelarul Erhard. Au luat 
cuvîntul Heinrich von Brentano, 
președintele grupului parlamentar 
creștin-democrat, Fritz Erler, vice
președinte al grupului parlamentar 
al Partidului social democrat, și alții.

BRUXELLES 24 — de la trimisul 
special al Agerpres — Mircea Iones- 
cu : La 24 octombrie delegația 
grupului parlamentar romîn pentru 
relații de prietenie Romînia-Belgia 
din Marea Adunare Națională a ple
cat în provinciile Namur și Luxem
burg din sud-estul Belgiei. Deputății 
romîni s-au oprit în localitatea Gem- 
bloux, unde au vizitat stațiunea de 
cercetări agricole. Președintele cen
trului de cercetări agricole din Mi
nisterul Agriculturii al Belgiei, E, 
Piraux, a declarat că un schimb de 
specialiști din agricultura Belgiei și 
R. P. Romîne ar fi de un folos reci
proc ținînd seama de progresul înre
gistrat de R. P. Romînă în acest do
meniu.

în după-amiaza aceleiași zile, dele
gația romînă a făcut o vizită la pri
măria orașului Dinant.

Parcurgînd munții Ardeni, pe pi
toreasca vale a fluviului Meuse, de
legația romînă a ajuns în localita
tea St. Hubert, din provincia Luxem
burg.

întrevedere Kennedy-Estenssoro
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., John Kennedy, 
l-a primit pentru a doua oară, la 23 
octombrie, la Casa Albă pe pre
ședintele Boliviei, Victor Paz Es- 
tenssoro, care întreprinde o vizită 
oficială în S.U.A.

Intr-un comunicat comun dat pu
blicității după încheierea acestei în
trevederi, cei doi președinți au a- 
preciat Tratatul de la Moscova cu 
privire la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în cele trei me-

dii ca „un prim pas în direcția re
ducerii primejdiei de război“.

Ei au relevat' că propunerea pre
ședinților Boliviei, Braziliei, Chile, 
Ecuadorului și Mexicului privind 
transformarea Americii Latine în- 
tr-o zonă denuclearizată reprezintă 
„o mărturie concretă a interesului 
profund manifestat de aceste țări 
față de problemele dezarmării“.

Totodată, la Washington s-a a- 
nunțat că președintele Boliviei l-a 
invitat pe președintele S.U.A. să 
facă o vizită în Bolivia.
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COPENHAGA- Răspunzînd la in
terpelarea deputaților din partea par
tidului socialist popular în Folketing 
(parlament), primul ministru Otto 
Krag al Danemarcei a declarat că 
„hotărîrea guvernului danez privind 
interzicerea amplasării armei atomice 
pe teritoriul Danemarcei rămîne în 
vigoare“.

MOSCOVA. Agenția TASS a dat 
publicității o dezmințire a știrilor a- 
părute în ziarul englez „Financial 
Times“ și revista vest-germană „Der 
Spiegel“ cu privire la o „ședință se
cretă a C.A.E.R.“ la care s-ar fi dis
cutat o cerere a Cubei de a i se 
acorda ajutor economic. Dezmințirea 
agenției TASS arată că aceste știri 
sînt false și calomnioase.

SOFIA. între 22 și 23 octombrie a 
avut loc la Sofia cea de-a patra se
siune a Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria. Sesiunea a adoptat o serie 
de legi printre care legea cu privire 
la contractele între întreprinderile so
cialiste, legea cu privire la unele mo
dificări privind impozitele locale, 
precum și alte legi.

STOCKHOLM. Premiul Nobel pen
tru literatură pe anul 1963 a fost de
cernat poetului grec Gheorghe Sefe- 
ris. Printre cele mai importante lu
crări ale poetului se numără volumele 
de versuri „Punct de cotitură“, „Cîn- 
tece de dragoste“, precum și volumul 
„Legende“.

BUENOS AIRES. Agenția France 
Presse anunță că la 4 noiembrie Con
gresul național din Argentina urmea
ză să fie convocat în sesiune extraor
dinară. Potrivit informațiilor din surse 
parlamentare, agenția menționează 
că, în cursul acestei sesiuni a Con
gresului, guvernul va prezenta spre 
aprobare un proiect de lege care să 
anuleze contractele încheiate în 1958 
cu unele firme petroliere străine de 
către guvernul fostului președinte al 
Argentinei, Arturo Frondizi.

LONDRA. Primul ministru al Gu- 
yanei britanice, Cheddi Jagan, care 
conduce delegația Partidului progre
sist popular la conferința de la Lon
dra pentru problema constituției țării, 
s-a întîlnit la 23 octombrie cu Dun
can Sandys, ministru] pentru proble
mele coloniilor și Commonwealthului. 
In declarația dată publicității după 
întrevedere, Cheddi Jagan subliniază 
că Partidul progresist popular, con
dus de el, cere soluționarea imediată 
a tuturor problemelor și stabilirea da
tei acordării independenței. Partidul 
său consideră că „stabilirea datei pro
clamării independenței va pune ca
păt tulburărilor din țară“.

ROMA. La 23 octombrie, la Roma, 
în sala cinematografului „Fiammetta“ 
a avut loc prezentarea coproducției 
romîno-franceze „Codin“. Au partici
pat Archi și Ciraolo — directori ge
nerali adjuncți ai Direcției culturale 
a Ministerului Afacerilor Externe al

Italiei, numeroși actori italieni, oa
meni de artă și ziariști.

Au fost de față, de asemenea, dele
gația de cineaști romîni condusă de 
Mihnea Gheorghiu, precum și minis
trul R.P. Romîne la Roma, Mihai 
Marin.

LONDRA. După cum relatează zia
rul „Star“ (Johannesburg), colonialiș
tii portughezi au transformat partea 
de nord a Mozambicului, cu o supra
față de 300 mile pătrate, într-un uriaș 
lagăr militar. în toate satele mari din 
această regiune au fost dislocate de
tașamente militare portugheze și 
a fost creată o largă rețea de aproxi
mativ 50 terenuri de decolare-ateri- 
zare pentru avioane.

OSLO. In raportul de politică 
externă prezentat în Storting (parla
ment) ministrul afacerilor externe 
al Norvegiei, Lange, a declarat că 
„Norvegia salută Tratatul de la Mos
cova cu privire la interzicerea expe
riențelor nucleare în cele trei medii 
ca pe o expresie concretă a apropie
rii dintre Est și Vest și a destinderii 
încordării internaționale“.

SAIGON. Misiunea O.N.U. însăr
cinată cu studierea la fața locului a 
felului în care sînt respectate dreptu
rile omului în Vietnamul de sud a 
sosit în seara zilei de 23 octombrie 
la Saigon. Președintele misiunii, Ab

dul Rahman Pazhwak, a subliniat în 
declarația făcută la sosire că mem
brii misiunii vor studia, obiectiv și 
imparțial, situația budiștilor în Viet
namul de sud și că sînt gata să pri
mească petiții și cereri din partea 
oricăror persoane sau grupuri. După 
cum se știe, Adunarea Generală a 
O.N.U. a însărcinat misiunea ca în 
urma vizitei în Vietnamul de sud 
să-i prezinte un raport pe baza căruia 
să reia în discuție problema violării 
drepturilor omului în Vietnamul de 
sud.

REYKJAVIK. In parlamentul is- 
landez a început examinarea proiec
tului bugetului de stat al Islandei pe 
anul 1964. Prezentînd proiectul de 
buget, ministrul de finanțe al Islan- 
dei, Gunnar Thoroddsen, a declarat 
că în anul 1963 situația economică a 
țării s-a înrăutățit, deficitul balan
ței comerțului exterior a crescut. El 
a menționat că guvernul elaborează 
în prezent măsuri privind lupta îm
potriva inflației.

PORTO NOVO. Demonstrațiile 
care au început cu cîteva zile în 
urmă în capitala Republicii Daho
mey și în alte centre principale din 
țară, în semn de protest împotriva e- 
liberării unui fost deputat implicat 
într-un proces de omor, au luat sfîrșit 
la 23 octombrie după ce a fost insti
tuită starea de asediu. Sub presiunea 
manifestațiilor, Adunarea Națională, 
întrunită într-o ședință extraordinară, 
a fost nevoită să revină asupra ho- 
tărîrii anterioare de a-1 elibera pe 
deputat și complicii săi și a însărcinat 
guvernul să reia acțiunea judiciară 
împotriva lor.
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