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9 Adunări de dări de seamă și 
alegeri în organizațiile de bază : 
Problemele creșterii productivi
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niștilor (pag; 2-a).

ö O luminoasă figură a știin
ței romînești de prof. dr. Voinea 
Marinescu (pag. 2-a).

o Vești din țările socialiste 
(pag. 3-a).

® Răsfoind presa străină : Cu pri
lejul discutării la O.N.U. a situa
ției din R.S.A. — Victimele poli
ticii de „apartheid“ (pag. 4-a).

Punct de consultații științifice
„Scînteii"). — La

„Ion Ionescu

« Sm DEPOZITATE
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car- 
con-

MĂREDRILE?

IAȘI (trimisul
Institutul agronomic 
de la Brad" din Iași a fost orga
nizat un punct de consultații știin
țifice pentru unitățile agricole so
cialiste. Atunci cînd au de rezol
vat vreo problemă mai dificilă din 
domeniul agrotehnicii, creșterii a- 
nimalelor, al fitotehniei etc., gos
podăriile agricole de stat și colec
tive, precum și diferite alte insti
tuții se adresează acestui punct de 
consultații. Cu ajutorul specialiști
lor din institut sînt recomandate 
soluțiile cerute și, dacă este ne-

voie, cadre din institut se depla
sează la unitatea care solicită spri
jin, acordînd asistență științifică 
la fața locului. Punctul de consul
tații realizează totodată expertize 
pentru a identifica calitatea unor 
produse agricole aflate în depozite, 
dă recomandări pentru combaterea 
diferitelor boli și dăunători din a- 
gricultură.

I n

O scrisoare pierdută“ 
la al 700-lea spectacol
Cu spectacolul de sîmbătă seara, 

„O scrisoare pierdută" de I. L. Cara- 
giale a împlinit 700 de reprezentații 
pe scena Teatrului Național din 
București, de la premiera ei din 1884. 
Dintre acestea, 400 de spectacole au 
fost prezentate numai de la eliberare. 
Spectacolul, în interpretarea unora 
dintre maeștrii scenei romînești, se 
bucură de un mare succes în fața pu
blicului nostru.

excurs î e

Iată o întrebare actuală pentru gospodarii 
fiecărei regiuni, căci sezonul rece ridică o 
seamă de probleme specifice și în legătură 
cu păstrarea mărfurilor. O parte importantă 
din volumul mare de produse industriale ce 
urmează să fie transportate și desfăcute în 
această perioadă trebuie depozitate încă de 
pe acum ; totodată, și celorlalte mărfuri — 
îndeosebi produse alimentare, legume, 
tofi, fructe — e nevoie să li se asigure 
diții corespunzătoare de păstrare.

în ultima vreme s-a acordat o atenție
sebită îmbunătățirii condițiilor de depozitare 
a mărfurilor. Spațiile nou construite — încă
pătoare, luminoase, ventilate și încălzite pe 
toată durata anotimpului friguros — permit 
atît buna conservare a produselor, cît și 
buna desfășurare a muncii personalului de 
aici. Lucrări de construire și amenajare a 
unor spații de depozitare sînt în curs și în 
momentul de față. Este necesar ca peste tot 
constructorii să respecte angajamentele și 
termenele stabilite, să se preîntîmpine, prin- 
tr-un control exigent, întîrzieri de felul ce
lor produse la construirea marelui depozit 
alimentar din Deva.

Preocuparea pentru pregătirea sezonului de
iarnă s-a făcut simțită și în măsurile luate la mai toate 
depozitele de mărfuri din țară pentru executarea re
parațiilor necesare, ca și pentru descongestionarea 
rapidă a căilor de acces în cazul ninsorii abundente, 
pentru buna funcționare a mijloacelor auto. Aceasta 
nu este însă suficient. Pentru ca în plină iarnă mărfurile 
să stea cît mai puțin sub cerul liber, ca ele să fie 
manipulate și transportate operativ la depozite trebuie 
să se organizeze temeinic, în amănunt, livrările către 
beneficiari, să se urmărească zi de zi pregătirea produ
selor ce urmează a fi trimise pe piață, să se asigure, 
în acest scop, buna funcționare a tuturor mijloacelor 
de mică mecanizare, ce stau la îndemînă.

Fără îndoială că eforturile celor din depozite tre
buie să se îmbine cu cele ale unităților de desfacere. 
Spre a se asigura circulația normală a mărfurilor 
magazinele sînt datoare să ridice cantitățile ce li se 
cuvin. Or, în această privință se semnalează în mo
mentul de față unele greutăți. La I.C.R.A. București, 
de exemplu, stau afară, sub cerul liber, importante 
cantități de conserve și sticle cu apă minerală, pe care 
magazinele nu le ridică, motivînd lipsa de spațiu. 
Este vorba aici, în primul rînd, de slaba preocupare a 
conducătorilor de unități de a folosi gospodărește, cu 
chibzuială, atît spațiile de depozitare, și chiar și spa
țiile de vînzare de care dispun. Se întîmplă și situa
ții inverse : la Roșiori de Vede, bunăoară, depozitul 
I.C.R.A. stă aproape complet blocat cu zahăr și oțet, 
neputînd primi alte mărfuri de sezon, în timp ce re
țeaua cu amănuntul este aprovizionată neritmic cu 
produsele amintite. Așadar, este deosebit de important, 
mai cu seamă în această perioadă, ca legătura dintre 
depozite și magazine să funcționeze cu precizia unui 
mecanism, în așa fel ca primirea și adăpostirea măr
furilor în depozite să nu fie cu nimic stînjenite.

O mențiune specială merită organizarea transportu
rilor, stabilirea unor orarii corespunzătoare de apro
vizionare a unităților — îndeosebi a celor din Capi
tală — pentru ca mașinile să fie descărcate operativ, 
să nu staționeze ore în șir în fața magazinelor, cum 
se mai întîmplă deseori.

O problemă din cele mai importante este grăbirea 
ritmului de însilozare a cartofilor, cepei și produse
lor legumicole, în așa fel ca pînă la sfîrșitul lunii în 
curs această treabă să fie terminată. Este o sarcină 
care trebuie să stea îndeosebi în atenția comitetelor 
executive ale sfaturilor populare din regiunile Argeș, 
Cluj, Oltenia, Banat și altele, unde însilozările nu se 
fac în ritmul stabilit. Cu deosebire trebuie grăbite 
aceste lucrări în Deltă și în celelalte localități supuse 
izolării, cu atît mai mult cu cît acestea sînt aprovizio
nate în avans și cu cantități mari de 
trebuie adăpostite fără întîrziere. Și în 
blema merită atenție.

Iată unele din principalele probleme 
pozitareă mărfurilor în timpul iernii ; 
lor sînt chemate să se ocupe comitetele executive ale 
sfaturilor populare, organizațiile comerciale, Ministe
rul Comerțului Interior.

produse care 
Capitală, pro-

legate de de- 
de rezolvarea

— Pesta cinci minute va începe 
emisiunea televizorului „Aude, 
vede și spune tot“ 1

Anunțul, revărsat din pîlnia difu
zorului, joacă rolul gongului care 
vestește începerea spectacolului. 
Aici, însă, pare a fi oarecum 
de prisos. E sîmbătă și oamenii 
știu, s-au obișnuit să știe că 
sîmbătă, înainte de intrarea în 
șut, are loc săptămînala emisiune. 
Iată-i ieșind agale din sala de apel, 
cu căștile pe cap, cu lămpile pre
gătite, gata să coboare în a- 
dîncuri. Sfertul de ceas pînă la 
intrarea în „colivie“ și-l petrec în 
curtea minei, într-o calmă aștep
tare. Sînt mulți, sute, strînși acum 
umăr lîngă umăr în fața peretelui 
gălbui al unei hale, fixînd stăruitor 
dreptunghiul televizorului cocoțat 
sub acoperiș. E de dimensiuni neo
bișnuite televizorul acesta. An
tenă n-are. Lămpi n-are. Nici nu e 
legat de vreun studio. în schimb... 
aude, vede și spune tot !

Ce aude, ce vede și ce spune ?
Să urmărim imaginile ce se pe

rindă... Un steag flutură deasupra 
unui șir de vagoneți. Versurile care 

■ întovărășesc desenul vorbesc des
pre succesele brigăzilor evidenția
te. O movilă neagră, personificînd 
cărbunele de bună calitate, mulțu
mește minerilor care au ecos-o... 
la lumină- Alt erou e însă mai pu
țin amabil cu cei care l-au lăsat, 

' peste procentul admis, în vagone- 
tul 
tea.
care 
unui 
graficul de producție. O lampă de 
miner, ridicată la scară, zgîlțîie 
din încheieturi pe cel care o în
grijește prost, înfățișat mititel, în 
chip de... lampă. Comentariul pre
cizează că așa ar sta lucrurile 
dacă, rolurile inversîndu-se, lam
pa ar fi în măsură să plătească cu 
aceeași monedă. O caricatură fi

de cărbune, știrbind calita- 
Acest erou e șistul, bulgăre 
s-a agățat vîrtos de salopeta 
miner și-1 trage înapoi de la

Colectivul Uzinelor ele utilaj petrolier Tîrgoviște a obținut în primele trei trimestre alo acestui an 
realizări importante în realizarea planului la toți indicii: planul producției globale a fost îndeplinit în 
proporție do 100,6 Ia sulă, iar col al producției-marfă, în proporție de 102,7 la suta. Sarcina * planificată 
privind creșterea productivității muncii a fost depășită, iar Ia prețul de cost s-au obținut, în b luni, 
economii în valoare do peste 12 000 000 lei.

în fotografie: în secția de montaj pompe de noroi. (Foto: GH. VINȚILA

Lucrările agricole de toamnă,

însămînțările de toamnă se a- 
propie de sfîrșit. în cursul aces
tei săptămîni au terminat semă
natul griului gospodăriile agri
cole de stat din întreaga țară și 
majoritatea gospodăriilor colec
tive din regiunile București, Ga
lați, Dobrogea, Ploiești, Suceava, 
Banat și altele. Există posibili
tăți ca, prin folosirea în conti
nuare a întregii capacități de 
lucru a mașinilor și tractoare
lor, această lucrare să se termine 
în cîteva zile în condiții agro
tehnice bune.

Oamenii muncii de pe ogoare 
au concentrat acum majoritatea 
tractoarelor la executarea ară
turilor de toamnă și fertilizarea 
terenurilor ce urmează să fie în- 
sămînțate în primăvară. Au fost 
arate pînă acum 1 650 000 ha, 
ceea ce reprezintă circa 40 la 
sută din terenurile prevăzute. în 
regiunile București, Dobrogea, 
Oltenia, Cluj, Iași și altele, unde 
mijloacele mecanizate sînt mai 
judicios folosite, arăturile de 
toamnă au fost executate în pro
porție de peste 50 la sută.

Odată cu arăturile sînt încorpo
rate în sol însemnate cantități de 
îngrășăminte naturale și chimice.

Celelalte lucrări agricole de 
toamnă fiind aproape terminate, 
Consiliul Superior al Agriculturii 
recomandă să se intensifice ară
turile. în acest scop este necesar 
să se lucreze și în schimbul 
cu un număr cît mai mare 
tractoare pentru a se folosi 
plin vremea încă favorabilă 
fectuării în bune condiții a
crărilor agricole. Atît arăturile 
cît și fertilizarea terenurilor fiind.

doi 
de 

din 
e- 

lu-

lucrări de bază pentru asigurarea 
unor recolte sporite în anul vi
itor, ele trebuie efectuate potri
vit recomandărilor Institutului 
central de cercetări agricole și 
ale stațiunilor experimentale re
gionale, diferențiat, în funcție de 
condițiile specifice ale gospodă
riilor.

Unitățile agricole socialiste 
din podgorii și centre viticole ca 
și cele din zonele deluroase tre
buie să mobilizeze toate mijloa
cele pentru pregătirea terenurilor 
în vederea extinderii plantațiilor 
de vii și pomi. Experiența dove
dind eficiența plantărilor de 
toamnă a pomilor, se recomandă 
urgentarea lucrărilor de pregăti
re a terenurilor și executarea gro
pilor, pentru ca din primele zile 
optime ale perioade; de plantare 
această acțiune să înceapă cu 
toate forțele și să se desfășoare 
în condiții agrotehnice superioa
re. Este necesar, de asemenea, ca 
desfundarea terenurilor pentru 
plantările de primăvară de viță 
de vie să se facă în toamnă pe 
toată suprafața prevăzută. Uni
tățile agricole socialiste trebuie 
să acorde toată grija extinderii 
pepinierelor în vederea asigură
rii materialului 
plantării cu vii și pomi în anii 
următori a unor suprafețe tot mai 
mari.

în atenția consiliilor agricole 
și conducerilor unităților agrico
le socialiste trebuie să fie asigu
rarea unor condiții cît mai bune 
pentru iernarea animalelor. Con
siliul Superior al Agriculturii re
comandă să se termine în cel mai

scurt timp construcțiile zooteh
nice, să se ia măsuri pentru asi
gurarea alimentării cu apă și o 
furajare rațională a animalelor. 
Trebuie revăzută balanța fura
jeră și luate măsuri pentru buna 
gospodărire a nutrețurilor în pe
rioada de iarnă.

săditor necesar

pen- 
acest 
arti-

Sîmbătă după-amiază, 
mii de bucureșteni au 
părăsit orașul, plecînd 
în excursiile organizate 
de agenția București a 
O.N.T. „Carpați“. Din 
Gara de Nord au plecat 
cu un tren aproape 400 
de excursioniști spre 
stațiunile și cabanele de

pe Valea Prahovei. Ei îșl 
petrec ziua de duminică 
la Sinaia, Bușteni și Pre
deal sau la cabanele 
Cota 1 400, Vîrful cu 
dor, Trei brazi. Clăbu- 
cet, Cioplea ș.a. Printre 
ei se aflau muncitori de 
la I.T.B., „Electronica"

și alte uzine. Peste 1 000 
de salariați de la diferite 
instituții din Capitală au 
pornit în excursie cu 
autocarele pe Valea 
Prahovei, pe Valea Ol
tului, la Ostrov, la Bl- 
caz și la hidrocentrala 
„16 Februarie" de pe 
Argeș.

Imbrăcăminte tricotată 
pentru școlari

Sortimentul îmbrăcămintei 
tru școlari s-a îmbogățit în 
an cu circa 40 de modele de
cole tricotate. Noua colecție cu
prinde cămăși de pionier, fuste 
simple și plisate, bluze etc., con
fecționate din fire de bumbac car- 
date și din fire pieptănate și mer- 
cerizate. Toate aceste modele vor 
fi prezentate la contractările pen
tru primul semestru al anului 
viitor.

Aprovizionarea cu combustibil
Zilnic zeci de 

lemne și cărbuni 
către direcțiile regionale forestiere 
spre orașe și centre muncitorești. 
Pentru mai buna deservire a cum
părătorilor, întreprinderea „Com
bustibilul“ București a pus anul a- 
cesta la dispoziția cetățenilor un 
număr mai mare de autocamioane, 
care transportă lemnele și cărbu
nii la domiciliu. în afară de cele 
28 de depozite permanente, pînă la 
10 noiembrie se vor deschide încă 
25 de depozite sezoniere și de car
tier. De la aceste depozite cetățe
nii pot procura și cantități mai 
mici de combustibil.

mii 
sînt

de tone de 
îndreptate de

La Institutul <lc cercetări pentru 
cultura cerealelor și a plantelor teh
nice de la Fundulea se execută lu
crări experimentale de nivelare 
terenului în vederea irigării.

a

xează pe un pieide-timp care a 
plecat eă aducă niște unelte în 
abataj. Iată-1 în prima imagine, 
tînăr, cu mersul sprinten (text : „A 
pornit“) ; în următoarea, același 
om — îmbătrînit, gîrbovit, cu o 
barbă pînă la genunchi (text : „S-a 
întors“)-

Dar, în același timp, să urmărim 
și fețele telespectatorilor... Cîte 
nuanțe nu capătă rîsul în ochii, pe 
buzele, pe frunțile acestor oameni 
care peste cîteva clipe își vor în
cepe munca aspră, bărbătească. 
De la rîsul gros al unui maistru 
vîrstnic, pînă la hohotul subțiratec 
al cîte unui tînăr — îl bănuiești 
vagonetar abia — aflat pe prima 
treaptă a mineritului ; de Ia zîm- 
betul fragil, abia mijit pe la coa
da ochiului pînă la rîsul scurt, de
tunat ca o explozie, repede ascuns 

cută gravă. ...Cascade

b h V h \ Misterul tehnic .se lasă ușor dezle
gi ti "A A gat- Un SU1 dS Pînzâ- Pe care SÎnt

I -I -I A zugrăvite imaginile, e învîrtit cu
ajutorul unei manivele, iar „sono- 

de rîs, năstrușnice exclamații, in- rul” e realizat la stația de radio
amplificare. Simplu și ingenios. A- 
mestec de versuri, desene, melodii, 
amestec de gazetă de perete și 
brigadă artistică de agitație —

VICTOR VÎNTU

(Agerpres)

u

.*1
lerpelări : „Unde ești, mă Cu
tare, să te vezi?“ se rostogolesc 
ca o avalanșă, preluate, ampliii-, 
cate dinti-o parte în alta a curții 
minei din Aninoasa.

Comentariile nu mai contenesc 
apoi pînă jos, în abataje-

— Ia vezi, că ai eă iii televizat 1
Cuvintele acestea, încetățenite, 

nu arareori se folosesc în sens 
profilactic. Fiindcă cel căruia îl 
sînt ele adresate parcă și vede 
imaginea sutelor de tovarăși adu
nați în vasta curte, administrîndu-i 
doctoria rîsului care... vindecă.

Curiozitatea, firească, mă că
lăuzește spre tainele cutiei magice. 
Intru în hală, urc o scăriță și pă
trund într-o încăpere de eeînduri, 
amintind de cușca unui sufleur. E 
unică ocazia aceasta de a-ți plim
ba pașii prin cutia unui televizor.

Sfa-
un

Orașul Galați se îmbogățește mereu cu noi unități culturale. In car
tierul Țiglina se va deschide în curînd un cinematograf modem, cu o 
capacitate de 800 locuri.

construcții

ss
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(Continuare în pag. Ilî-a)
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în activitatea sa gospodărească, 
tul popular Cernavodă primește 
sprijin substanțial din partea comisiei 
permanente pentru gospodărie comu
nală, arhitectură și sistematizare. Com
pusă din zece deputați, această comi
sie și-a lărgit activul cu șase ingineri, 
opt tehnicieni și alți cetățeni din car
tiere. Colectivul astfel alcătuit cerce
tează și rezolvă cu competență un șir 
de probleme privitoare la buna gospo
dărire a orașului. Activitatea comisiei se 
desfășoară pe baza unui plan de 
muncă.

în acest an, comisia s-a interesat de 
posibilitățile de reamenajare a unor 
străzi de la intrarea în oraș, spre a le 
da un aspect cît mai corespunzător. 
După ce s-a analizat situația la fața 
locului, s-a făcut comitetului executiv 
propunerea de a se nivela diferite por
țiuni de teren, de a se planta zone cu 
pomi și arbuști, de a se lărgi, pe o 
porțiune, strada Medgidia. Propunerile 
concrete, bine gîndite, au fost accep
tate, treeîndu-se apoi la înfăptuirea lor. 
Deputății din comisie au antrenat la a- 
ceste acțiuni numeroși cetățeni.

Pe baza propunerilor făcute au fost 
înfăptuite 
iești : au 
liberă pe 
amenajat
betonat aleia de acces la stadion etc.

Ultima sesiune a sfatului popular a 
analizat activitatea comisiei. Pe lîngă 
rezultatele pozitive obținute, s-a subli
niat și faptul că unii membri nu sînt 
încă destul de activ antrenați la acti
vitatea comisiei. Au fost adoptate di
ferite măsuri pentru îmbunătățirea 
muncii.

și alte treburi 
fost plantați pomi 
lîngă stația C.F.R. 
parcul din Orașul

gospodă- 
în zona

; s-a 
nou ;

re- 
s-a

NICU BANCOTÄ 
activist cultural

Trustul regional de 
Galați și-a sporit continuu volumul 
de lucrări. Numărul tot mai mare 
de construcții — industriale, de lo
cuințe, lucrări agrozootehnice, so- 
cial-culturale — atrage după sine 
un consum sporit de material lem
nos. De aceea una din preocupările 
de seamă ale colectivului trustului 
nostru a fost și stabilirea de măsuri 
eficiente pentru reducerea consumu
lui de lemn. Ca urmare a măsurilor 
luate, a eforturilor proiectanților și 
constructorilor, indicii de consum de 
material lemnos realizați în ultimii 
ani s-au redus progresiv — la che
restea cu 36,4 la sută, iar la lemn 
rotund cu 16,2 la sută față de 1961.

Cum am obținut aceste rezultate ? 
Atenția proiectanților si a construc
torilor a fost îndreptată în primul 
rînd spre aplicarea unor soluții mai 
economice, cu efecte directe asupra 
reducerii consumului de lemn. Trus
tul nostru a adoptat, la construcția 
unor blocuri cu 7 etaje, sistemul de 
cofraje demonta
bile pentru pereți 
și planșee, cofraje 
care pot fi folosi-

de construcții-Galați 
zultatelor obținu- _ _
te, acest sistem de 
cofraje s-a extins pe scară largă la 
lucrările de locuințe din Galați.

Pentru stabilirea celui mai avan
tajos material de cofraje, pe șantie
rele din oraș s-au experimentat și 
alte sisteme — cofraje din plăci a- 
glomerate din lemn, din scurtă
turi de cherestea acoperite cu ta
blă neagră și din seînduri ge
luite. Studiile făcute au arătat că 
materialul cel mai indicat, care 
duce la o reducere substanția
lă a consumului de cherestea, 
este PAL-ul. Ne-am oprit la utili
zarea acestuia, extinzîndu-1 la toate 
lucrările cu diafragme din beton ar
mat. Am urmărit, de asemenea, re
alizarea unor panouri de cofraje u- 
niversale, adaptabile la cofrarea tu
turor pereților din beton armat. Ul
terior s-a trecut la utilizarea pe sca
ră largă a placajului tego. în pre
zent, cele mai multe lucrări de co- 
frare a diafragmelor și planșeelor 
din beton armat se execută numai 
cu cofraje demontabile din panouri 
tego. Panourile demontabile au per
mis o reducere a consumului de 
material lemnos cu circa 75 la sută, 
față de cofrajele obișnuite din che
restea de brad. în acest fel în timp 
de doi ani s-au economisit circa 
1 000 mc material lemnos.

Preocuparea colectivului nostru 
pentru gospodărirea materialului 
lemnos nu s-a oprit aici. Am solici
tat în continuare sprijinul specia
liștilor de pe șantierele noastre în- 
demnîndu-i să găsească și să pro
pună valorificarea și a noi rezerve 
de reducere a consumului de lemn. 
Și asemenea rezerve s-au găsit. La 
construcția castelelor de apă pentru 
G.A.S. s-au folosit cofraje glisante ; 
la executarea hrubelor de la com
plexul de vinificație Cotești a fost 
utilizat cofrajul alunccător-ridicător 
din tego etc. S-au realizat astfel, pe 
lîngă scurtarea termenului de exe
cuție, importante economii de ma
terial lemnos.

Construcțiile agrozootehnice, care 
reprezintă 30—35 la sută din volu
mul total de lucrări ce le execută 
trustul nostru, necesită și ele impor
tante cantități de lemn. Cu toate că 
prin proiectare s-a redus cantitatea 
de cherestea, totuși la aceste lucrări 
consumul este încă destul de ridi
cat. La construcția crescătoriilor de 
porci și a maternităților de scroafe, 
șarpantele se fac în continuare în 
totalitate din material lemnos. A-

La trustul regional

ceasta se reflectă în cantitățile încă 
ridicate de lemn rotund folosit de 
trustul nostru la acest gen de lu
crări. Ne-am propus să ne ocupăm 
mai îndeaproape de această proble
mă și am luat unele măsuri. La 
confecționarea ușilor, de pildă, sînt 
acum utilizate plăci fibro-lemnoase, 
ventilațiile din lemn au fost înlo
cuite cu altele din tablă, iar la exe
cuția ieslelor se folosește, în locul 
cofrajului obișnuit, cel din tego.

Se știe că lucrările de organizare 
a șantierelor necesită cantități mari 
de lemn. Din proiectul de organizare 
pe trust rezultă că anul acesta vor 
fi necesari peste 7 200 mc de mate
rial lemnos. Am studiat posibilita
tea reducerii acestei cantități de 
lemn. întreprinderile aparținînd 
trustului au fost îndrumate să trea
că la verificarea amănunțită a pro
iectelor pentru a se găsi soluții pen
tru înlocuirea lemnului. Pe această 
bază s-au găsit noi posibilități pen
tru extinderea cofrajelor din tego și 

plăci aglomerate 
din lemn și la co- 
frarea grinzilor și 
stîlpilor din be
ton armat; aseme
nea soluții s-au a- 
plicat în condiții 
bune la școlile cu 

16 clase din Brăila și Tecuci.
în cadrul trustului s-au efectuat 

studii pentru găsirea unor soluții de 
baracamente demontabile de șantier 
care să fie avantajoase din punct de 
vedere economic și să prezinte un 
consum redus de material lemnos. 
Ca urmare, s-a trecut la aplicarea 
pe șantiere a două sisteme noi de 
baracamente : unele demontabile din 
arce de oțel-beton și panouri prefa
bricate din PFL, și altele demonta
bile, din elemente spațiale de beton 
armat de dimensiuni mici. Primul 
tip de baracament asigură o reducere 
a consumului de material lemnos de 
la 0,172 mc/mp la 0,076 mc/mp și 
permite înlocuirea lemnului de ră- 
șinoase cu lemn de foioase. Cel de
al doilea 
completă 
lemnos.

Pentru 
trebuințăm pe scară mai largă 
frajele demontabile pentru grinzi și 
stîlpi, să extindem schelele metalice 
la toate lucrările, să utilizăm mai 
intens ușile celulare și să folosim 
numai baracamente demontabile.

Datorită dezvoltării construcțiilor 
agrozootehnice, cred că merită să se 
caute cu mai multă stăruință so
luții îmbunătățite, încă de la pro
iectare, care să permită constructo
rilor reducerea în continuare, și în 
mai mare măsură, a consumului de 
material lemnos. Tot legat de cons
trucțiile agrozootehnice, ar fi bine 
ca, pentru lucrările de șarpante, să 
se profileze unele unități ale Minis
terului Economiei Forestiere, care 
să livreze lemnul la dimensiunile 
cerute. în prezent, normativul în vi
goare permite ca lemnul să fie li
vrat șantierelor cu toleranțe prea 
mari, atît în diametre cît și în lun
gimi — și, din această cauză, cînd 
ajunge la prelucrare rezultă pier
deri destul de mari.

Pe șantiere mai sînt încă rezerve 
importante care pot fi valorificate în 
domeniul gospodăririi lemnului. Ne 
vom strădui să punem cît mai bine 
în valoare asemenea rezerve îneît, la 
darea în folosință a noilor construc
ții, să putem 
realizărilor i 
mai

sistem duce la eliminarea 
a consumului de material

viitor ne propunem să în- 
co-

i înscrie în bilanțul 
noastre și economii cît 

însemnate de material lemnos.

ȘTEFAN BUBENEC 
inginer-șef, Trustul regional 

de construcții-Galați
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AdÄämädäri Problemele creșterii productivității
și alegeri

te d?Mille muncii in discuția comuniștilor

La redacția ziarului nostru sosesc zilnic vești 
despre desfășurarea adunărilor de dări de seamă 
?i alegeri în fabrici și uzine. Dezbătînd multilate
ral problemele muncii politice și organizatorice de

partid, comuniștii insistă în mod firesc asupra sar
cinilor ce revin organizațiilor de partid pentru 
mobilizarea muncitorilor, tehnicienilor și ingineri
lor la creșterea simțitoare a productivității muncii.

Pe primuB pbn perfecționarea tehnologiei
In urmă cu un an, în secția tur

nătorie a Uzinelor „Timpuri noi“ 
din Capitală au avut loc alegerile 
de partid. -în hotărîrea organizației 
de bază, adoptată atunci, se preve
deau un șir de măsuri menite să 
îndrepte eforturile organizației de 
bază spre rezolvarea celor mai im
portante probleme legate de crește
rea productivității muncii. Aceasta 
se impunea ca o necesitate pentru 
bunul mers al producției în întrea
ga întreprindere. Secția turnătorie 
— este știut — pune la dispoziția 
sectoarelor prelucrătoare o gamă 
largă de piese ; pe drept cuvînt i se 
spune „inima uzinei“, căci de felul 
cum „bate” ea depinde funcționarea 
normală a întregului organism.

Felul cum s-au îndeplinit preve
derile hotărîrii de anul trecut eu 
privire la creșterea productivității 
muncii a fost una dintre problemele 
viu dezbătute în adunarea de dare 
de seamă și alegeri care a avut loc 
zilele trecute.

Darea de seamă, membrii șican- 
didații de partid care au participat 
la discuții au relevat îndrumarea și 
sprijinul permanent date de biroul 
organizației conducerii secției, în ve
derea introducerii în producție a 
celor mai noi procedee tehnologice. 
Asemenea probleme au fost dezbă
tute în mai multe adunări de partid 
și ședințe de birou, în care condu
cerea secției a prezentat informări, 
în urma discuțiilor, a propunerilor 
făcute, au fost stabilite și măsurile 
corespunzătoare.

Astfel, cu sprijinul conducerii uzi
nelor s-au asigurat condiții pentru 
extinderea formării mecanice la un 
mare număr de repere ; s-a trecut 
la aplicarea turnării centrifugale, la 
turnarea în coji, la extinderea me
todei de turnare a fontei cu grafit 
nodular, a turnării în cochile ș.a. 
Concomitent s-a trecut la popu
larizarea avantajelor acestor metode 
avansate.

Crearea condițiilor necesare in
troducerii de procedee noi a fost 
numai începutul — se spune în da
rea de seamă. Pregătirea oamenilor 
ca să le poată aplica a stat tot tim
pul în centrul preocupărilor organi
zației de bază. în acest scop, în sec
ție au fost organizate cursuri de ri
dicare a calificării și de împrospă
tare a cunoștințelor muncitorilor și 
tehnicienilor.

— Cum este și normal, de bunul 
mers al cursurilor de calificare au 
răspuns comitetul sindicatului și 
conducerea secției — a spus în cu- 
vîntul său comunistul Nicolae 
Avram. Dar membrii biroului, se
cretarul nu s-au mulțumit să spună: 
„Aveți grijă de cursuri, ele trebuie 
să meargă bine“, ci au dat un aju
tor concret comitetului sindicatului

Mai multă grijă pentru folosirea din
Colectivul secției de fa

bricație a mobilei de la 
IPROFIL Măgura Cod- 
lei a rămas în urmă 
față de plan în ce privește 
indicele de productivitate a 
muncii. Comuniștii de aci, 
care au avut recent aduna
rea generală de dare de 
seamă și alegeri, au găsit cu 
cale să dezbată în primul 
rînd această problemă de 
mare importanță. Darea de 
seamă și discuțiile au dezvă
luit. hotărît cauzele lipsurilor.

— La noi în secție — a 
spus muncitorul Ion Boboc 
— s-a dat atenție numai pla
nului global ; maiștrii și ingi
nerii n-au cunoscut, sau n-au 
ținut seama de planul forței 
de muncă. în loc să se or
ganizeze mai bine munca în 
sectoare, să se folosească din 
plin, cele 480 de minute, s-a 
mers pe linia nejustă a anga

în această privință. Un membru al 
biroului a primit sarcina să contro
leze permanent desfășurarea cursu
rilor ; el a informat biroul asupra 
defecțiunilor constatate, a ajutat la 
înlăturarea operativă a acestor defi
ciențe. Totodată biroul a analizat 
felul cum lecțiile teoretice ce se țin 
la cursuri sînt legate de practica 
procesului de producție din secție, a 
recomandat ca lecțiile să fie ținute 
de cei mai pregătiți ingineri și înso
țite de demonstrații practice.

Un alt mijloc prin care organiza
ția de bază a influențat asupra apli
cării și extinderii procedeelor înain
tate de turnare a fost repartizarea 
comuniștilor în locurile cele mai im
portante ale producției. La propu
nerea biroului organizației de bază, 
conducerea secției a încredințat 
conducerea unor brigăzi comuniști
lor Gh. Manea, C. Codrescu, Ion 
Ștefan, C. Barbu și alții, oameni des
toinici, cu o bună pregătire profe
sională, care prin exemplul personal 
au demonstrat eficacitatea noilor 
metode de turnare.

Munca politică și organizatorică 
desfășurată de organizația de bază 
a dat roade. Cînd în uzină s-a făcut 
bilanțul pe cele 9 luni care s-au 
scurs de la începutul acestui an, sec
ției turnătorie i-a revenit' un loc de 
frunte ; planul la producția globală 
a fost depășit lună de lună ; la pro
ductivitatea muncii procentul depă
șirii a fost de aproape 4 la sută, iar 
la prețul de cost s-au realizat eco
nomii suplimentare în valoare de 
peste 270 000 de lei. Creșterea pro
ductivității muncii a asigurat deca-

Control de partid sistematic, operativ
Adunarea generală de dare de 

seamă și alegeri a organizației de 
bază nr. 1 de la Uzina mecanică 
Poiana Cîmpina a relevat experien
ța bună a acestei organizații în 
exercitarea controlului de partid a- 
supra activității conducerii admi
nistrative. în această privință, biroul 
s-a sprijinit pe un mare număr de 
membri de partid dintre cei mai ca
lificați. Astfel, cînd spre sfîrșitul 
primului trimestru, biroul organiza
ției a constatat unele deficiențe în 
desfășurarea ritmică a producției, el 
a format un colectiv din specialiști 
și muncitori fruntași, care au stu
diat cauzele și posibilitățile de re
mediere a situației. Materialul întoc
mit de acest colectiv a fost pus în 
dezbaterea adunării generale a or
ganizației de bază, cu care prilej au 
fost stabilite mai multe măsuri. Ast
fel biroul a cerut conducerii secției 
să întocmească grafice de urmărire 
zilnică a producției, să treacă la re- 

jării unui număr sporit de 
muncitori.

Vorbitorii, pe bună dreptate, 
au arătat că nu este posibil 
să se realizeze o creștere a 
productivității muncii dacă se 
schimbă prea des oamenii 
de la un loc de muncă la 
altul.

— Este știut că un om care 
lucrează la o mașină pe care 
n-o cunoaște suficient de bine
— arăta tovarășul Ion Axente
— nu poate avea la început 
un randament înalt. El reali
zează mai puțin și acest lucru 
este atît în detrimentul pla
nului, cît și al muncitorului 
însuși. Or, la finisaj-egalizat 
s-au luat oamenii specializați 
și s-au trimis muncitori nou 
angajați. Consider că s-a pro
cedat greșit, mai ales că în 
același timp n-a existat nici 
grija necesară pentru ridica
rea calificării oamenilor. A-

cest fapt s-a răsfrînt negativ 
asupra productivității muncii, 

în dezbateri și-a găsit ex
presie simțul de răspundere 
al comuniștilor pentru bunul 
mers al producției, exigența 
lor față de ei înșiși, hotărî
rea de a munci pentru înlă
turarea lipsurilor. „Adunarea 
generală nu este un loc de 
întîlnire, unde oamenii vin să 
se laude reciproc, a subliniat 
tovarășul Petre Coltuc. Am 
obținut unele rezultate bu
ne, dar avem lipsuri des
tule. Se pune întrebarea : pu
tem noi, comuniștii, să mun
cim în așa fel încît împreună 
cu restul colectivului să obți
nem pînă la sfîrșitul anului 
rezultate bune ? Flotărît că 
da. Dar pentru aceasta este 
nevoie în primul rînd să se 
organizeze întrecerea socialis
tă în toate sectoarele secției, 
să stimulăm inițiativa oame

lajul necesar între s.ecția turnatorie 
și secțiile prelucrătoare, ceea ce s-a 
răsfrînt pozitiv asupra întregii acti
vități a uzinei.

Turnătorii Ion Pavel, Sever Lun- 
gu, Iorgu Mirea, maistrul Al. Bă- 
dină, ing. Stroe Ionescu și alții au 
arătat că pentru a asigura noi suc
cese în creșterea productivității 
muncii și continua ridicare a cali
tății produselor, noul birou va tre
bui să controleze mai îndeaproape 
activitatea conducerii secției și s-o 
ajute în rezolvarea unor probleme 
deosebit de importante cum sînt : 
asigurarea unei asistențe tehnice 
corespunzătoare în schimburile II și 
III, folosirea mai bună a inginerilor 
și tehnicienilor din serviciul meta- 
lurgului-șef.

Din cuvîntul participanților la 
discuții, din propunerile interesante 
făcute s-a desprins hotărîrea comu
niștilor din secția turnătorie de a 
munci cu forțe sporite pentru reali
zarea și depășirea sarcinilor de 
plan. Este regretabil însă că nici 
darea de seamă și nici vorbitorii 
n-au insistat asupra măsurilor orga
nizatorice și politice ce trebuie luate 
în secție pentru pregătirea produc
ției anului viitor.

Organizația de bază de la secția 
turnătorie se numără printre cele 
mai puternice din uzină, membrii și 
candidații de partid care -o compun 
sînt oameni harnici și pricepuți. în 
frunte cu noul birou ales, ea va 
reuși să mobilizeze întregul colectiv 
al secției pentru obținerea unei pro
ductivități superioare.

S. STÄNEL

organizarea procesului de producție 
după fluxul normal de lucru, să asi
gure îmbunătățirea aprovizionării 
secției cu materiale și piese de 
schimb. In sectorul de pregătire a 
producției au fost repartizați comu
niști dintre cei mai destoinici.

Măsurile luate s-au dovedit efica
ce ; începînd cu trimestrul II, pla
nul se realizează ritmic, decadă cu 
decadă.

Numeroși vorbitori au arătat că 
rezervele de creștere a producției și 
productivității muncii n-au fost e- 
puizate în secție. Sudorul Aurel 
Paraschiv, ing. V. Marinescu, frezo
rul Ion Panac și alți participanți la 
discuții au subliniat necesitatea o- 
rientării controlului de partid în di
recția introducerii mai perseverente 
a unor procedee tehnologice înain
tate în producție.

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii" 

plin a mașinilor
nilor printr-o muncă politică 
susținută. Mai este nevoie de 
întărirea controlului de partid 
asupra activității conducerii 
administrative. Sprijinul dat 
conducerii secției de către 
noul birou să fie concret, 
eficace — mai ales pe linia 
organizării mai bune a pro
ducției, a ridicării indicilor 
de utilizare a mașinilor și uti
lajelor, aprovizionării secției 
cu materii prime și materiale. 
Sînt sigur că astfel vom 
putea asigura o conti
nuă creștere a productivității 
muncii, recuperînd rămînerile 
în urmă.

Hotărîrea adoptată de a- 
dunarea generală a organiza
ției de bază nr. 1 de la 
IPROFIL Măgura Codlei a 
ținut seama de propunerile 
prețioase făcute în adunare.

C. CÄPRARU 
coresp. „Scînteii“

Păienjenișul schelelor <le la blocul 
turn din Șoseaua Giurgiului va dispa
re în curînd. (Foto : M. CIOC)

„Soliștii din Zagreb“ 
in Capitală

Sîmbătă a sosit în Capitală, cunos
cuta formație de muzică de cameră 
„Soliștii din Zagreb“, sub conducerea 
dirijorului și violoncelistului Anto
nio Janigro. Oaspeții, care se află 
pentru a treia oară în țara noastră, 
vor prezenta la sala Palatului R. P. 
Romîne două concerte cuprinzînd 
lucrări de Corelli, Couperin, Per- 
golesi, Tartini, Telemann, Vivaldi, 
Mozart, Șostakovici, Kelemen și alții.

(Agerpres)

Cursuri de maiștri energeticieni
BACĂU (coresp. „Scînteii“). — în 

cadrul întreprinderii regionale de elec
tricitate Bacău s-au deschis cursurile 
serale pentru maiștri energeticieni. 
Cursurile —■ cu o durată de 3 ani — 
vor fi urmate de 30 de cursanți, recru
tați dintre cei mai buni muncitori ener
geticieni. Lecțiile vor fi predate de că
tre ingineri din întreprindere.

La practică
GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — 

Peste 200 de studenți din ultimul an 
al Institutului pedagogic din Galați 
au început o perioadă de practică în 
școlile sătești. Viitorii profesori, în
drumați de cadre didactice de la In
stitutul pedagogic, vor preda lecții la 
școlile de 8 ani din comunele Tudor 
Vladimirescu, Independența, Ivești 
și Bujor, vor participa la acțiunile 
culturale de masă organizate la că
minele culturale și la colțurile roșii 
din gospodăriile colective.

ÎNCEPÎND de azi

Orarul de iarnă 
al autobuzelor I.R.T.A.

Duminică, 27 oct., ora 0, intră în vi
goare orarul autobuzelor I.R.T.A., edi
ția de iarnă (27 oct. 1963 — 1 mai 
1964). S-au pus de acord, în condiții 
mai bune, orariile curselor de auto
buze cu orariile de iarnă ale unor în
treprinderi, instituții și școli. în ace
lași timp, s-a realizat o mai bună le
gătură cu mijloacele de transport pe 
căile ferate și pe Dunăre, precum și 
între cursele de autobuze I.R.T.A. in
terregionale.

Noul orar, care însumează aproape 
30 000 de km de rețea, cuprinde și 40 de 
trasee noi ; 22 dintre traseele existente 
au fost, de asemenea, prelungite cu 
încă 600 de km.

Pentru perioada de iarnă, au fost 
luate din vreme măsuri de înzestrare 
a autobuzelor cu instalații de încălzire. 
Totodată, într-un mare număr de auto- 
gări se amenajează sălile de așteptare.

„CENTENARUL GH. MAR INESCU"

0 luminoasă figură a științei rominești
Gh. Marinescu, fondatorul școlii 

romînești de neurologie, savant 
umanist și personalitate recunoscu
tă printre marile figuri ale științei 
și culturii mondiale, este comemorat 
anul acesta nu numai în țara noas
tră, ci și în numeroase alte țări ale 
lumii, la recomandarea Consiliului 
Mondial al Păcii, ca semn de înaltă 
considerație față de opera lui.

Prețuim în Gh. Marinescu pe omul 
care a închinat științei, poporului 
său și omenirii o viață de muncă 
neîntreruptă, cu un devotament, un 
entuziasm și o pasiune de o mare 
intensitate morală- Mereu în căuta
rea adevărului, studiind și aplicînd 
cele mai recente descoperiri în ști
ință, Gheorghe Marinescu și-a legat 
numele de o serie de cuceriri deve
nite clasice în neurologie : teoria 
troficității reflexe, studiile asupra 
celulei- nervoase, asupra tonusului 
mușchilor striați, reflexul palmo- 
mentonier, cercetări asupra encefa
litei epidemice, a neuroinfecțiilor, a 
isteriei ș.a, Gheorghe Marinescu a 
fost cel care a aplicat explorările 
radiologice în neurologie, a introdus 
cinematografia pentru studiul tul
burărilor de motilitate, a introdus 
metode moderne de histofiziologie, 
de anatomie patologică, de biochi
mie, de electrofiziologie, a preconi
zat folosirea metodelor matematice 
la analizarea funcțiilor organice.

Călăuzit de o concepție materia
listă consecventă, Gheorghe Mari
nescu a combătut teoriile idealiste 
în numeroase scrieri ale sale. Lu
crarea sa „Determinism și cauzali
tate în domeniul biologiei“ (1938) re
prezintă un episod important al 
luptei dintre materialism și idealism 
în biologia și medicina noastră.

Combătînd agnosticismul, el șl-a 
exprimat nestrămutata- convingere 
în puterea științei, „Omul de știință 
— sublinia Gheorghe Marinescu la 
cel de-al Il-lea Congres național de 
medicină și chirurgie (1914) — poate 
privi viitorul cu multă. speranță și

Savantul la masa de lucru de la spitalul Colentina.

Sîmbătă seara s-au încheiat lu
crările reuniunii științifice neuro
logice, organizate cu prilejul îm
plinirii a 100 de ani de la nașterea 
lui Gheorghe Marinescu.

în cursul diminbții și după- 
amiezii numeroși cercetători romîni 
și de peste hotare au prezentat 
comunicări științifice din domeniul 
neurologiei clinice și experimen
tale.

Prof. Fernandez Ramirez (Ar
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de prof. dr. VOINEA MARINESCU 
membru corespondent 

al Academiei R. P. Romîne, 
ministrul sănătății 

și prevederilor sociale

cu o credință nezdruncinată, căci 
viitorul este al științei și în calita
tea noastră de medici avem dreptul 
de a spera că medicina, inspirîndu- 
se continuu din descoperirile făcute 
în domeniul celorlalte științe, va 
putea ușura marile mizerii care bîn- 
tuie umanitatea și care se numesc : 
boală, bătrînețe și moarte“.

Dragostea sa de popor, patriotis
mul său înflăcărat au constituit iz
vorul neobositei sale activități pen
tru a face cunoscute realizările me
dicinii romînești peste hotare. 
Membru a 7 Academii, „doctor ho
noris causa“ a 4 Universități, mem
bru de onoare a zeci de societăți 
științifice din lumea întreagă, el a 
călătorit și a ținut conferințe deo
sebit de apreciate în aproape toate 
țările din Europa și America, între- 
ținînd legături de prietenie cu cei 
mai de seamă reprezentanți ai neu
rologiei și medicinii, ca : Charcot, 
Pierre Marie, Widal, Ramon Y Ca
jal, Ehrlich, I. P. Pavlov, Korsakov, 
Mecinikov, Sherrington etc. Gheor
ghe Marinescu a reprezentat cu cin
ste patria sa, căutînd oriunde se 
afla, așa cum spunea într-o scri
soare adresată soției sale în 1928, să 
lupte în cîmpul pașnic al științei 
pentru binele patriei și al omenirii.

Eminentul savant a fost toată 
viața sa neîmpăcat față de nedrep
tățile sociale. Prin conferințe și în 
presă, el s-a ridicat împotriva con
dițiilor grele în care-și duceau viața 
oamenii muncii. Arătînd mizeria a- 
cestora, el spunea în 1924 : „Timp de 
secole sclavii au muncit pentru gus
tul nobilului, iar în societățile mo
derne, lucrătorii manuali și intelec
tuali muncesc unii cu brațele, alții 
cu creierul pentru a întreține o 

gentina), prof. T. Zaprlanov (R. P. 
Bulgaria) și prof. P. Castaigne 
(Franța) au omagiat pe eminentul 
savant romîn și au adus cuvinte 
de salut lucrărilor reuniunii.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de acad. A. Kreindler, pre
ședintele Comitetului de organi
zare a centenarului Gheorghe 
Marinescu. După ce a mulțumit 
participanților din țară și celor 
veniți de peste hotare să cinstească 

sumă de individualități parazite sau 
perverse, care nu se -supun acestei 
legi admirabile a muncii“. .

în personalitatea bogată a lui"' 
Gheorghe Marinescu, omul de știință 
a fost dublat de un neobosit mili
tant social. El a fost printre’ prirrfîf 
aderenți la „Liga contra prejudecă
ților“, organizație legală de masă 
creată de Partidul Comunist Romîn 
în 1935, și a semnat alături de alți 
intelectuali democrați un apel pen
tru grațierea deținuților politici an
tifasciști. De asemenea, a luat parte 
activă la înființarea „Societății 
intelectualilor romîni“, militînd, 
alături de Victor Babeș, I. Atanasiu, 
Ștefan Gh. Nicolau ș. a., pentru îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
trai ale cercetătorilor științifici.

Școala de neurologie creată de 
Gheorghe Marinescu și apreciată; pe 
scară internațională s-a dezvoltat în 
mod firesc pe linia gîndirii prodi
gioase a marelui savant, în noile 
condiții favorabile asigurate creației 
științifice în anii puterii populare. 
Statul nostru democrat-popular a 
dat o bază materială puternică aces
tei școli. S-au înființat noi clinici 
universitare și servicii de speciali
tate S-a creat în 1950 Institutul de 
neurologie „I. P. Pavlov“ al Acade
miei R.P.R., dotat cu cea mai mo
dernă aparatură. S-a format un'mare 
număr de cadre tinere de neurologi. 
Colaboratorii și elevii lui Gheorghe 
Marinescu au realizat noi studii și 
cercetări cu răsunet internațional, au 
publicat valoroase lucrări traduse în 
limbi străine, îmbogățind moșteni
rea științifică a marelui savant. O- 
pera lui este continuată cu succes de 
cercetători formați în anii construc
ției socialiste.

Suprema datorie a omului de ști
ință este slujirea poporului său. Via
ța și activitatea marelui savant sînt 
pilduitoare în această privință. 
Gheorghe Marinescu rămîne una 
dintre cele mai luminoase figuri ale 
științei din patria noastră.

pe marele savant romîn, vorbitorul 
a arătat că interesantele lucrări 
prezentate în cadrul reuniunii vor 
fi editate într-un volum jubiliar.

★
Comitetul de organizare a cen

tenarului Gheorghe Marinescu a 
oferit, în cinstea participanților 
la lucrările reuniunii științifice 
neurologice, o recepție la Casa 
oamenilor de știință din Capitală. 

(Agerpres)

Căminul nostru Servicii utile, necesare
Faima meseriașilor din Brașov e 

cunoscută demult. Măiestria, înde- 
mînarea, transmise din tată în fiu, 
își găsesc azi cea mai deplină va
lorificare în marile uzine brașo
vene, unde descendenții breslașilor 
de odinioară lucrează ca specialiști 
de înaltă calificare. Un alt detașa
ment, desigur mult mai restrîns, al 
lucrătorilor bine pregătiți, își va
lorifică cunoștințele în unitățile 
cooperației meșteșugărești.

La Brașov întîlnim o multitu
dine de activități proprii coopera
tivelor meșteșugărești din oricare 
oraș maj mare din țară. în rîndu- 
rile de față ne vom referi însă nu
mai la acele laturi ale activității a- 
cestor organizații care aduc o în
lesnire în deservirea populației.

"■Mf'•

La spălătoria-fulger, încă o comandă a fost efectuată

Iată, bunăoară, cooperativa „Sîr- 
guința“. Recent, aceasta a înființat 
o spălătorie-fulger, cu cîteva centre 
de primire a rufelor. Spălătoria 
nu-și dezminte firma. într-o zi 
sau cel mult două, rufele date la 
spălat sînt înapoiate, curate, clien
tului. Deși lucrează doar de cîteva 
săptămîni, spălătoria are numeroși 
clienți, ceea ce arată cît de nece
sare sînt serviciile pe care ea Ie 
prestează. Este o experiență care 
ar merita să fie pusă în practică 
și în alte orașe.

Unitățile cooperativei „Tehnica" 
sînt poate cele mai solicitate. în 
grija lor sînt, în cadrul termene
lor de garanție, frigiderele, mași
nile de spălat, aspiratoarele. Tot 
ele se ocupă de repararea televi

zoarelor, a aparatelor de radio și a 
altor mașini și obiecte casnice. In 
urma înștiințărilor telefonice pri
mite de centre, specialiștii coo
perativei se deplasează la do
miciliul clienților. Cînd repa
rația nu se poate face însă pe loc, 
lucrurile nu merg chiar atît de re
pede. Cooperativa nu este dotată 
cu mijloace de transport pe măsura 
activității pe care o desfășoară și 
care se lărgește în continuare și de 
aceea trec zile în șir pînă reușește 
să asigure transportul obiectelor 
grele la atelier. Este în interesul 
cetățenilor, pentru care serviciile 
prestate de cooperativă sînt deose
bit de utile, ca aceasta să fie spri
jinită în rezolvarea problemei a- 
mintite.

în ultimul timp, cooperativa 
„Munca manuală“, profilată în 
principal pe repararea și confec
ționarea de încălțăminte, și-a orga
nizat activitatea într-un chip nou. 
în locul micilor ateliere de reparații, 
ea a înființat unul mare, centralizat 
pe oraș, unde lucrările se fac pe 
faze de operații, fie că e vorba de 
încălțăminte nouă, fie de reparații. 
Pentru reparațiile mărunte — re
facerea unei cusături, punerea unui 
talon sau a unui cauciuc etc. — fie
care centru de primire dispune de 
unul sau doi lucrători, care le exe
cută pe loc, scutindu-i pe clienți de 
drumuri de prisos.

Zilele trecute, cooperativa „Mun
ca manuală“ a deschis, în piața 
„23 August“, o secție de ortopedie. 
Tehnicienii, ortopezi specialiști cu 
îndelungată experiență, confecțio
nează, pe lîngă încălțăminte orto

pedică, diferite proteze și corsete 
după prescripții medicale.

Ținînd seama de specificul ora
șului, de tradițiile sportive ale lo
cuitorilor săi, cooperativa „Munca 
colectivă“ a înființat o secție spe
cializată în articole sportive, unde 
se confecționează, după comandă, 
canadiene, haine de vînt, șorturi, 
pantaloni de schi etc.

Șirul inițiativelor ar mai putea 
continua. Mai interesant este însă 
de subliniat cum apar asemenea 
inițiative. Majoritatea lor sînt re
zultatul contactului nemijlocit cu 
cetățenii, al consultării lor asupra 
serviciilor de care ar avea nevoie. 
Cele șapte cooperative din oraș o- 
bișnuiesc să țină, împreună cu cli- 
enții, o dată sau de două ori pe an, 
cîte o consfătuire, unde ele pre
zintă modele noi din producția coo
perativelor, informează pe cetățeni 
asupra serviciilor pe care le pres
tează, le cer păreri, propuneri, su
gestii despre calitatea serviciilor 
prestate, a lucrărilor executate, 
despre ceea ce ar mai trebui făcut. 
La ultima întîlnire dintre locatarii 
cartierului „Steagul Roșu“ și con
ducerea cooperativei „Lemn și mo
bilă“ s-a văzut cît de bine venită 
ar fi aici înființarea unui centru 
de deservire. De altfel și alte noi 
cartiere duc lipsă de unele unități : 
frizerie-coafură, ateliere de reparat 
încălțăminte, îmbrăcăminte. în
ființarea lor stă în atenția condu
cerii cooperativelor, în așa fel ca 
populația orașului să fie cît mai 
bine servită.

E. SZABO

Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro
mîne : Răpirea din Serai — (orele 11); 
M-me Butterfly — (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă : Vînzătorul de pă
sări — (orele 10,30) ; Intîlnirea cu dragos
tea — (orele 19,30). Filarmonica de stat 
„George Enescu“ (Sala mică a Palatului 
R. P. Romîne) : Ciclul „Muzica de-a 
lungul veacurilor“ — (orele 20). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala Come
dia) : Vizita bătrînei doamne — (orele 
10); Nevestele vesele din Windsor — (o- 
rele 15) ; Orfeu în infern — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Nora — (orele 10) ; Ma
șina de scris — (orele 15 și orele 19,30). 
Teatrul ,,C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
Femeia îndărătnică — (orele 10) ; Pyg
malion — (orele 15,30) ; Steaua polară
— (orele 19,30). (Sala Studio) : Băieții 
veseli — (orele 10,30) : Casa cu dou® in
trări — (orele 16) ; Bucătăreasa — (ore
le 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (bd. Schitu Măgureanu. nr. 1): Ce
zar și Cleopatra — (orele 10) ; Război și 
pace — (orele 15) ; Portretul — (orele
19,30).  (Sala Studio — str. Alex. Sahia 
nr. 76 A) ; Comedia erorilor — (orele 
10) ; Copii soarelui — (orele 19,30). Tea
trul de C'OTnedie : Casa inimilor sfă- 
rîmate — (Orele 11) ; Șeful sectorului 
Suflete — (orele 20). Teatrul pentru ti
neret șl copii (Sala C. Miile) : Acuzarea 
apără — (orele 11) ; Cliirița în provincie
— (orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Gluleștl : Ascensiunea lui Arturo Ui 
poate fi oprită — (orele 19,30). Teatrul 
evreiesc de stat : Firul de aur — (orele 
20). Ansamblul de cîntece șl dansuri al 
C.C.S. : Cîntă țara mea — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical ,,C. Tănase" (Sala 
Savoy) : Ca la revistă — (orele 20). (Sala 
din Calea Victoriei 174) : Palatul melo
diilor — (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 : Carpațl — bd. Magheru 29 (10; 
12; 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 : Capi
tol — bd. 6 Martie 16 (10; 12; lf. 16,15;
18,30; 20,45), înfrățirea între popoare — 
bd. Bucureștli-Noi (11; 15,15; 17,45; 20). 
Grivița — 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 cu str. Lizeanu (10; 12; 14; 

16; 18; 20), Modern — piața G. Coșbuc 1 
(10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30). Van Gogh
— cinemascop : Tineretului — cal. Vic
toriei 48 (9,15; 11,30; 13,45) 16; 18,15;
20.30) , Cosmos — bd. 30 Decembrie 89
(16; 18; 20), Volga — șos. Ilie Pintilie 
61 (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Valsul nemu
ritor : Festival — bd. 6 Martie 14 (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Aurora — bd. 
Dimitrov 118 (10; 12; 14; 16; 18; 20), Li
bertății — str. 11 Iunie 75 (10; 12; 14; 16; 
18; 20). Vaporul lui Emil — cinemascop : 
Luceafărul — cal. Rahovei 118 (10,30;
16; 18,15; 20,30). Vară și fum — cine
mascop : Victoria — bd. 6 Martie 7 (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Giulești — cal. 
Giulești 56 (9,30; 11,45; 14; 16,15- 18,30;
20,45), Miorița — cal. Moșilor 127 (10;
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Cain al XVIII- 
lea : Central — bd. 6 Martie (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Cucerirea Everes- 
tului ; Lumina — bd. 6 Martie 12 (ru
lează 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 (9; 12; 15; 18; 21). 
Program special pentru copii la orele 
10; 11,15 șl 12,30; la cinematograful Doina
— str. Doamnei 9. Ultimul tren din Gun
Hill ; Doina — str. Doamnei 9 (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 Ilie 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. Buzești 9—11 (12; 16; 18,15; 20,30),
Floreasca — str. I. S. Bach 2 (12; 16; 
18,15; 20,30). Dintele de aur : Crîngași
— str. Crîngași 42 (12; 16; 18,15; 20,30).
Cartouche — cinemascop : Unirea — bd. 
1 Mai 143 (11; 15; 17; 19; 21). Fortăreață 
pe Rin ; Flacăra — cal. Dudești 22 (12, 
16; 18,15; 20,30). Tintin și misterul „Lînei 
de aur“ : vitan — cal. Dudești 97 (15; 
17; 19; 20,45). Pe Donul liniștit — seria 
a IlI-a : Munca — șos. Mlhai Bravu 221 
(16; 18.30; 21). Oameni de afaceri : Popu
lar — str. Mătăsari 31 (10.30; 16; 18,15;
20.30) . Ipocriții : Arta — cal. Călărași 153 
(11; 16; 18,15; 20,30). Povestea pantofioru- 
lui de aur : Moșilor — cal. Moșilor 221 
(15; 17; 19; 21). Voi fi mamă : Viitorul
— str. M. Eminescu 127 (11,30; 16; 18,15;
20,30).  Babette pleacă la război — cine
mascop : Colentina — șos. Colentina 84 
(15; 17; 19; 21), Drumul Serii — str. Dru
mul Serii 30 (11; 16; 18,15; 20,30). O perlă 
de mamă ; Adesgo — cal. Șerban Vodă 

209 (11; 15; 17; 19; 21). Revista de Ia 
miezul nopții — cinemascop : Pro
gresul — șos. Giurgiului 3 (11,30; 15,30; 
18; 20,15). Fecioara : Lira — cal. 13 Sep
tembrie 196 (15; 17; 19; 21). Raidul văr
gat : Ferentari — cal. Ferentari 86 (10; 
15; 18; 21). Fantomele din Spessart : Co- 
troceni — șos. Cotroceni 9 (15; 17; 19; 
21).

TELEVIZIUNE: Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiunea pentru copii șl tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — 
Emisiunea pentru sate. In jurul orei 15 
transmisie de la stadionul „23 August“ 
a întîlnirii de fotbal dintre echipele o- 
limpice ale R. P. Romîne și Iugoslaviei. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 — 
Mari opere literare în creația lui Giu
seppe Verdi. 20,20 — Transmisie din 
Sala Sporturilor Floreasca : aspecte de 
la întîlnirea de volei dintre echipele 
masculine ale R, P. Romîne și U.R.S.S. 
din cadrul turneului final al campiona-, 
telor europene. In continuare : Telema- 
gazin șl filmul „Hocus-focus“. In înche
iere ; Buletin de știri, sport buletin 
meteorologic. ;

CUM E VREMEA
Ieri In țară : In cursul zilei vreme< 

s-a menținut în general umedă, cu ce
rul mai mult acoperit. A plpuat tempo- 
rar în Ardeal și cu totul izolat în cele- 
laite regiuni, iar în munți a nins. Vîntul 
a suflat în general slab, exceptind lito
ralul, unde a prezentat intensificări 
trecătoare din nord-est. Temperatura 
aerului la orele 14 oscila între 14 grade 
la Berzeasca, Moldova Veche și Bozo- 
viei șl 5 grade la C'împulung Muscel In 
București: Vremea a fost schimbătoare, 
cu cerul mai mult acoperit. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit din nord- 
est. Temperatura maximă ! 14 grade

Timpul probabil pentru zilele do ' 28, 
29 și 30 octombrie. în țară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
Ploi slabe locale. Vînt potrivit, predo- 
minînd din nord-vest. Temperatura sta
ționară la început, apoi în scădere. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 2 și 
plus 8 grade, mai coborîte la sfîrșitul 
intervalului, iar maximele între 5 șl 
15 grade, mai ridicate la început.-DL 
mineața brumă. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar noros 
Vînt potrivit. Temperatura staționară 
la început, apoi în scădere.



Expozifie de grafică sovietică

Pe șantierele septenalului

Hunedoara. Se elaborează o nouă șarjă.

în sala Galeriilor de artă ale Fon
dului Plastic din București s-a des
chis sîmbătă la amiază expoziția de 
grafică a artiștilor V. I. Kasian și 
A. S. Pascenko din U.R.S.S.

Au participat acad. P. Constanti- 
nescu-Iași și Marin Florea Ionescu, 
vicepreședinți ai A.R.L.U.S., Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al IRRCS, 
Boris Căragea, președintele Consi
liului artelor plastice din Comite
tul de Stat pentru Cultură și Artă, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, artiști plastici și 
alți oameni de artă și cultură.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă, membri ai ambasadei și 
alți membri ai corpului diplomatic.

A vorbit artistul poporului Ion 
Jalea, președintele Uniunii artiști
lor plastici din R. P. Romînă.

A mai luat cuvîntul artistul 
porului al U.R.S.S., Vasili Ilici 
si-an, membru al Academiei de
a U.R.S.S., care se află în țara noa
stră cu prilejul organizării expozi
ției.

Apoi asistența a vizitat expoziția, 
care cuprinde peste 100 de lucrări. 
V. I. Kasian, artist al poporului al 
U.R.S.S., care are o activitate artis
tică de cîteva decenii, prezintă în a- 
ceastă expoziție lucrări realizate în

po- 
Ka- 
arte

A apărut revista „Probleme economice“ nr. 10-1963
Numărul pe luna octombrie 1963 al 

revistei „Probleme economice“ se des
chide cu articolul „Rolul activ al 
finanțelor în procesul reproducției so
cialiste lărgite" de IULIAN VĂCĂ- 
REL. în continuare sînt publicate ar
ticolele : „Probleme ale sporirii pro
ductivității muncii în industria con
structoare de mașini“ de GHEORGHE 
RĂDOI, „Rezerve de economisire a 
resurselor materiale" de I. IȚICO- 
VICI, „Unele aspecte ale creșterii ren
tabilității în gospodăriile agricole de 
stat“ de ION TULPAN, „Căi ale spo
ririi producției și reducerii prețului de 
cost la lapte“ de O. POPESCU și N. 
DAVID, „Pseudoteorii burgheze cu 
privire la planificarea economiei na
ționale“ de C. DANCIU.

Rubrica „Din planul de activitate 
științifică al Institutului de Cercetări 
Economice“ cuprinde articolul „Mișca
rea de invenții și inovații în R- P. Ro
mînă“ de OCTAVIAN CIULEA.

Articolul „Cu privire la formarea 
prețurilor cu ridicata (concluzii)“ de V. 
MODORAN și ȘT. ARSENE se publi
că la rubrica. „Discuții“.

în cadrul rubricii „Folosirea mate-

Acad. GH. MI-maticii în economie“,
HOC semnează articolul „Calcule eco
nomice de natură probabilistică“.

Rubrica „însemnări“ cuprinde ar
ticolul „Aspecte ale dezvoltării indus
triei în R. P. Chineză de I. NICOARĂ.

Revista mai publică articole de cri
tică și bibliografie : „Apariția dicționa
rului enciclopedic român — un eveni
ment de seamă pentru știința și cul
tura romînească“ de C. OCTAVIAN 
și AL. PUIU ; „Un bogat bilanț de rea
lizări în dezvoltarea economiei națio
nale“ (Breviar statistic al R. P. R. 1963) 
de AL. GHEORGHIU ; „O contribu
ție Ia îmbunătățirea predării econo
miei politice“ (Manualul de economie 
politică capitalistă) de V. SPIRIDON ; 
„Aplicațiile în industrie ale statisticii 
matematice" (N- RANCU și L. TÖ- 
VISSI : Statistica matematică cu apli
cații în producție) de OCTAV ONI- 
CESCU, profesor emerit al R. P. R. : 
„Colaborarea economică și ajutorul 
U.R.S.S. acordat țărilor insuficient dez
voltate“ (V. V. RÎMALOV: S.S.S.R. i 
ekonomiceski slaborazvitîie stranî) de 
M. STÄNESCU.

Revista cuprinde o rubrică de „Scri
sori către redacție".

perioada studiilor, stampe. realizate, 
între 1927 — 1963 la Harkov și Kiev, 
din care amintim : „Perekop", „Cei 
de la arsenal“, „Artiom", „Inaugu
rarea Dneproghesului" ș.a. inspirate 
de evenimente petrecute în primii 
ani ai Puterii sovietice. Artistul mai 
prezintă lucrări din seriile „V. I. Le
nin și Ucraina“, „Constructorii me
troului din Kiev", precum și ilus
trații la operele clasicilor literaturii 
ucrainene și ale unor scriitori con
temporani.

Din creația lui A. S. Pașcenkp,- ar
tist al poporului al R.S.S. Ucrainene, 
sânt expuse o serie de linogravuri 
în culori : „Suita Kievului“, „Con
struirea centralei hidroelectrice de 
la Kremenciug", „La construirea 
centralei hidroelectrice de la Kiev“, 
„Ținutul meu, natal", „Reconstrucția 
Dneproghesului“, „Uzina de con
strucții navale de pe Nipru“ și „Re
portajul politic în gravură“.

*
Orchestra simfonică a Filarmonicii de 

stat din Bacău, dirijată de Victor Dubrov- 
ski din Uniunea Sovietică, a prezentat 
sîmbătă în . sala Teatrului de stat din loca
litate un concert simfonic. Programul a cu
prins uvertura la opera „Nunta lui Figaro“ 
de Mozart, Concertul nr. 3’ pentru pian și 
orchestră de Beethoven și Simfonia a 4-a 
în fa minor de Céaikovski.

(Agerpres)

Televizorul din Aninoasa
(Urmare din pag. I-a)

iată

finalei pe tară a concursuri- 
amatori. -
oameni, trei entuziaști al 
culturale alcătuiesc colecti- 
creație al „studioului de te- 

împietindu-și talentele.

Vești din țările socia

Poporul sovietic întîmpină cu 
noi succese cea de-a 46-a aniversa
re a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.- Zilnic, de pe șantierele 
septenalului sosesc noi vești.
■ © Uzina metalurgică „Meașni- 
kov" din Moghîliov este prima din 
Uniunea Sovietică care a trecut la 
metoda turnării semicontinue a 
țevilor. Aplicarea noii tehnologii a 
permis ca pe^aceeași suprafață să 
se tripleze producția și să se redu
că cu 40 la sută prețul ei de cost. 
Colectivul uzinei „Measnikov“ a 
îndeplinit sarcinile ce-i revin din 
planul septenal la producția de 
țevi de oțel pentru conductele de 
apă.

© A fost dată în exploatare con
ducta de gaze Ordjonikidze—Tbili
si. Traseul ei traversează culmile 
Cauoazului la o altitudine de 2 395 
m, trecînd deasupra rîurilor Kura 
și Terek. Gazele din Stavropol și 
Kuban vor putea fi folosite în re-

de ciment în R.P. Ungară

Muncitorii fabricii de var și ci
ment „Dunărea“ din Văc (R. P. 
Ungară) s-au angajat anul tre
cut să reducă cu un an ter
menul de dare în funcțiune 
a fabricii. Realizările de pînă a- 
cum arată că angajamentul, -va fi 
îndeplinit înainte de termen. Fa- . 
brica de ciment și var de 'la Vac 
este unul din obiectivele ’ princi
pale ale celui de-al doilea plan 
cincinal. Cele două cuptoare ale 
fabricii au dat pînă în prezent can
tități însemnate de ciment. Cel; 
de-al treilea cuptor al fabricii va 
fi pus în curînd în funcțiune.

publicile transcaucaziene, Gruzia, 
Armenia și Azerbaidjan.

® în regiunea munților Altai 
(Siberia de vest) s-a terminat con
strucția liniei de cale ferată elec
trificată. Aceasta leagă sistemul 
energetic din ținutul Altai cu cele 
din regiunile Kuzbas și Novosi
birsk. Noua magistrală feroviară se 
întinde pe o lungime de 200 km, 
străbătînd munți, terenuri mlăști
noase și taiga.

® A fost terminată montarea u- 
nei noi conducte de petrol pe dis
tanța Gorki-Iaroslavl, cu ajutorul 
căreia petrolul din R.S.S.A. Tatară 
va fi transportat la noua rafinărie 
din Iaroslavl. . Rafinăria a intrat 
parțial în funcțiune.

© A început umplerea bazinului 
a încă unei mări artificiale, care 
în curînd va apare. în Asia centrală 
sovietică, în apropiere de orașul 
Ura-Tiur. Cu ajutorul apei acestei 
mări vor fi irigate 13 000 ha.

© în cursul lunii septembrie a.c. 
locuitorii Moscovei au primit în 
folosință circa 15 000 apartamente 
noi, ceea ce înseamnă că în capita
la sovietică se mută zilnic în apar
tamente noi 500 de locuitori.

® în valea Vahș din sudul Tad- 
jikistânului a fost instalat ultimul 
stîlp al liniei de înaltă • tensiune, 
în prezent, toate colhozurile din 
sudul republicii sînt conectate la 
sistemul energetic unic național.

® în Crimeea a. intrat în func
țiune o stație releu de televiziune. 
Turnul de 58 metri al stației se 
află pe muntele Ai-Petri. Noua sta
ție releu are o rază de acțiune pe o 
distanță de 100 kilometri.

Se dezvoltă industria 
petrolieră iugoslavă

în R.S.F. Iugoslavia se dezvoltă 
an de an industria petrolieră. Rea
lizări remarcabile au fost obținute 
în acest domeniu de oamenii mun
cii din Voivodină. Din 1957, cînd au 
fost exploatate primele cantități 
de țiței și gaz metan, producția a - 
crescut, astfel că pe 1963 se preve- . 
de extragerea a 450 000 tone de ți- ■ 
ței și a 100 000 000 mc de gaze naT, 
turale. Paralel, a fost construită, 
conducta de gaz metan Mokrin-.. 
Kikinda-Panciovo de 180 km și 
se află în construcție conducta de. 
petrol Elemir—Kikinda. La Pan- 
ciovo se construiește o rafinărie de 
petrol.

Plan pentru construcția 
de centrale electrice 

în Cuba
în Cuba :se acordă o- deosebită 

importanță dezvoltării producției 
de energie electrică. încă din anul 
1961 au fost luate măsuri care au 
permis centralelor electrice exis
tente să-și. mărească producția. A 
fost elaborat, de asemenea,. un 
plan de patru ani de construire a 
noi centrale electrice.. Potrivit a- 
cestui plan, pînă la sfîrșitul anului 
1964 vor fi date.în exploatare cen
trale electrice cu o putere de peste 
750 000 kW.

Pentru?transmiterea energiei e- 
lectrice produse de noile centrale 
electrice se construiesc 
înaltă' tensiune.

pentru televizor. Acum avem zeci de 
corespondenți voluntari. Vin ei 1a 
noi, ne caută, ne aduc material.« 
Iată de ce televizorul nostru aude, 
vede și spune tot”.

însă cel mai interesant fapt, și în 
același timp cel mai însemnat din 
activitatea și popularitatea televizo
rului, aveam să-1 aflu la comitetul 
de partid al minei : eficacitatea emi
siunilor. Cei din brigada lui Augus
tin Asmarandei au fost o dată „te
levizați“ pentru lipsa de atenție față 
de calitatea cărbunelui. Asta s-a 
petrecut într-o sîmbătă. Luni, la sfîr
șitul șutului, brigadierul a cerut să 
ee deplaseze la -.fața locului un re
porter al televizorului pentru a con
stata că procentul de șist, datorită 
măsurilor luate, a coborât simțitor. 
După o altă emisiune, cei din briga
da lui Ion David au ținut, o ședință 
în care s-ău hotărît să reia o iniția
tivă valoroasă pe care o abando
naseră și din a cărei pricină, 1a rîn- 
dul lor, fuseseră „'televizați“. Discu
ția a continuat apoi în coloanele 
gazetei-de perete „Mineral“, iar re
zultatele bune în întrecere n-au în
târziat. Firește, televizorul a reflec
tat și această schimbare. Sau, ca
zul fraților Condoiu, al căror portret 
„suna“ cam așa :

— Eu, Costel, cîte odată 
Fac cîte-o nemotivată.
— Și eu, Nelu, cîte odat.’ 
Uit să mă mai scol din pat. 
Fiindcă ăștia sintern noi, 
Noi, Condoii, amîndoi. 
Fruntea-n pozne și trăznăi 
Cei mai năzdrăvani flăcăi.

—- Și Spuneți că s-au îndreptat ?
— Păi faima de a fi „erou la te

levizor" te însoțește șl acasă, și pe 
stradă. Nu-ți dă mina 1

în curtea minei Aninoasa, în gru
pul sutelor de oameni cu lămpi în 
mînă, se verifică într-adevăr de mi
nune forța rîsului care vindecă. Tre
ceți pe acolo, vă veți convinge 1

aimacul — raionul — Hub- 
(R. P. Mongolă) 

care

Basutolandul Ișl revendică independența

In satele mongole
în 

sugul 
rul celor 
pléteze studiile 
nerală crește de 
școlile serale de 
de pildă, învață 
400 de persoane. în punctele popu
late și în localitățile sătești și-au 
completat școala elementară 700 de 
oameni ai muncii. La artelul de 
producție meșteșugărească din Mu- 
run aproape toți salariații frecven
tează școala serală. Pe întregul ai- 
mac 600 de muncitori și-au însușit 
specialități noi.

numă- 
vor să-și com- 
de cultură ge
la an la an. La 
cultură generală, 
în prezent peste

uimea- 
din Pe
sais ds 
drumul

a-

CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI

VOLEI. — Campionatele europene, 
ziua a Il-a a turneului final pentru 
echipele masculine. în sala Floreasca, 
de la ora 17,30 : R. P. Polonă — R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Romînă — 
U.R.S.S. ; în sala Dinamo, de la ora 
17,30 : Franța — R. P. Ungară, R. P, 
Bulgaria — R. S. F. Iugoslavia.

FOTBAL. — Stadionul „23 August“ 
— meci amical între reprezentativele 
olimpice ale R. P. Romîne și R. S. F. 
Iugoslavia (ora 15).

Stațiile noastre de radio vor trans
mite, cu începere din jurul orei 15, 
întreaga desfășurare a meciului de 
fotbal dintre echipele olimpice ale 
R.P. Romîne și Iugoslaviei. Transmi
sia se va face pe programul 1.

BOX. — Stadionul Republicii, 
la ora 10 : finalele campionatului 
publican individual.

la depuncrilo pe librete de economii cu dobândă și câștiguri ân autoturisme 
TRAGEREA LA SORȚI PE TRIMESTRUL III.1963 

din 26 octombrie 1963

LISTA DE CÎȘTIGURI ÎN AUTOTURISME

CI Șl(ICURI

Nr. de parti
cipare la 

tragere
Nr. libretului 
de economii

Cîș figuri

1 autoturism MOSKVICI 12 017 760-1-797
1. autoturism MOSKVICI 13 260 731-103-132
1 autoturism MOSKVICI 9 709 766-1-45
1 autoturism SKODA OCT. SUPER 25 717 704-1-60
1 autoturism SKODA OCT. SUPER 8 579 762-201-145
1 autoturism SKODA OCT. SUPER 21 254 715-204-104
1 autoturism WARTBURG 5 540 709-208-3
1 autoturism WARTBURG 81 714 719-517-1
1 autoturism WARTBURG 188 739-206-11
1 autoturism WARTBURG 26 471 741-201-117
1 autoturism WARTBURG 19 923 710-119-28
1 autoturism WARTBURG 4 854 709-1-172

T autoturism WARTBURG 29 870 714-132-3
f 1 autoturism WARTBURG 3 372 733-201-70

1 ■■ autoturism WARTBURG 20 614 715-1-756
1 autoturism WARTBURG 2 050 701-135-81
1 autoturism WARTBURG 24 836 719-201-100
1 ' autoturism WARTBURG 15 183 731-106-539
1 autoturism TRABANT 27 152 ... -741-1-212
1 autoturism TRABANT 22 025 702-204-17
1 autoturism TRABANT 28 280 750-1-182
1 autoturism TRABANT 1938 703-809-61
1 autoturism TRABANT 11245 764-203-141
1 autoturism TRABANT 18 215 759-1-1 560
1 autoturism TRABANT 32 133 747-1-20
1 autoturism TRABANT 16 839 734-103-704
1 autoturism TRABANT 7 265 743-1-106
1 . autoturism TRABANT 80 636 736-1-17
1 autoturism TRABANT 6 101 724-104-247
1 autoturism TRABANT 23 470 716-203-57

30 autoturisme

formula unei emisiuni. De alt
fel, televizorul e socotit „copilul bri
găzii”, și nu e de omis faptul că 
brigada artistică de agitație din A- 
ninoasa a urcat.în două rânduri po
diumul 
lor de

Trei 
muncii 
vul de
leviziune“. 
Maria Lany, fiică de miner din Ani
noasa, responsabila stației de ra
dioamplificare, Gheorghe Negraru, 
directorul clubului (pentru talentul 
său de prezentator poreclit — arde
lenește — „comediașul“), și minerul 
Constantin Popa. Tustrei au obișnu
ința și pasiunea scenei, ultimii doi 
și pe cea a condeiului. Popa 
ză cursurile școlii de maiștri 
troșeni, și totuși, în ceasurile 
răgaz, nu pregetă să bată
pînă la Aninoasa, irezistibil atras 
de colaborarea sa la emisiuni. Atras 
.de mult : de vreo doisprezece ani, 
de 1a prima emisiune. Pe atunci pro
fesia lui era cea de vagonetar, iar 
starea civilă — necăsătorit. Iată-1 în 
curând maistru miner, aflat într-o
prigă întrecere la învățătură cu 
Nelu, băiatul său dintr-a treia.

Mai interesant poate decît tehnica 
transmisiei, decît tainele dezlegate 
ale cutiei magice este felul cum se 
adună materialul fiecărei emisiuni. 
De dimineață, Maria Lany își face 
raidul pe la toate cele zece sectoa- .. 
re ale minei. Adună știri pentru emi
siunile cotidiene ale stației de ra
dioamplificare. Dar, în același timp, 
șl pentru sâmbăta televizorului. Stă 
de vorbă cu zeci de oameni — se
cretari ai organizațiilor de partid, 
șefi de sectoare, activiști sindicali, 
responsabili de brigăzi. „Cândva — ■ 
își amintește ea — trebuia să scor- i 
menești ca un adevărat miner ca să : 
poți aduna fapte, mal ales critice, i

î n

Una din noile școli medii clădite recent la Praga

Marile companii nu vor să cedeze...
_ LONDRA 26 (Agerpres). — Agen- troliere au refuzat să modifice actua- 

ția. Reuter relatează că negocierile Iul sistem al redevențelor, potrivit 
dintre cele opt companii petroliere căruia societățile plătesc țărilor pro- 
ocçidéntale și țările produ.cătoarș de ducătoare 50 la sută din beneficiile 

realizate de pe urma exploatării re
surselor lpr petroliere.
■Referindu-se la negocierile care 
vor avea loc. la New York, agenția 
Reuter le consideră drept „cruciale“ 
pentru societățile petroliere.

petrol din Orientul Mijlociu vor fi 
continuate la sfîrșitul acestei luni la 
New York. După cum se.știe, aceste, 
negocieri.'.au drept obiectiv mărirea 
redevențelor pe care societățile ex
ploatatoare le plătesc țărilor produ
cătoare. La sfîrșitul celor 30 de zile 
de negocieri desfășurate la Londra 
nu s-a ajuns la nici un rezultat în a- 
ceastă- direcție. După cum a declarat 
Fuad Rouhani, secretarul general al 
„Organizației-țărilor exportatoare de 
petrol“, care grupează o serie de țări 
producătoare de petrol din Orientul 
Mijlociu și Venezuela, societățile pè-

CAIRO 26 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la o conferință de presă or
ganizată la Cairo, reprezentantul 
partidului Congresul din Basutoland, 
S. K. Chakela, a declarat că poporul 
din Basutoland cere să i se acorde 
de urgență deplina independență. în 
caz contrar, a subliniat Chakela, vom 
continua cu toate forțele lupta pînă 
la obținerea deplinei independențe.

RUGBI. — Dinamo — Rulmentul 
Bârlad (stadionul Dinamo, ora 9), 
Grivița Rosie — C.S.M.S. Iași (Parcul 
Copilului, ora 11), 
Constanța (stadion

a p

Unirea — Farul 
Unirea, ora 15).

Victorii romînești în turneele finale
Titlurile de 

campioane ale E- 
uropei au fost 
puse în joc ! Iar 
lupta pentru câș
tigarea lor se a- 
nunță deosebit 
de pasionantă. A- 
cest lucru a reie
șit clar chiar de

la primele meciuri ale turneelor fi
nale. Ieri, la București și Constan
ța, în fața unor tribune arhipline, 
echipele finaliste au aruncat în 
luptă toată energia, toate cunoș
tințele lor tehnice și tactice, do
rind în egală măsură să se apropie 
de mult invidiatul titlu sportiv. în 
acest start tumultuos, ambele echi
pe reprezentative ale țării noastre 
au realizat victorii frumoase.

Formația masculină a R. P. Ro- 
mîne a avut de susținut un meci 

: dificil în compania echipei Iugo
slaviei, a cărei formă bună fusese 
verificată anterior. Totuși, voleiba
liștii romîni și-au impus net supe
rioritatea, cîștigînd în trei seturi 
(15—6, 15—11, 15—8). Primul set a 
durat aproximativ 20 de minute ! 
Forța loviturilor la fileu n-a putut 
fi parată de sportivii iugoslavi. Al 
doilea set a fost ceva mai echili
brat. La aceasta a contribuit în 
parte și faptul că cei șase jucători 
romîni n-au fost înlocuiți deloc

■ pînă aproape de terminarea celui 
dd-al doilea set. în setul trei, sco
rul s-a menținut egal pînă la 8—8,

; dar apoi echipa noastră a avut un 
finiș puternic și a 
puncte.

Meciul de astăzi al 
: mâne are o mai mare

Voleibaliștii noștri vor întîlni de 
această dată puternica formație a

3—O (masculin) R.P.R.—R.P.B.

campionilor lumii — echipa Uniu
nii Sovietice. Ieri, echipa U.R.S.S. 
a obținut, cum era de așteptat, 
victoria cu 3—0 (15—9, 15—10, 
15—12) în partida cu naționala 
Franței. Totuși, sportivii francezi 
s-au apărat deosebit de spectacu
los. în cel mai echilibrat meci din 
sala Floreasca — a cărui durată a 
fost de aproape două ore — echipa 
Bulgariei a întrecut cu 3—1 (15—3, 
12—15, 15—13, 15—8) selecționata 
Poloniei.

realizat 7

echipei ro- 
importanță.

★

De la Constanța, trimisul nostru 
ne-a relatat că turneul feminin 
pentru locurile 1—8 a început sub 
semnul unui mare echilibru de 
forțe, trei din cele patru partide 
care au avut loc ieri terminîndu-se 
de-abia după disputarea număru
lui maxim de seturi : 5.

In primul său meci din turneul 
final, echipa țării noastre, jucînd cu 
echipa R. P. Bulgaria, a evoluat 
sub posibilități, ciștigînd cu difi
cultate o partidă în care 
favorită. Scor final 3—2 (13—15,
15—12, 3—15, 15—11, 15—11). In 
acest joc formația noastră a făcut 
multe greșeli, atît în atac, cît și în 
apărare. Singurele jucătoare care 
au evoluat la valoarea cunoscută 
au fost Vanea, Colceriu, Enculescu.

O impresie deosebită a făcut ieri 
puternica echipă a Uniunii Sovie
tice, care a întrecut categoric for
mația R. S. Cehoslovace. Scor 3—0 
(15—6; 15—9; 15—11).

Iată celelalte rezultate: R. P. Un- 
gară-R.S.F. Iugoslavia 3—2 (15—12, 

13—15, 15—10, 14—16, 15—9) ; R. P. 
Polonă-R. D. Germană 3—2 (15—12, 
10—15, 13—15, 15—3, 15—9).

■pornea

PROIECTILE contra
GRIND1NEI

3—2 (feminin)

ALTE REZULTATE. Turneul fe
minin pentru locurile 9—13 (Brașov): 
Turcia — Danemarca 3—0 (15—9, 
15—5, 15—2) ; Olanda — Austria 
3—0 (15—1, 15—0, 15—0) ; Turneul 
masculin pentru locurile 9—17 (Cluj): 
Italia — Danemarca 3—0 (15—2, 
15—3, 15—5) ; R. D. Germană — 
Finlanda 3—0 (15—2, 15—3, 15—3); 
Turcia — Austria 3—0 (15—5, 15—3, 
15—0) ; Olanda — Belgia 3—0 
(15—4, 15—12, 17—15).

COSTIN)
A tras Gngorovici ! Un nou punct pentru echipa romina. 

(fază din meciul România—Iugoslavia) (Foto : R.

POLO PE APĂ. 
retului, de Ia. ora 
rești — Industria Linii Timișoara ; Di
namo — Steaua.

— Ștrandul tine-
10 : Știința Bucu-

In eâseva rînduri
După două zile, în meciul de tir Steaua 

București—Vorwärts Leipzig, din cadrul 
concursului internațional care se desfă
șoară la Leipzig, trăgătorii romîni con
duc cu scorul de 34—32 puncte. Proba 
de armă liberă calibru redus 3x40 focuri 
a fost cîștigată de maestrul emerit al spor
tului Iosif Sîrbu, care a totalizat 1 145 
puncte. Iată învingătorii pe poziții : cul
cat — Lehnert (Vorwärts) 395 puncte ; 
genunchi — Kosert (Vorwärts) 389 puncte; 
picioare — Rotaru (Steaua) 367 puncte.

★

La Sofia a început .meciul internațio
nal de tenis dintre echipele cluburilor 
sportive studențești Academik Sofia și 
Știința București. In prima zi au fost în
registrate următoarele rezultate mai im
portante: simplu masculin: Lazarov—Cru- 
ceanu 7—5 ; 6—4 ; Bardan—Tvetkov 
6—1 ; 6—2 ; Basarab—Iurokov 6—2 ;
6—2 ; Slapçiu—Ganoyskov 6—4 ; 
Dimache—Sesterev 6—4 ; 6—3 ; simplu 
feminin : Todorova—Florica Butoi 6—2 ; 
6—4. >

„Problema luptei cu grindina va 
fi rezolvată“ — a -declarat prof. Su- 
iankvelidze, directorul Institutului 
geofizic de mare altitudine din 
U.R.S.S. După un mare număr de 
experiențe oamenii de știință au ela
borat un procedeu pentru preveni
rea grindinei. Cu titlu de expe
riență, anul acesta institutul a luat 
sub protecție semănăturile de pe 
teritoriul regiunii Kabardino-Balkară 
(Caucazul de nord). „De opt ori 

. asupra acestui teritoriu s-au abătut 
nori de grindină și de fiecare dată 
colaboratorii institutului i-au respins 
cu succes — a declarat Suiankve- 
lidze. Am bombardat norii cu pro
iectile speciale, încărcate cu sub
stanțe de cristalizare. Pe teritoriul 
de 50 000 ha, care se afla sub pro-

o

riile aflate în suburbiile orașului. 
150 de persoane au fost internate 
de urgență în spital, iar alte 50 
în stare mai puțin gravă primesc 
îngrijirea medicală la domiciliu. 
Potrivit agenției France Presse, 
presa din localitate atribuie res
ponsabilitatea în acest caz auto
rităților sanitare care nu 
ează un control riguros 
alimentelor ce urmează a 
în vînzare.

„ZIDUL VIU"

efectu- 
asupra 
fi puse

6—2 ;

★
Pa stadionul „Parc des Princes" din 

Paris, în prezența a 35 000 de spectatori, 
s-a disputat sîmbătă meciul retur Franța- 
R. P. Bulgaria, contînd pentru „Cupa 
Europei" interțări la fotbal. Au câștigat 
fotbaliștii francezi cu 3—1 (1—0). Punc
tele au fost marcate; do Goujon (2), Her- 
bin, și respectiv,- Iakimov. Echipa Fran
ței, cara a pierdut doar la un punct di
ferență (0—1) prima partidă, se califică 
astfel în sferturile de finală.

tecția noastră, nu a căzut nici 
grindină“.

OPERĂ POSTUMĂ
À LUI HEMINGWAY

Editura newyorkeză Charles Scrib
ner’s Sons anunță apropiata publi
care a unei opere postume a lui 
Hemingway. Cartea intitulată „A 
movable feast“ (O sărbătoare în miș
care“) cuprinde o serie de schițe în 
care autorul face portretul unor prie
teni din timpul șederii sale la Paris. 
Printre aceștia se numără și unii 
oameni de litere ca F. Scott Fitzge
rald, Ezra Pound, Gertrude Stein și 
alții. Hemingway lucra tocmai la 
acest volum cînd a murit.

INAUGURAREA
UNEI TERMOCENTRALE

ÎN AUSTRIA
Vineri a avut loc inaugurarea ter

mocentralei din Zeltweg — cea mai 
mare termocentrală din Austria. Cu 
prilejul intrării in funcțiune a termo
centralei, a luat cuvîntul ministrul 
transporturilor, Otto Probst. Termo
centrala are o capacitate de 130 me
gawați și consumă anual o cantitate 
de 350 000 tone lignit.

INTOXICAȚI CU CARNE
ALTERATĂ

în orașul Beirut, 200 de per
soane au fost intoxicate de pe 
urma consumului de carne alte
rată, vîndută în una din măcelă-

Mai mulți arhitecți, sculptori și 
pictori francezi s-au asociat pentru 
a lucra în comun o serie de opere de 
artă. Cunoscut sub numele de „Zidul, 
viu“, acest grup expune pentru 
prima oară lucrările sale în cadrul 
expoziției secției de artă monumen
tală a Salonului de toamnă.

EFECTE ALE ERUPȚIEI
VULCANICE DIN INSULA BALI

Astronomul american Aden B. 
Meinel, de la Observatorul din Tuc
son (statul Arizona), a declarat că în 
urma erupțiilor vulcanice înregistrate 
la începutul acestui an în insula in
doneziana Bali, pămîntul este în
conjurat în prezent de un strat de 
praf și cenușă care a constituit cauza 
unor răsărituri și apusuri de soare 
spectaculoase pe teritoriul Statelor 
Unite. Meinel a arătat că este pen
tru a doua oară, după marea erup
ție a vulcanului Krakatoa din anul 
1883, cînd în jurul pământului se 
înregistrează o asemenea pătură de 
cenușă. Astronomul american a de
clarat că, după calculele efectuate, 
stratul cel mai coborîț de cenușă se 
află la 73 000 picioare altitudine, iar 
cel mai ridicat începe în ionosferă la 
150 000 picioare.

„GRUPUL 64"
Sub denumirea de „grupul. 64" a 

fost constituită la Londra asociația 
pentru înființarea unui teatru . expe
rimental al tineretului. Grupul își 
propune să recruteze autorii cît și 
actorii din rândurile tinerilor, iar su
biectele pieselor vor trebui să-tra
teze probleme ale actualei tinere ge
nerații. Ideea unei asemenea ma
nifestări artistice a stârnit interesul 
mai multor actori și autori dramatici 
care au promis să sprijine această 
nouă inițiativă. Printre promotorii 
grupului se numără regizorii Peter 
Brook și Gyneth Thorburn.
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Vizita delegației parlamentarilor 
romîni în Belgia

Sesiunea Miami Senesale a O. K
NEW YORK 26 (Agerpres). — In 

ședința plenară din după-amiaza 
zilei de vineri a Adunării Generale 
a O.N.U. a luat cuvîntul Victor Paz 
Estenssoro, președintele Boliviei, 
care a sprijinit propunerea ca Ame
rica Latină să fie declarată zonă de- 
nuclearizată și a reînnoit propune
rea Boliviei privind reducerea bu
getelor militare.

După o scurtă pauză, s-a trecut la 
alegerea unui membru nepermanent 
în Consiliul de Securitate. Mai 
multe tururi de scrutin pentru ale
gerea principalilor doi candidați — 
Republica Socialistă Cehoslovacă și 
Malaya — s-au
Deoarece nici unul 
a obținut numărul 
sar, votarea a fost

★
NEW YORK 26

special Agerpres, C. Alexandroaie) : 
La propunerea delegației chiliene, 
vineri după-amiază Comitetul Ge
neral al Adunării Generale a O.N.U. 
s-a întrunit pentru a discuta pro
blema înscrierii unui nou punct pe 
agenda sesiunii, intitulat : „Măsuri 
pentru ajutorarea țărilor : Cuba, 
Haiti, Trinidad-Tobago, Jamaica și 
Republica Dominicană, care au avut 
de suferit de pe urma uraganului 
„Flora“.

acestei probleme

soldat cu balotaj, 
din candidați nu 
de voturi nece- 
amînată.

(De la trimisul

Luînd cuvîntul în Comitetul Ge
neral, ambasadorul Mihail Hașe- 
ganu, reprezentant permanent al 
R. P. Romîne la O.N.U., a arătat că 
delegația romînă se alătură delega
țiilor care s-au pronunțat în fa
voarea includerii acestui punct pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni. 
Considerăm — a spus vorbitorul — 
că examinarea
propuse de delegația chiliană se în
cadrează printre acțiunile umanitare 
de solidaritate internațională, de 
natură să ridice prestigiul O.N.U.

Delegația romînă, a declarat în 
încheiere M. Hașeganu, a mai avut 
ocazia să transmită, de la tribuna 
Adunării Generale, delegațiilor ce
lor cinci țări, sentimentele sale sin
cere de compasiune pentru pierde
rile de vieți omenești și pagubele 
materiale provocate de calamitățile 
naturale ce s-au abătut asupra 
rilor lor și ține să le exprime 
nou și cu acest prilej.

Comitetul General a aprobat 
unanimitate recomandarea
Adunarea Generală de a înscrie a- 
cest punct pe ordinea de zi a se
siunii.

în vederea discutării acestui punct, 
patru delegații latino-americane 
depus un proiect de rezoluție.

*
NEW YORK 26 (Agerpres).
în ședința din 25 octombrie a Co

mitetului Politic Special al Adunării 
Generale a O.N.U., reprezentanții 
mai multor țări au înfierat politica 
de apartheid și au subliniat necesi
tatea luării unor măsuri împotriva 
R.S.A.

ță- 
din

în 
către

(Agerpres). — Sena- 
adresat la 25 octom- 
parlamentarilor din 

care îi cheamă să se

au

s-a anunțat convocarea pen-
29 octombrie la Bamako a

In vederea reglementării pașnice 
a conflictului iriarocano-algerian

ALGER 26 (Agerpres). — După 
îndelungate tratative sîmbătă sea
ra 
tru
unei conferințe la cel mai înalt ni
vel cu participarea reprezentanților 
Algeriei, Marocului, Etiopiei și Re
publicii Mali în vederea reglemen
tării pașnice a conflictului algero- 
marocan. Atît Marocul cît și Alge
ria și-au exprimat acordul față de 
convocarea acestei conferințe, a da
tei și locului unde urmează să aibă 
loc. Un purtător de cuvînt al împă
ratului Etiopiei, Haile Selassie, care 
se află în prezent în Franța, și-a 
exprimat surprinderea față de a- 
nunțarea conferinței de la Bamako, 
dar participarea șefului statului 
etiopian nu este pusă sub semnul 
întrebării deoarece el a depus efor
turi susținute în medierea conflic
tului algero-marocan și a contribuit 
la apropierea punctelor de vedere 
ale celor două părți în problema 
convocării conferinței.

în ciuda realizării acordului cu 
privire la convocarea conferinței de 
la Bamako, la frontiera algero-ma-

armate ale

— La Tunis 
comunicatul

rocană au avut loc sîmbătă serioase 
ciocniri între forțele 
celor două țări.

★
TUNIS 26 (Agerpres). 

a fost dat publicității
comun tunisiano-etiopian cu privire 
la tratativele care au avut loc între 
împăratul Etiopiei, Haile Selassie, și 
președintele Tunisiei, Burghiba.

în cursul tratativelor, conducătorii 
Etiopiei și Tunisiei au examinat con
flictul dintre Algeria și Maroc și 
și-au exprimat speranța că, guver
nele Algeriei și Marocului vor 
pune capăt situației actuale și vor 
rezolva curînd conflictul pe cale paș
nică.

LONDRA 26 (Agerpres). — J. Ber
nal, președintele executiv al Consi
liului Mondial al Păcii, în numele 
milioanelor de partizani ai păcii din 
întreaga lume, a adresat guvernelor 
Marocului și Algeriei chemarea de a 
începe tratative cu privire la regle
mentarea pașnică a conflictului de 
la granița marocano-algeriană.

Declarațiile primului 
ministru al Angliei
LONDRA 26 (Agerpres). — Primul 

ministru al Angliei, sir Alexander 
Douglas-Home, luînd cuvîntul la a- 
dunarea generală din orașul Perth 
din circumscripția electorală Kin
ross (Scoția), unde candidează în a- 
legerile parțiale pentru Camera Co
munelor a relevat importanța Tra
tatului de la Moscova cu privire la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în cele trei medii și s-a 
pronunțat în favoarea unor noi tra
tative în domeniul dezarmării și a 
controlului asupra armei nucleare.

Totodată el a chemat pe alegători 
să se pronunțe în sprijinul menține
rii controlului Angliei asupra forței 
sale nucleare, afirmînd că aceasta 
„consolidează poziția țării pe arena 
internațională“.

Cea mai mare parte a cuvîntării 
lui a fost consacrată politicii interne 
a noului guvern. Primul ministru a 
afirmat că realizarea planurilor pe 
care și le propune guvernul său în 
domeniul economic necesită menți
nerea păcii.

BRUXELLES 26. Trimisul Ager
pres, Mircea Ionescu, transmite : Cu 
prilejul vizitei în Belgia a delegației 
de parlamentari romîni, Asociația de 
prietenie Belgia-Romînia din Liège 
a organizat în această localitate o 
reuniune consacrată prieteniei celor 
două țări. Senatorul Jean Debouc- 
quoy și deputatul Theo Dej ace au 
împărtășit impresii din vizitele fă
cute în Romînia, subliniind succese
le obținute de poporul romîn în di
ferite domenii de activitate.

Sîmbătă la amiază, Carlos De 
Baeck, președintele grupului belgian

al Uniunii interparlamentare, a ofe
rit un dejun în cinstea delegației ro
mîne.

Au luat parte Edmond Machtens, 
președintele grupului parlamentar 
de prietenie Belgia-Romînia, M. 
Pierson, președintele grupului socia
list din Camera reprezentanților, alțr 
deputați și senatori, personalități ale 
vieții economice, politice și cultural 
le din Bruxelles, precum și Pavel 
Babuci, ministrul R.P.R. în Belgia'.

Seara, membrii grupului pariat 
mentar romîn au fost primiți la se
diul Parlamentului de către Edmond 
Machtens, de deputați și senatori, ’

împotriva represiunilor din Spania!
MADRID 26 (Agerpres). — 49 de 

artiști, scriitori și profesori spanioli 
au înaintat o moțiune de protest 
împotriva arestărilor efectuate de 
poliția franchistă în rîndurile celor 
peste 100 de intelectuali care au cri
ticat guvernul lui ~ 
torturile la care sînt 
din Asturia, arestați 
velor.

Semnatarii acestui 
rîndul lor să se facă o anchetă în 
legătură cu tratamentul aplicat mi
nerilor și soțiilor lor, precum și cu

Franco pentru 
supuși minerii 
în urma gre-

protest cer la

privire la moartea în închisoare, în 
februarie 1963, a poetului Manuel / 
Moreno Barranco. în scrisoarea lor, 
ei acuză guvernul Franco de violare 
a drepturilor fundamentale ale o- 
mului.

Printre semnatari se numără pic
torii Ribo Rovina, Ortega, Peinado, 
Mentor ; sculptorii Lobo și Haro ; 
compozitorul Palacio ; 
na, Perez și Alberti 
Ballesteros, Tunon de 
rez.

poeții Gavi-' 
și istoricienii 
Lara și Flo-

Noi arestări în Maroc
RABAT 26 (Agerpres). — Agenția 

France Presse relatează că autori
tățile marocane au efectuat noi ares
tări în rîndul elementelor democra
tice din Maroc. Astfel, a fost arestat 
Abdallah Layachi, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Maroc.

După cum relatează agenția 
M.E.N., au fost efectuate arestări și 
în rîndul altor cercuri politice ma
rocane, care se opun politicii guver
nului actual.

Apelul Senatului mexican
MEXICO 26 

tul mexican a 
brie un apel 
toate țările, în
pronunțe pentru semnarea de către 
toate țările a Tratatului de la Mos
cova privitor la interzicerea expe
riențelor nucleare în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă.

în apel se subliniază răspunderea 
ce revine parlamentarilor în menți
nerea și consolidarea păcii.

Rezoluția Consiliului 
executiv al U.N.E.S.C.O.
PARIS 26 (Agerpres). — La pro

punerea delegatului Uniunii Sovie
tice, Consiliul executiv al UNESCO 
a adoptat o rezoluție privind sarci
nile acestei importante organizații 
internaționale în acțiunea de reali
zare a dezarmării generale și totale 
în scopul menținerii și consolidării 
păcii în lumea întreagă. In rezoluția 
sa, Consiliul executiv salută Trata
tul de la Moscova, apreciindu-1 ca 
pe o contribuție de seamă la cauza 
destinderii încordării internaționale, 
o mărturie a posibilității soluționă
rii pașnice a problemelor interna
ționale, ca un pas care deschide ca
lea spre un acord în domeniul de
zarmării generale și totale.

Consiliul executiv declară, de ase
menea, că UNESCO este gata să 
prezinte secretarului general al 
O.N.U. documentarea necesară stu
dierii problemei privind dezarmarea 
generală și totală.

Republica Dominicană

Demonstrații împotriva represiunilor
dezlănțuite de junta militară

SANTO DOMINGO 26 (Agerpres). 
— în timp ce guvernul instaurat la 
putere în Republica Dominicană prin 
lovitura de stat militară de la 25 sep
tembrie, care l-a răsturnat pe preșe
dintele Juan Bosch, afirmă că „de
ține controlul asupra întregii țări și 
se bucură de sprijinul poporului“, 
în țară continuă să aibă loc mari 
demonstrații împotriva militarilor 
care au preluat puterea dezlănțuind 
un regim de teroare.

O nouă mare demonstrație a avut 
loc la 24 octombrie pe străzile cen
trale ale orașului Santo Domingo

unde intervenția poliției a dat loc 
la incidente sîngeroase. Un student 
de la Institutul „Maria de Hostos“ a 
fost omorît de către polițiști. Agen
ția Prensa Latina semnalează nume
roși răniți. în alte părți ale orașului 
poliția a folosit gaze lacrimogene 
pentru a-i împrăștia pe demonstranți.

Potrivit agenției United Press In
ternational, guvernul dominican a 
dat publicității o declarație prin care 
face apel la studenți și Ia părinții a- 
cestora cerîndu-le să pună capăt ac
țiunilor antiguvernamentale.

VICEIMELE

în Republica 
Dominicană tru
pele fac nume
roase arestări 
pentru a men
ține „ordinea“ 
în urma lovitu
rii de stat.

■ ;;

ESBSi

Cu prilejul discutării la O. N. U. a situației din R. S. A

Ziarele au relatat că reprezentanții a 27 de țări din Africa și Asia au 
cerut la 24 octombrie într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului de 
Securitate convocarea acestuia „în cel mai scurt termen“ pentru a examina 
„măsurile suplimentare care trebuie luate în vederea determinării guver
nului sud-african să respecte rezoluțiile precedente“ care se referă la înce
tarea politicii inumane de apartheid.

Un corespondent din Johannesburg, al cărui nume nu a fost dezvă
luit din motive lesne de înțeles, a publicat în ziarul englez „Daily Wor
ker" sub titlul „Coșmarul unui lagăr de concentrare sud-african — In 
spatele zidului la Johannesburg“, un articol în care înfățișează aspectele 
așa-numitei „Legi a celor 90 de zile“. Potrivit acestei legi autoritățile sud- 
africane pot reține fără vreun mandat, de arestare diverse persoane, timp 
de trei luni. „Motivarea", necesitatea de a „apăra“ (!) aceste persoane. In 
ce privește subtextul acestei prevederi cinice, corespondentul relatează :

Coșmarul unui Sogar 
de concentrare

privire spre

concentrare, 
toate rasele 
celor 90 de

„în centrul orașului Johannesburg 
există un lagăr de concentrare. Nu are 
aspectul de lagăr : nu este un teren 
deschis, împrejmuit cu sîrmă ghimpată. 
Mulțimea trece în grabă pe trotuare, 
oamenii nu aruncă nici o 
zidurile înalte.

Este totuși un lagăr de 
unde bărbați și femei de 
sînt deținuți în baza legii
zile. Și în orașele de pe întreg cuprin
sul Africii de sud închisorile și secțiile 
polițienești au fost transformate în la
găre de concentrare asemănătoare.

Sute de bărbați și de femei deținuți ; 
numărul exact nu este știut și 
identitatea multora este necunoscută. 
Poliția și administrația închisorilor nu 
dezvăluie numele lor. Și în aceste în
chisori și secții polițienești bărbați și 
femei stau zi după zi, lună după lună, 
în celule spoite în negru. Și n-au 
nici o siguranță că odată perioada de 
trei luni .încheiată, ei vor fi eliberați. 
Mulți sînt' ținuți în aceste locuri îngro- 
zitoarecu mult peste acest termen. Nu 
sînt aduși în fața instanțelor judecăto
rești ; nu^există audieri publice. Cei a- 
runcați în închisoare nu au nici apărare 
legală, nici- vreo șansă de a-și prezenta 
cazul.

Dar cine dintre noi, cei din afară, 
poate descrie ce înseamnă a fi înăun
tru ? Iată ce spune un deținut, eliberat 
după luni de arest, despre ce se pe
trece după acele ziduri înalte și cenu
șii pe care trecătorul le ignorează :

«După 11 zile de fiertură sărată, 
n-am mai putut s-o înghit. Leșinam

răbdător, începea să strige și să mă a- 
menințe : Cheia salvării e în mîna ta 1 
spune-ne ce vrem să aflăm și ești liber 
— liber să te întorci la copiii tăi care 
sînt flămînzi și plîng.

Era greu de suportat. Căutam să mă 
gîndesc la altceva căci strigătele copii
lor mei le auzeam, le aveam în urechi 
și în inimă, zi și noapte.

Uneori spuneau că ce s-a întîmplat 
e trist și că ar fi mai bine dacă aș 
vorbi și dacă le-aș spune tot ce știu. 
Dar cel mai groaznic lucru era cînd 
îmi spuneau : Știi că noi nu trebuie să 
te eliberăm după 90 de zile. Putem să 
te ținem încă 90 și încă 90. Putem să 
te ținem aici pentru totdeauna...»

Acest prizonier a fost eliberat. Dar 
sute mai zac încă acolo“.

Răsfoind presa străină

de foame. îmi mușc unghiile pînă la 
carne, îmi împletesc părul în șuvițe 
subțiri și țepene — și apoi le desple
tesc. Nu pot să stau aici, oră după oră, 
zi după zi, nefăcînd nimic, cu trupul 
ghemuit pe marginea saltelei.

Pereții celulei sînt vopsiți în negru. 
Există o șuviță de lumină sus în tavan. 
Sînt recunoscător pentru asta. Nu mai 
pot suporta bezna totală, zidurile ne
gre, și propriile mele gînduri negre, în
tunecate... Uneori, noaptea, auzeam fe
mei plîngînd. Auzeam femei strigîndu-și 
copiii, bărbații...

O dată pe săptămînă un magistrat 
ne întreba : Care vă sînt plîngerile ? 
Prizonierii nici nu se mai căznesc să 
răspundă. Din timp în timp sînt inte- 
rogați. întrebările variază. Uneori, o- 
mul din spatele pupitruluj devenea ne-

Negrâî se refugiază...
Intr-un număr recent revista „DER 

SPIEGEL“ relata de asemenea despre 
situația din R.S.A. Articolul se 
referă la declarația făcută nu de mult 
de primul ministru Verwoerd care a ce
rut guvernului englez să cedeze R.S.A. 
„administrația" protectoratelor Bechua
naland și Swaziland ca și a coloniei 
Basutoland. Ce se ascunde sub această 
cerere ? Iată dezvăluirile revistei vest- 
germane.

„în apropierea orașului Mbeja din 
sudul Tanganicăi, botul unui avion 
„Cessna“ cu 5 locuri, intrase adînc în 
pămînțul moale al unui cîmp arat. A- 
vionul s-a dat peste cap și s-a rupt în 
două. Pilotul a reușit să iasă nevătă
mat din carlingă, dar nu și-a mai pu
tut îndeplini misiunea : să transporte 
refugiați sud-africani din Bechuana
land în Tanganica.

Exact cu o săptămînă înaintea ateri
zării forțate a avionului „Cessna“, un 
incendiu a mistuit la sol, pe aeroportul 
din Francistown, centrul administrativ 
al Bechuanaland-ului, un avion „Da
kota“ cu două motoare. Pentru cei 28 
de refugiați din Republica Sud-Africa- 
nă care așteptau lîngă pistă, să plece 
în Tanganica, drumul spre libertate se

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București,

Ce au aiatat dezbaterile sesiunii 
Consiliului ministerial al U. E. O.
HAGA 26 (Agerpres). — După 

două zile de dezbateri, sesiunea de 
la Haga a Consiliului ministerial al 
U.E.O. (Uniunea Europei Occiden
tale) — organism consultativ care 
înglobează cele șase țări ale Pieței 
comune și Anglia — a luat sfîrșit 
prin publicarea unui comunicat care 
se mărginește să treacă în revistă 
problemele discutate, fără a se adu
ce vreo precizare asupra punctelor 
de vedere expuse. în comunicat se 
exprimă „satisfacție“ pentru progre-

Congresul Partidului 
Socialist Italian

ROMA 26 (Agerpres). — Luînd cu- 
vîntul la deschiderea celui de-al 
35-lea Congres al Partidului Socia
list Italian, Pietro Nenni, secretarul 
general al partidului, a cerut accep
tarea propunerii democrat-creștine 
privitoare la colaborarea în cadrul 
unui guvern de „centru-stînga“ îm
preună cu republicanii și social-de- 
mocrații.

în domeniul politicii externe, el a 
reliefat unele aspecte pozitive în
registrate în ultimul timp în situația 
internațională, pronunțîndu-se tot
odată pentru continuarea aderării 
Italiei la N.A.T.O. și integrarea vest- 
europeană, dar împotriva creării unei 
forțe nucleare multilaterale și a în
zestrării Germaniei occidentale cu 
arma nucleară. în încheierea cuvîn- 
tării sale, Nenni a încercat să res
pingă criticile comuniștilor italieni 
cu privire la orientarea pe care o 
impune P.S.I.

La 26 octombrie, în a doua zi a 
lucrărilor congresului, a luat cuvîn- 
tul Tullio Vecchietti, considerat ca 
lider al fracțiunii de stînga a parti
dului. El a declarat că nu se opune 
formulei de colaborare guvernamen
tală cu partidul democrat-creștin, 
dar că consideră negativă „accepta
rea politicii preconizate de demo- 
crat-creștini de a rupe relațiile cu 
clasa muncitoare“.

închisese. Cei 28 de refugiați erau în 
majoritate negri, clar printre ei se aflau 
si doi albi care, datorită împotrivirii lor 
față de politica apartheidului, promova
tă de guvernul sud-african, fuseseră 
puși sub stare de arest.

Cel mai cunoscut dintre refugiați era 
medicul negru dr. Kenneth Abraham. 
La începutul luni; august el trecuse în 
Bechuanaland, refugiindu-se aici de ur
mărirea poliției sud-africane care-1 sus
pecta că desfășoară o activitate „sub
versivă“. Cîteva săptămîni mai tîrziu el 
era răpit de șase indivizi înarmați și 
transportat cu un camion în R.S.A.

După ce au trecut frontiera, doi din
tre acei agenți și-au schimbat hainele 
cu uniforme ale poliției. în urma unor 
proteste hotărîte ale opiniei publice, 
guvernul sud-african a fost nevoit să-l 
elibereze pe dr. Abraham. El s-a îna
poiat în Bechuanaland. încercarea lui 
de a se refugia în Tanganica a eșuat 
însă din cauza incendiului ce a mistuit 
avionul „Dakota“.

Tentativa de fugă, ca și aterizarea 
forțată a avioanelor destinate refugia- 
ților, la fel ca și răpirea medicului ne
gru dr. Abraham, au constituit acțiuni 
ale unei organizații teroriste cu ajuto
rul căreia primul ministru al R.S.A., 
fanaticul rasist Hendrik Verwoerd, vrea 
să stăvilească lupta africanilor împo
triva politicii apartheid-ului...

Tinerii africani folosesc protectorate
le Bechuanaland și Swaziland pentru a 
pleca în Tanganica. Colonelul Bergh, 
unul din șefii poliției lui Verwoerd, a 
declarat : „în ultimele luni, peste 200 
de tineri negri au plecat (din R.S.A.), 
prin Bechuanaland, spre nord“.

în timp ce Verwoerd pregătește 
populația albă din Africa de sud pen
tru un conflict rasial armat — femeile 
albe învață să tragă cu pistolul, în ma
gazine se oferă spre vînzare gaze la
crimogene în recipiente ușor de mînuit, 
■—• Ia începutul lui septembrie el a lan
sat o ofensivă diplomatică : pentru a 
închide populației negre și aceste su
pape spre libertate, el a cerut ca Marea 
Britanic să-i cedeze protectoratele 
Bechuanaland și Swaziland, precum și 
colonia Basutoland, spre a transforma 
aceste teritorii în rezervații pentru 
negri.

Din motive politice interne precum 
și din considerente privind relațiile cu 
țările africane și asiatice ale Common- 
weălth-ului, Anglia nu poate risca să 
facă concesii politice lui Verwoerd“.

După conferința internațională 
cacao

sele în colaborarea economică dintre 
Anglia și Piața comună, dar nu se 
menționează eventualitatea reluării 
tratativelor pentru intrarea Angliei 
în C.E.E.

Comunicatul subliniază că miniș
trii prezenți au procedat la un 
schimb de vederi asupra problemei 
relațiilor Est-Vest și a situației in
ternaționale, în general, precum și a- 
supra problemelor economice.

Ziua de vineri a oferit 
tor participant la discuții 
jul să se oprească 
pectivelor relațiilor Est-Vest, 
sistînd asupra necesității continuă
rii actualelor contacte. Potrivit rela
tărilor agenției Reuter, ministrul a- 
facerilor externe al Angliei, R. But
ler, a subliniat că, prin menținerea 
acestor contacte, există toate șansele 
ca Estul și Vestul să găsească un 
limbaj comun în vederea unor noi 
înțelegeri. Printre acestea, el a enu
merat măsurile pentru preîntîmpi- 
narea unor atacuri prin surprindere 
și a răspîndirii armelor nucleare, 
distrugerea anumitor tipuri de ar
mament, precum și un pact de nea
gresiune între țările N.A.T.O. și sta
tele membre ale Tratatului de la 
Varșovia. La rîndul său, ministrul 
de externe al Belgiei, P. H. Spaak, a 
cerut ca Occidentul să dea dovadă 
de „îndrăzneală“ în tratativele cu 
Răsăritul. Agențiile de presă occi
dentale consideră aceste luări de po
ziție ca un răspuns la cuvîntarea 
rostită în. prima zi a sesiunii 
Couve de Murville, în problema 
tativelor Est-Vest.

Tot vineri a luat cuvîntul și 
nistrul afacerilor externe al R.F.G.. 
Schröder, care și-a exprimat părerea 
că nu este posibil să se stabilească 
o politică agrară comună a C.E.E. 
înainte de 1970.
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La o lună de la începerea ei, confe

rința internațională pentru cacao „a a- 
juns la un eșec“ — transmite de la 
Geneva agenția France Presse.

Convocată sub auspiciile Națiunilor 
Unite, la propunerea unui grup de stu
diu al F.A.O. (Organizația pentru Ali
mentație și Agricultură), conferința de 
la Geneva — avînd ca obiect un acord 
referitor la condițiile de desfacere, pre
țurile și stabilitatea lor — a reunit pe 
reprezentanții a 39 de țări atît țări pro
ducătoare cît și consumatoare (în care 
se comercializează cacaoa). Acest pro
dus constituie un capitol important în 
comerțul internațional ; cifra exporturi
lor mondiale s-a ridicat în ultimii 
la peste 500 milioane dolari.

Țările producătoare de cacao, în 
nere țări recent eliberate din jugul 
lonial și cu economia în curs de dezvol
tare, și-au pus anumite speranțe în a- 
ceastă conferință, deoarece în ultimii 
ani ele au suferit mari prejudicii dato
rită fluctuației exagerate și scăderii pre
țurilor la cacao pe piețele internațio
nale, ca urmare a unor manevre la bur
sele materiilor prime din principalele 
țări occidentale. Astfel, în 1962 Ghana, 
cel mai mare producător de cacao, a 
fost nevoită să vîndă acest produs Ia 
prețuri reprezentînd în medie doar 40 
la sută față de acelea din 1954. Veni
turile Nigeriei de pe urma exporturilor 
de cacao au scăzut cu 24 la sută între 
1953—1962.

Reprezentanții țărilor producătoare 
au cerut în cadrul conferinței să se 
țină seama de interesele lor. După cum 
a arătat reprezentantul Ghanei, el „nu 
ar putea să subscrie la opiniile expri
mate de reprezentanții Angliei, S.U.A. 
și R.F. Germane, potrivit cărora piața 
de cacao prezintă condiții satisfăcă
toare. Consumul crescînd nu este o do
vadă suficientă a „condițiilor satisfăcă
toare“. Pentru țările producătoare,

ani

ge- 
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mărire a exporturilor ar fi trebuit să fie 
însoțită de o creștere a beneficiilor, 
dar nu s-a întîmplat așa. Reprezentan
ții țărilor consumatoare n-au indicat 
dacă, după părerea lor, nu ar trebui să 
se vizeze obiective mai largi ale dez
voltării economice (a țărilor producă
toare — n. r.). De asemenea, țările con
sumatoare n-au indicat principiile pe 
care le au în vedere pentru stabiliza
rea prețurilor“.

Subliniind necesitatea unei înțelegeri 
care „să țină mai mult seama de inte
resele țărilor producătoare“ și să „con
tribuie la dezvoltarea“ acestora, delega
tul Braziliei a arătat că proiectid aflat 
în dezbatere se caracterizează prin „de
zechilibrul frapant dintre sarcina im
pusă producătorilor și obligațiile care 
incumbă consumatorilor. în fapt, țările 
consumatoare par puțin dispuse să 
accepte singura lor obligație importantă 
care cuprinde creșterea consumului prin 
desființarea barierelor împiedicînd co
merțul“. Țările pe cale de dezvoltare, 
a spus delegatul nigerian, își exprimă 
părerea că „unul din mijloacele de a le 
ajuta este de a Ii se plăti prețuri rezo
nabile Ia produsele de bază pe care le 
exportă“.

La 24 octombrie, șeful delegației a- 
mericane, acționînd în numele grupu
lui de consumatori, a respins cererea ță
rilor producătoare — 27 de cenți pe li
vra de cacao, oferind numai 20 de cenți. 
Astfel, conferința de la Geneva a luat 
sfîrșit fără a se ajunge la o înțelegere, 
urmînd ca în viitor la New York să 
continue contactele în cadrul O.N.U.

Observatori și organe de presă, care 
au urmărit această conferință, au arătat 
în comentariile lor că problemele ridi
cate Ia Geneva subliniază o dată mai 
mult necesitatea unui comerț interna
țional bazat pe principiile egalității și 
avantajului reciproc.

E. MIRONESCU

NEW YORK. Linus Pauling, laureat 
al Premiului Nobel pentru pace, a de
clarat în interviul acordat corespon
dentului din Los Angeles al ziarului 
„Worker" că următorul pas în cam
pania de luptă pentru pace trebuie 
să fie crearea de zone denuclearizate 
în America Latină, Africa și Asia. 
Referindu-se la planurile sale, Linus 
Pauling a spus că jumătate din timpul 
său îl va consacra, activității științifice, 
iar jumătate luptei pentru pace.

MOSCOVA. Răspunzînd invitației 
C.C. al P.C.U.S., la 26 octombrie a 
sosit la Moscova o delegație a Parti
dului socialist francez, în frunte cu 
Guy Mollet, secretarul general al par
tidului.

VIENA. La 25 octombrie 1963, am
basadorul R. P. Romîne în Austria, 
ing. Mircea Ocheană, a oferit un coc
teil în saloanele ambasadei în cinstea

ziariștilor austrieci care ne-au vizitat 
recent țara. Au participat membrii 
delegației, reprezentanți ai secției de 
presă din Ministerul Afacerilor Exter
ne al Austriei, redactori șefi și redac
tori ai ziarelor principale din Viena 
și ai Agenției de presă austriece.

TOKIO. La 26 octombrie, în loca
litatea Tokai (prefectura Ibaraki) cen
trala atomică experimentală a Insti
tutului de cercetări în domeniul ener
giei atomice a produs primele canti
tăți de curent electric. Aici a fost dat 
în exploatare un reactor experimental 
cu o putere de 12 500 kW.

BONN. La 26 octombrie, secretarul 
de stat al S.U.A., Dean Rusk, aflat în- 
tr-o vizită în R.F.C., s-a întîlnit cu 
ministrul de externe al Germaniei fe
derale, Gerhard Schröder, încheind 
astfel seria de convorbiri cu oficiali
tățile vest-germane.

BUENOS AIRES. La 25 octombrie, 
postul de radio national din Buenos 
Aires a transmis o emisiune specială 
de o oră închinată muzicii populare 
românești.

LEOPOLDVILLE. Cadrele didac
tice din școlile elementare din Con
go, care se află în grevă din luna mai, 
au respins la 25 octombrie chemarea 
adresată de ministrul educației națio
nale, Michel Collin, de a se prezenta 
la cursuri. Greviștii, care cer majorarea 
salariilor, continuă greva, în ciuda fap
tului că guvernul i-a amenințat 
destituirea și închisoarea.

Misiunea O.N.U., însărci
nată cu anchetarea repre
siunilor organizate de auto
ritățile diemiste împotriva 
budiștilor din Vietnamul de 
sud a anunțat sîmbătă că 
renunță la efectuarea în con
tinuare a vizitelor prevăzute 
de programul oficial, întrucît 
el nu prevedea nici o întîl- 
nire cu reprezentanți ai opo
ziției budiste. (Ziarele)

misiunea O.N.U. ar vrea— Stăpîne, 
dau foc budiștii.

— A-ă... pentru că la noi, fiecare e 
...... !...

să știe de ce își

liber să facă ce
vrea !...

(Desen de V. Timoc)

STOCKHOLM. 
Ziarul suedez 
„Stockholms-Tid- 
ningen“ publică 
un articol în care 
arată că „Suedia 
are bune perspec
tive în ce privește 
extinderea comer
țului cu Estul“. 
„Deși comerțul 
exterior suedez es
te orientat în spe
cial spre Vest, a- 
ceasta nu poate 
constitui o piedică 
pentru contactele 
cu țările socialiste. 
Suedia are nevoie 
de comerț cu toa
te țările“, conchi
de ziarul.

OTTAWA. Du-
cum 

agenția 
Walter 
ministrul 
nanțe al Canadei, 
a făcut recent o 
declarație în care 
a arătat că, în pri
ma jumătate a a- 
nului financiar cu
rent, deficitul bu
getar al țării s-a 
cifrat la 96 400 000 
dolari.

anunță 
Reuter, 

Gordon, 
de fi-

MOSCOVA. La Uniunea artiștilor 
plastid din U.R.S.S. și-au expus ope
rele graficianul I. Reiner, din Moscova 
și pictorul E. Guseinov, din Baku, care 
s-au înapoiat recent din Romînia. Ei 
au vizitat Bucureștiul și Constanta și 
au adus din această călătorie un 
număr de lucrări interesante.

BAGDAD. Ziarul irakian „Saut al 
Jamahir“ anunță că la Damasc a .luat 
sfîișit cel de-al Vl-lea Congres al 
Partidului Baas. La congres au luat 
parte reprezentanți din Siria, Irak, 
Iordania și din alte țări arabe. Lu
crările congresului au fost secrete. 
Ziarul relevă că acest congres „a pus 
bazele unei unități complete între 
Irak și Siria“. Ziarul precizează că 
măsurile inițiate în acest scop vor 
fi anunțate la 8 noiembrie.

IIANOVRA. La 26 octombrie, e- 
chipele de salvare sosite la minele de 
fier Ilseder de lîngă Brunswick, unde 
s-a produs o gravă catastrofă mini
eră, au reușit să scoată dintr-o gale
rie șapte mineri care mai erau încă 
în viață. Ceilalți 42 de mineri care 
nu au reușit să se retragă din calea | 
apelor ce au năvălit în puțuri au fost 
probabil înecați. După cum transmite 
agenția France Presse, nu mai există 
nici o speranță de a mai fi găsiți în 
viață. Catastrofa s-a produs în urma 
'mor alunecări de terenuri.
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