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Socialiste din Octombrie
Adunarea

Miercuri după-amiază a avut loc, 
la Teatru? de operă și balet al R. P. 
Romine, adunarea festivă consa
crată zilei de 7- Noiembrie, cea de-a 
46-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Pe fundalul scenei, unde se afla 
■portretul lui Vladimir Ilici Lenin, e- 
rau înscrise datele festive „1917— 
1963“ și urarea.„Trăiască cea de-a 
46-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie“.

In prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii : Gheorghe Apostol, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Mihai Da- 
lea, I. K. Jegalin, ambasadorul Uni
unii Sovietice la București, Florian 
Dănălache, Gh. Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, colonel 
V. S. Makovkin, atașat militar na
val și al aerului al Uniunii Sovie-
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poarelor, eforturile consecvente în vederea rezolvării 
•problemelor internaționale pe calea tratativelor, con
tribuie la creșterea continuă a prestigiului țărilor 
socialiste, la întărirea forțelor păcii și progresului 
social.

în strînsă colaborare cu Uniunea Sovietică și cu ce
lelalte țări socialiste, Romînia militează pentru pace 
și colaborare între popoare. Țara noastră a semnat 
Tratatul cu privire la interzicerea parțială a experien
țelor nucleare, considerîndu-1 ca un pas important pe 
calea asigurării păcii.

Constatăm cu deosebită satisfacție că relațiile de 
prietenie trainică și colaborare multilaterală dintre po
poarele romîn și sovietic, dintre Partidul Muncitoresc 
Romîn și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, ba
zate pe principiile marxism-leninismului, se dezvoltă și 
se întăresc în interesul ambelor noastre popoare, al 
unității și coeziunii țărilor socialiste și mișcării comu
niste internaționale.

Cu prilejul aniversării Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, vă urăm din toată inima, dragi tovarăși,., 
dv și întregului popor sovietic, noi victorii în cons
truirea societății comuniste, în lupta pentru triumful 
cauzei păcii și socialismului în lume.

Să trăiască în veci prietenia de nezdruncinat, alianța 
trainică și colaborarea frățească dintre poporul romîn 
și poporul sovietic !

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Mun

citoresc Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romine și al întregului popor romîn, 
vă trimitem dv. și prin dv. Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului 
Sovietului Suprem, Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
poporului sovietic frate, cele mai cordiale felicitări cu 
prilejul celei de-a 46-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie — eveniment care a des
chis o eră nouă în istoria omenirii.

Poporul sovietic a obținut realizări istorice în dez
voltarea multilaterală a patriei sale, a economiei so
cialiste, a științei și culturii, în făurirea bazei tehnico- 
materiale a comunismului, în ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Sub conducerea încercată a 
Partidului Comunist leninist al Uniunii Sovietice și a 
Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul N. S. 
Hrușciov, oamenii sovietici traduc în viață mărețul 
program de construire a comunismului adoptat la cel 
de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. Oamenii muncii 
din patria noastră se bucură din inimă de marile 
succese ale poporului sovietic, care aduc o contribuție, 
de cea mai mare însemnătate la sporirea continuă a 
influenței socialismului în lume.

Politica externă a Uniunii Sovietice, bazată pe prin
cipiile leniniste ale coexistenței pașnice, lupta ei 
neobosită pentru apărarea păcii și securității po
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Prezidiul adunării festive din Capitală consacrate sărbătoririi zilei de 7 Noiembrie
(Foto : Gh. Vințilă)

Adunări în țară
In seara zilei de 6 noiembrie în 

centrele regionale din țară au avut 
loc adunări consacrate celei de-a 
46-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, la care au 
vorbit secretari ai comitetelor regio
nale de partid.

(Agerpres)

festivă din
tice la București,- academicienii Mi
hail Ralea, Gh. Oprescu și Mihai 
Beniüc, Octavian Nistor, secretar al 
C.C. al U.T.M., Suzana Gîdea, pre
ședinta Consiliului național al fe
meilor din R. P, Romînă, Marin Flo- 
rea Ionescu, vicepreședinte al Con
siliului general A.R.L.U.S., Vasile Li- 
xandru, vicepreședinte al Sfatului 
popular al Capitalei.

In sală se; aflau membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai organiza
țiilor ' obștești și instituțiilor centra
le, oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile Capitalei, aca
demicieni și alți oameni de știință 
și cultură, activiști de partid și de 
stat și ai organizațiilor obștești, ge
nerali și ofițeri superiori, ziariști ro- 
mîni și străini.

Utilaje de mare productivitate
In scopul creșterii productivității 

muncii și îmbunătățirii calității produ
selor, întreprinderile din cadrul Direc
ției generale a produselor finite din 
lemn, din Ministerul Economiei Fores
tiere, au fost înzestrate cu noi mașini 
și utilaje de mare productivitate. Majo
ritatea lor sînt produse în țară. Dintre

Capitală
Erau de față șefii unor misiuni 

diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă; membrii Ambasadei Uniunii 
Sovietice și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Au fost intonate Imnurile de Stat 
ale Uniunii Sovietice și R. P. Romî- 
ne.

■ Adunarea' festivă a’ fost deschisă 
de tov. Florian Dănălache.

. Despre cea de-a 46-a aniversare 
a .Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie ; a, vorbit tovarășul Mihai 
Dalea. secretar al C.C. al P.M.R.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
extraordinar și, plenipotențiar al U- 
niunii Sovietice în R. P. Romînă. 
I. K. Jegalin.

A fost prezentat apoi un bogat 
program artistic. '

(Agerpres)

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

noile utilaje amintim : fierăstraie pan
glică, aparate de măsură și control, ma
șini de îndreptat, sisteme modeme de 
transport etc. Printre întreprinderile 
care au fost înzestrate cu astfel de uti
laje sînt „Măgura Codlei“, „Bihorul" 
din Oradea, „23 August“ din Tg. Mureș, 
„Libertatea“ din Cluj și altele.

Lucrări de toamnă
în agricultură

Arături pe suprafețe 
întinse

în ultimele zile, pe ogoarele regiunii 
București ritmul executării arăturilor a- 
dînci s-a intensificat.' în gospodăriile 
colective au fost arate, pînă la 5 noiem
brie, aproape 406 000 hectare, ceea ce 
reprezintă peste 67 la sută din plan. 
Printre raioanele fruntașe la arături în 
actuala campanie sînt Călărași, Alexan
dria, Drăgănești-Vlașca și Slobozia care 
au terminat această lucrare pe supra
fețe cuprinse între 70 și 80 la sută din 
plan. Pe o parte din terenurile arate, 
gospodăriile au încorporat sub brazdă, 
îngrășăminte organice și minerale.

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Meca
nizatorii din cadrul trusturilor gos
tat lași și Bîrlad au intensificat rit
mul arăturilor de toamnă. Datorită 
unei bune organizări a muncii și 
introducerii lucrului în două schim
buri pe mai multe tractoare, meca
nizatorii din Trustul Gostat Iași au 
reușit să are 8 000 hectare din cele 
14 900 ha ce le au de pregătit pentru 
primăvară, iar cei din Trustul Go
stat Bîrlad — 7 300 hectare. Frunta
șe sînt gospodăriile de stat Haidu
cești, Deleni, Dagîța, Zorleni, Laza 
și altele.

Pe terenurile gospodăriilor colective 
din regiunea Argeș, mecanizatorii lu
crează atît ziua cît și noaptea la exe
cutarea arăturilor de toamnă. La gos
podăria colectivă Scornicești, raionul 
Slatina, bunăoară, cele două brigăzi de 
tractoare conduse de Badea Tosca și 
Ilie Ene au arat pînă acum mai bine de 
600 de hectare. Pe încă 80 hectare s-au 
aplicat amendamente calcaroase, iar pe 
mari suprafețe au fost încorporate sub 
brazdă 800 tone gunoi de grajd. în nu
mai cîteva zile, mecanizatorii din raio
nul Drăgănești-Olt au arat în gospo
dăriile colective din Crîngeni 225 hec
tare, la Stoicănești — 220 hectare, Vă
leni — 230 hectare, Seaca — 210 hec
tare etc.

O nouă stație de centralizare 
electrodinamică

PETROȘENI (trimisul „Scînteii”). — 
La Petroșeni a intrat în funcțiune o 
stație modernă de centralizare elec
trodinamică a operațiilor de mane
vrare și tranzit de pe liniile ferate 
ale acestui nod feroviar. Stația de
servește deocamdată gara Petroșeni 
și complexele de linii ale întreprin
derilor miniere din Valea Jiului. Sînt 
în curs lucrările de centralizare elec
trodinamică a mai multor stații C.F.R.CÜ OPERATIVITATE SI COMPETENȚĂ

_5» ‘

Nu se arătase încă soarele, cînd 
metalul .incandescent lumina cu je
turi'de flăcări și mii de seînteieri 
chipurile topitorilor. La lumina orbi
toare a acestui soare artificial pu
teau fi ' întîlniți prim-topitorii din 
schimbul B — comuniștii Ion Bîldea, 
Remus Hrițcu și alții ca ei, împreună 
cu oamenii din echipe. La ora 2 
noaptea și apoi la 5 dimineața, au 
pornit să curgă din cele patru furna
le, spre oalele1 de fontă, rîurile in
candescente de metal.

Cînd fonta se dospea în oale și 
munca își reluase cursul pe făgașul 
obișnuit, furnaliștii din schimbul de 
noapte, ca și cei de pe platforma de 
încărcare erau în așteptarea rezul
tatului muncii din schimbul lor. Pe 
graficul întrecerii au fost completa
te două rubrici: sarcină planificata 
— 274 tone de fontă; realizat — 301 
tone.

Pretutindeni, în marele combinat 
siderurgic hunedorean, oricine îți 
spune arătînd spre secția I fur
nale : în fiecare schimb, în fiecare 
zi, furnaliștii ating vîrfuri înalte de 
producție. Colectivul secției și-a de
pășit sarcinile de plan și de creștere 
a productivității muncii. Indicii de 
utilizare a agregatelor au făcut 
pași mari de la un trimestru la al
tul : 0,772 în ' trimestrul I; 0,936 în 
trimestrul II; 0,960 în trimestrul III. 
Executîndu-se reparații de bună ca
litate, s-a reușit ca opririle acciden
tale, ca și cele planificate, să fie 
reduse de la 353 de ore la 195 de 
ore.

In toate aceste realizări — mîn- 
drie a întregului colectiv — se o- 
glindește și activitatea mobilizatoare 
a organizațiilor de bază din schim
burile permanente de producție ale 
secției.

Alegerile de partid au prilejuit

îmbunătățirea pășunilor
BAIA DE ARAMĂ (coresp. „Scîn

teii“). — Pășunile naturale ocupă în 
raionul Baia de Aramă suprafețe întin
se. Pentru a obține producții sporite de 
iarbă, colectiviștii din raion execută lu
crări de îmbunătățire a pășunilor a- 
proape în tot timpul anului. In aceste 
zile, de pildă, colectiviștii din comunele 
Florești, Zegujani, Cîlcești și altele lu
crează la curățirea lor de pietre, mușu
roaie și arboret. Această lucrare a fost 
făcută pînă acum pe aproape 2500 
de ha.

în acțiunea de fertilizare a pășunilor 
se folosește cu succes tîrlirea. Pînă va 
începe stabulația oilor se prevede ca su
prafața de pășune îngrășată prin tîrlire 
să ajungă la 4000 de ha.

Construcții zootehnice

în acest an, numărul animalelor 
proprietate obștească a gospodării
lor colective din raionul Călărași a 
sporit simțitor. Pentru asigfätyrea a- 
dăposturilor necesare, colectiviștii 
s-au pregătit din vreme. Au confec
ționat însemnate cantități de cără
midă, au procurat materialul lemnos 
necesar și au organizat echipele de 
constructori dintre cei mai buni co
lectiviști. Ca Urmare a acestor mă
suri, pînă în prezent au fost termi
nate și date în folosință toate cele 
118 obiective planificate, în continu
are sînt în execuție încă 47 de con
strucții gospodărești.

Plantari de pomi
RM. VÎLCEA (coresp. „Scînteii“). 

în raionul Rm. Vîlcea vor fi plantați 
în această toamnă peste 200 000 de 
pomi de diferite specii. Această acți
une se desfășoară într-un ritm susținut. 
Pînă acum au fost scoși din pepiniere 
peste 139 000 pomi care au și fost 
plantați. în comuna Blidari, spre 
exemplu, s-au plantat 3 400 pomi, la 
Dîngești — 2 800, iar la Zmeuretu și 
Perișani — cîte 2 500.

de pe Valea Jiului : Livezeni, Pie
trele Albe, Iscroni, Peștera Bolii. In 
acest fel, toată circulația feroviară 
de pe Valea Jiului va fi dirijată prin 
telecomandă, de la Petroșeni. Odată 
cu intrarea în funcțiune a stației de 
centralizare electrodinamică, s-a 
realizat o reducere considerabilă a 
timpilor de manevrare a vagoane
lor, de formare, primire și expedie
re a trenurilor și s-a asigurat o si
guranță perfectă a circulației.

bilanțul muncii acestor organizații, 
de la a căror înființare a trecut un 
an. Este un bilanț pozitiv — mărtu
rie a justeței hotărîrii partidului cu 
privire la crearea. organizațiilor de 
bază pe schimburi permanente de 
producție.

In > adunarea de alegeri a organi
zației de bază din schimbul B, darea 
de seamă, propunerile și aprecierile 
tovarășilor Tovie Grecu, Nicolae Ti- 
mofte, Dumitru Struță, Mihail Ma- 
darasz, Vasile Dobre, Enache Stoica, 
Ion Prodan, Constantin Sofian și ale

Adunare de dare de seamă 
și alegeri într-o organizație 

de bază pe schimb

altora au cuprins o sferă largă de 
probleme și preocupări privind pro
ducția, viața internă a organizației 
de bază. Ne vom opri asupra cîtor- 
va aspecte mai apropiate de speci
ficul muncii organizațiilor pe 
schimburi.

După cum au subliniat mai mulți 
membri de partid în adunare, de la 
început s-a văzut că înființarea or
ganizației de bază pe schimb a 
creat posibilitatea desfășurării unei 
activități politice mai concrete, mai 
aproape de problemele-cheie ale 
producției. Cunoscînd bine viața și 
activitatea schimbului, organizația 
de bază a intervenit mai operativ 
pentru rezolvarea diferitelor proble
me ivite. A crescut numărul mem
brilor de partid care participă la 
rezolvarea sarcinilor organizației, a 
fost asigurată o mai bună și mai ra
țională repartizare a membrilor și 
candidaților de partid la locurile im

Realizările laminoristilor
L'aminoriștii din întreaga țară au în

cheiat cele zece luni din acest an cu 
un bilanț bogat. Ei au dat peste plan 
mai mult de 37 000 tone de laminate 
finite pline și au realizat în plus apro
ximativ 7 000 tone de țevi din oțel 
fără sudură și țevi din oțel sudate cu 
diametre de 400 mm.

în cursul anului, au fost fabricate și 
o serie de produse noi, la un nivel ca
litativ ridicat. Printre acestea se numă
ră prăjini pătrate și prăjini de foraj la 
mari adîncimi pentru industria petro
lieră, profile economice, un nou profil 
jantă pentru autocamioane și alte la
minate necesare industriei constructoa
re de mașini.

Realizările obținute de lucrătorii a- 
cestui sector se datoresc aplicării în

La Lhlioteca tehnică

GALAȚI (coresp. „Scînteii").— Zil
nic, la biblioteca tehnică a întreprin
derii de construcții și montaje side
rurgice din Galați vin zeci și zeci de 
muncitori, tehnicieni și ingineri să 
studieze. Constructorii și montorii 
găsesc aci peste 3 000 de cărți tehnice 
pentru diferite specialități și 132 
titluri de reviste tehnice românești și 
străine. De la începutul anului și 
pînă acum au fost înscriși în fișele 
bibliotecii mai mult de 450 de citi
tori. Printre aceștia se numără insta
latorul Gheorghe Mircescu, electri
cianul Tudor Dumitru, tehnicienii 
Ștefan Șerban și Petre Toporaș și in
ginerii Ion Marin și Vladimir Erhan.

Instalația de formol de la Combinatul chimic Victoria

portante, hotărîtoare ale producției, 
s-a îmbunătățit frecvența la adună
rile de partid.

Ținînd seama de faptul că rezul
tatele luptei pentru o calitate supe
rioară a fontei se hotărăsc nu atît la 
gîtul furnalului, cît pe platforma lui 
de încărcare, acolo unde trebuie res
pectată cu strictețe dozarea corectă 
a materialelor și menținerea unui 
nivel constant al încărcăturii, orga
nizația de bază și-a intensificat ac
tivitatea în acest sector. în răs
timpul unui an, 5 dintre cei mai 
vrednici muncitori de pe platforma 
de încărcare, cu merite recunoscute 
in munca și comportarea lor, au fost 
primiți în rîndurile candidaților de 
partid. Biroul organizației de bază a 
acordat principala atenție cerințelor 
concrete ale producției. Comuniști
lor Tovie Grecu, maistru, Constantin 
Sofian, loan Onose, prim-încărcă- 
tori, Enache Stoica, șef de echipă la 
încărcare, și altora le-au fost încre
dințate diferite sarcini la locul lor 
de muncă, controlîndu-se sistematic 
cum sînt îndeplinite. La rîndul 
lor, membrii și candidații de 
partid, prin puterea exemplului per
sonal, printr-o susținută muncă de 
la om la om, au influențat asupra 
activității tuturor celor care se află 
pe platforma de încărcare. Evident 
că prin asemenea acțiuni, conduce
rea tehnico-administrativă a schim
bului respectiv a primit un ajutor 
mai substanțial în stabilirea și în
deplinirea măsurilor pentru realiza
rea sarcinilor de plan la toți indica
torii și a angajamentelor luate în 
întrecere.

Aminteam, la început, că pe plat
formele de încărcare și descărcare ale 
celor 4 furnale ale secției I, in 
cursul unei zile de muncă, ' își des
fășoară activitatea membrii și can

producție a unor metode moderne de 
lucru și a măsurilor prevăzute în pla
nurile tehnice.

O contribuție deosebită au adus-o la- 
minoriștii reșițeni, care prin îmbunătă
țirea sistemului de întreținere și reglare 
a cilindrilor de la laminoare, respecta
rea graficului de reparare a agregate
lor, precum și aprovizionarea ritmică cu 
lingouri și alte materiale, au obținut in
dici superiori de utilizare. Ca urmare, 
pe întreaga secție productivitatea mun
cii a crescut cu peste 3 la sută.

Cantități însemnate de laminate pes
te plan au dat colectivele de muncă de 
la Combinatul siderurgic Hunedoara, 
fabricile de țevj din Capitală, uzinele 
de țevi din Roman și altele.

(Agerpres)

Prin modernizarea 
fabricii

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — La 
fabrica de postav din Azuga s-au exe
cutat anul acesta o serie de lucrări de 
modernizare și reutilare. Vechea fila
tură a fost complet modernizată. Aici 
s-au montat 24 carde noi, 8 mașini de 
'filat cu inele și alte utilaje. Capacitatea 
de producție a secției a crescut astfel 
cu 62 la sută. Mașini noi au fost mon
tate și în celelalte secții de producție. 
Acest lucru a dat posibilitate colecti
vului fabricii să introducă în fabricație 
noi articole de țesături din lină, să îm
bunătățească calitatea produselor. De 
la începutul anului, textiliștii din Azuga 
au realizat peste plan 7 000 metri pă- 
trați țesături din lînă și au sporit pro
ductivitatea muncii cu 1,3 la sută față 
de plan.

didații de partid aparținînd celor 
4 organizații de bază, dintre care 
trei pe schimburi permanente de 
producție. Sînt, cum s-ar spune, 4 
organizații de bază surori. Proble
mele pe care le ridică în fața lor 
viața, munca, au de multe ori laturi 
comune, rezolvarea lor cerînd să se 
acționeze în comun de către toate 
aceste organizații.

Tocmai de aceea, comitetul de 
partid pe combinat a îndrumat bi
rourile acestor organizații să colabo
reze strîns. în practica celor 4 or
ganizații s-a încetățenit metoda 
bună ca, săptămînal, secretarii să 
se întîlnească spre a avea un schimb 
de păreri, a se consulta asupra pro
blemelor noi care se ivesc, apoi a- 
supra modului cum să fie ele rezol
vate.

Comitetul de partid pe combinat 
convoacă lunar birourile organiza
țiilor de bază într-o ședință co
mună. Cînd nevoile producției au 
ridicat o problemă deosebită, im
portantă pentru bunul mers al mun
cii din întreaga secție — cum a 
fost, de pildă, necesitatea îmbună
tățirii calității fontei — birourile au 
hotărît ca această problemă să fie 
dezbătută de către fiecare dintre 
cele 4 organizații în cadrul unei a- 
dunări generale.

Au fost cazuri cînd producția a 
ridicat probleme mai complexe, care 
au depășit nivelul conducerilor teh- 
nico-administrative ale schimburi
lor, ele trebuind să fie rezolvate la 
nivelul șefului secției furnale. A- 
cestea au fost dezbătute fie în șe
dințe comune ale birourilor organi
zațiilor de bază, ’fie în adunări ge
nerale comune ale organizațiilor de 
bază pe schimb. Analizarea, în pri
măvara acestui an, a situației în
deplinirii ritmice a sarcinilor de plan 
s-a dovedit foarte eficace. Dacă în 
primele două luni ale anului puteau

C. MORARU

(Continuare în pag. V-a)
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Tovarăși,
Alăturj âe poporul sovietic, de po

poarele celorlalte țări socialiste, de 
oamenii muncii de pretutindeni, 
poporul romîn sărbătorește împli
nirea a 46 de ani de la victoria 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Ziua de 7 Noiembrie este o 
aniversare scumpă nu numai comu
niștilor, ci tuturor acelora care, de 
la un capăt la altul al lumii, luptă 
pentru triumful ideilor progresului, 
socialismului și păcii.

Principalul rezultat al Revoluției 
din Octombrie, înfăptuită sub con
ducerea marelui partid comunist 
creat de Vladimjr Iljci Lenin, a fost 
sfărîmarea puterii capitaliștilor și 
moșierilor pe a șasea parte a globu
lui pămîntesc, făurirea pripului stat 
al muncitorilor și țăranilor. Ițiaugu- 
rînd o nouă eră în istoria omenirii 
— era trecerii de la capitalism la 
socialism, Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie a exercitat o influen
ță profundă asupra luptei revoluțio
nare a proletariatului internațional, 
asupra luptei de eliberare a popoa
relor asuprite. Evoluția evenimente
lor a confirmat pe deplin previziu
nea lui Lenin : „Lichidarea capita
lismului și a rămășițelor lui, pu
nerea bazelor orînduirii comuniste 
constituie conținutul noii epoci a 
istoriei universale care începe a- 
cum“.

Omenirea n-a mai cunoscut prefa
ceri revoluționare care să poată fi 
comparate, prin amploarea și pro
funzimea lor, cu cele petrecute în 
ultimele patru decenii și jumătate. 
Ieșirea socialismului din cadru] unei 
singure țări și transformarea lui în
tr-un sistem mondial, care acționea
ză în tot mai mare măsură ca forța 
determinantă a dezvoltării societății 
contemporane, prăbușirea sistemului 
colonial^ al imperialismului, creșterea 
continuă a- mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, ilus
trează forța de neînvins a marxism- 
leninismului.

Tovarăși,
în cei 46 de ani care au trecut de 

la revoluție, popoarele Uniunii So
vietice au străbătut, sub conducerea 
partidului comunist, un drum glo
rios, marcat de izbînzi care au 
schimbat din temelii viața țării. Pă
șind pe căi neexplorate ale istoriei 
șj înfruntînd greutăți fără seamăn, 
poporul sovietic a făurit, primul în 
lume, societatea , socialistă ; prin 
eroismul său- a fost dobîndită vic
toria istorică asupra fascismului în 
Marele Război pentru Apărarea 
Patriei.

După victorie, oamenii sovietici, 
vindecînd într-un timp scurt rănile 
pricinuite țării de război, au pășit cu 
toate forțele la organizarea unui 
nou și puternic avînt al economiei, 
la construcția desfășurată a comu
nismului.

Făcînd bilanțul rezultatelor obți
nute în realizarea prevederilor Pro
gramului adoptat de cel de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S., po
porul sovietic privește cu ' îndreptă
țită încredre viitorul luminos pe 
■care și-l făurește prin construirea 
societății comuniste.

Uniunea Sovietică a devenit o pu
tere industrială de prim rang, a că
rei economie continuă să se dezvolte 
într-un ritm ridicat. Anul trecut, 
producția industrială a fost de 48 
de ori mai mare decît înainte de re
voluție, Uniunea Sovietica produ- 
cînd peste 55 milioane tone de fontă, 
76 milioane töne de oțel, 517 mi
lioane tone de cărbuni, 186 milioane 
tone de petrol. Datorită puternicului 
avînt al dezvoltării industriale, creș
terii considerabile a capacităților de 
producție, U.R.S.S.- ocupă astăzi pri
mul loc în lume în ce privește pro
ducția de minereuri de fier, căr
bune, cocs, cherestea, ciment, trac
toare, locomotive Diesel și elec
trice de mare putere,, țesă
turi de lînă, zahăr și altele. De 
ia un capăt la altul al țării, pe mii 
de șantiere se înalță noi combinate, 
uzine metalurgice, chimice, centrale 
electrice, baraje și alte obiective in
dustriale și., social-culturăle.

Agricultura sovietică dispune de o 
puternică bază tehnico-materială. 
P.C.U.S. a elaborat- un viist program 
de dezvoltare a agriculturii, ridica
re a nivelului ei de mecanizare, spo
rire a producției de îngrășăminte 
chimice și dezvoltare a irigațiilor, 
în scopul obținerii unei abundente 
de produse agro-alimentare, care 
să facă viața oamenilor sovietici tot 
mai îmbelșugată.

Succesele epocale ale Uniunii So
vietice în explorarea Cosmosului 
constituie cea mai înaltă expresie a 
avîntului științei și tehnicii con
temporane. U.R.S.S. ocupă primul 
loc în lume în ce privește dezvol
tarea învățământului.

„Totul pentru om, pentru binele 
omului“ — această nobilă idee a co
munismului . stă la baza acțiunii 
consecvente desfășurate de P.C.U.S. 
și guvernul sovietic pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai mate
rial și cultural . al poporului. Am
ploarea construcțiilor de locuințe, 
mărirea fondurilor alocate pentru 
acțiuni social-culturale, sporirea sa
lariului real, constituie cîteva din 
cele mai grăitoare aspecte ale creș
terii bunăstării o'amenilor sovietici.

Toate aceste succese sporesc și 
mai mult puterea de înrîurire a 
ideilor socialismului în întreaga 
lume, aduc cel mai mare aport la 
continua întărire a lagărului socia
list, a forțelor progresului social și 
păcii.

Realizările în construcția comu
nistă sînt rodul activității creatoare 
a unui popor conștient de țelul mă
reț spre care înaintează neabătut, 
sub conducerea avangardei sale le
niniste — Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, a Comitetului său 
Central, în frunte cu tovarășul 
Nikita Sergheevici Hrușciov. Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice 
aduce o contribuție de înaltă va- 
loare la îmbogățirea tezaurului co- 
inUrț de gîndirQ'-marxisț-len.inistă și 

de practică revoluționară a mișcării 
comuniste mondiale.

Poporul romîn se bucură din toa
tă inima de succesele poporului so
vietic, ca de propriile sale succese 
și îi adresează, în această zi a ani
versării Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, calde urări de noi 
victorii în îndeplinirea sarcinilor 
grandioase ale construirii societății 
comuniste.

Tovarăși,
4 Ideile lui Octombrie rodesc astăzi 
pe mai bine de un sfert din supra
fața planetei noastre ; ele au deve
nit stindardul unei treimi din popu
lația lumii. Unite prin ideologia 
comună, prin legături strînse de so
lidaritate, prin interese și țeluri co
mune, țările socialiste au dobîndit 
succese hotărîtoare în dezvoltarea 
rapidă a principalelor ramuri ale 
industriei, în creșterea productivi
tății muncii, în înflorirea științei, 
tehnicii și culturii, în îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale. celor ce 
muncesc. în ultimii cinci ani, ritmul 
de dezvoltare a producției indus
triale pe ansamblul sistemului so
cialist a depășit de trei ori ritmul 
realizat în țările capitaliste; anul 
trecut țările socialiste au dat 37 la 
sută din întreaga producție indus
trială mondială, ceea ce depășește 
ponderea lor pe glob atît ca supra
față cît și ca număr de locuitori.

Călăuzindu-se după nemuritoarea 
învățătură a lui Marx, Engels, Le
nin și aplicînd-o la condițiile Ro- 
mîniei, partidul nostru a condus po
porul, prin mari bătălii de clasă, 
la instaurarea puterii populare, la 
victoria deplină și definitivă a so
cialismului.

Concentrînd principalele eforturi 
ale poporului în direcția îndeplini
rii sarcinilor trasate de Congresul 
al Ill-lea al P.M.R. în domeniul 
dezvoltării bazei tehnico-materiale a 
socialismului, partidul nostru a asi
gurat creșterea echilibrată și armo
nioasă, pe o linie continuu ascen
dentă, a tuturor ramurilor econo
miei naționale. După date prelimi
nare, producția industrială a sporit, 
în primii patru ani ai șesenalului, 
într-un ritm mediu anual de 15 la 
sută, volumul ei fiind în 1963 de a- 
proape 7 ori și jumătate mai mare 
decît în 1938.

Dispunînd de o puternică bază 
materială în continuă creștere, agri
cultura noastră socialistă cunoaște 
un puternic avînt și aduce o con
tribuție tot mai mare la dezvoltarea 
economiei naționale.
. Sarcina pe care o pune conduce
rea partidului nostru în etapa ac
tuală constă în ridicarea agriculturii 
pe o treaptă superioară, dezvoltarea 
ei intensivă și multilaterală, crește
rea continuă a productivității mun
cii și sporirea producției la hectar 
în vederea asigurării unei abunden
te tot mai mari de produse agricole, 
în acest scop partidul și statul ma
nifestă o neslăbită preocupare pen
tru înzestrarea agriculturii cu trac
toare și mașini agricole moderne, 
îngrășăminte, semințe de soiuri va
loroase, pentru pregătirea de cadre 
cu înaltă calificare și aplicarea cu
ceririlor științei agricole în toate 
ramurile agriculturii.

Deși condițiile climatice n-au fost 
din cele mai favorabile, prin mun
ca plină de abnegație a harnicei 
noastre țărănimi colectiviste, a ca
drelor de conducere, inginerilor, 
brigadierilor, muncitorilor din gos
podăriile agricole de stat și stațiu
nile de mașini și tractoare, a spe
cialiștilor, producția agricolă a aces
tui an satisface pe deplin necesarul 
de cereale și produse animaliere, 
zahăr, ulei, legume, fructe, atît pen
tru aprovizionarea populației, cît și 
pentru celelalte nevoi ale economiei 
naționale.

Pe baza realizărilor obținute în 
dezvoltarea economiei, crește venitul 
național, se ridică nivelul de trai al 
populației. înfloresc cultura, știința, 
învățămîntul, puse în slujba celor ce 
muncesc. Vasta activitate politico-e- 
ducativă desfășurată de partid, ac
țiunea perseverentă de răspîndire a 
ideilor marxism-leninismului au ca 
rezultat dezvoltarea necontenită a 
conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii.

Milioanele de oameni ai muncii de 
là orașe și sate, însuflețiți de încre
dere nețărmurită în justețea, con
firmată de viață, a politicii partidu
lui, sînt uniți mai strîns ca oricînd 
în jurul încercatei lor călăuze, Parti
dul Muncitoresc Romîn, în jurul 
conducerii sale, în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea își consacră toate forțele, tot 
talentul și capacitatea creatoare în
făptuirii programului de desăvîrșire 
a construcției socialiste.

în opera de construire a socialis
mului, poporul romîn, valorificînd la 
maximum resursele și posibilitățile 
interne ale țării, folosește, totodată, 
pe deplin avantajele colaborării cu 
Uniunea Sovietică și cu celelalte țări 
socialiste. Relațiile de întrajutorare 
frățească dintre țările socialiste, 
coordonarea planurilor economice ca 
principal mijloc de realizare a, divi
ziunii internaționale socialiste a 
muncii, pe baza respectării egalității 
în drepturi și suveranității, a avan
tajului reciproc, duc la accelerarea 
progresului fiecăreia din ateste țări 
și al întregului sistem socialist, spo
resc prestigiul socialismului și forța 
sa de aiÂ’âcție în’ lume.

Ca și în alți ani, manifestările 
consacrate sărbătoririi în țara noas
tră a zilei de 7 Noiembrie au consti
tuit o expresie a prieteniei frățești 
internaționaliste, între poporul romîn 
și poporul sovietic, între țările și 
partidele noastre, care înaintează, 
umăr la umăr, pe calea socialismului 
și comunismului.

Tovarăși,
Lumea contemporană prezintă ta

bloul creșterii continue a forțelor 
progresului social. In țările capitalis
te sporesc an de an amploarea și 
combativitatea luptei revendicative 
a oamenilor muncii, se^ ^intensifică 
mișcările de masă ale țărănimii, ac
țiunile unor pături tot mai largi ale 

populației împotriva monopolurilor, 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
trai, pentru libertăți democratice, 
pace și progres social.

în zilele noastre, valul luptei de e- 
liberare națională, parte integrantă 
a procesului revoluționar mondial, a 
dat lovituri hotărîtoare sistemului 
colonial al imperialismului, pe rui
nele căruia au apărut, după al doi
lea război mondial, aproape 50 de noi 
state suverane. Popoarele acestor țări 
văd în țările socialiste prietenii lor 
cei mai sinceri și mai de nădejde.

întărindu-și continuu rîndurile, 
marea armată a comuniștilor a de
venit cea mai influentă forță a 
contemporaneității. Chezășia succe
sului întregii e] activități o consti
tuie fidelitatea fată de învăță
tura marxist-lenlnistă, față de linia 
generală a mișcării comuniste elabo
rată de Consfătuirile de la Moscova 
din 1957 și 1960.

Unitatea tot mai strînsă, întărirea 
continuă a coeziunii și solidarității 
țărilor socialiste, a mișcării comunis
te mondiale constituie, astăzi mai 
mult ca oricînd, o necesitate primor
dială în vederea îndeplinirii misiu
nii istorice a partidelor comuniste și 
muncitorești de a conduce lupta po
poarelor pentru interesele lor vitale, 
pentru victoria cauzei socialismului 
și a păcii. Deplin conștient de îndato
ririle sale internaționaliste, partidul 
nostru își va aduce și îp viitor în
treaga contribuție la întărirea aces
tei unități.

Tovarăși,
In zilele Marii Revoluții Socialis

te din Octombrie, Lenin a proclamat 
ca principal țel al politicii externe 
a ^statului sovietic lupta pentru a- 
părarea păcii. In decursul întregii 
sale existențe, Uniunea Sovietică a 
promovat cu consecvență politica 
coexistenței pașnice între state cu 
sisteme sociale deosebite, a militat 
neobosit pentru cauza păcii.

Lupta perseverentă pentru men
ținerea păcii constituie trăsătura 
fundamentală a politicii externe a 
statiJMMhyietic și a celorlalte țări 
sociæ^W»In actualele condiții se 
impune mobilizarea tuturor forțelor 
pentru a preîntîmpina un nou răztjoi 
mondial, pentru a feri omenirea de 
urmările catastrofale pe care le-ar 
avea un conflict termonuclear. Ini
țiativele și eforturile neobosite ale 
Uniunii Sovietice îndreptate spre 
înlăturarea primejdiei de război, 
spre destinderea încordării interna
ționale, i-au adus un înalt prestigiu 
în lume, o înaltă prețuire și spriji
nul popoarelor de pretutindeni.

Uniunea Sovietică și celelalte țări 
socialiste printre care și Republica 
Populară Romînă. militează pentru 
triumful principiilor coexistenței 
pașnice. Lupta pentru pace dusă de 
țările socialiste, împreună cu cele
lalte forțe progresiste din lume, își 
manifestă eficiența în viața interna
țională. încheierea Tratatului cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare în trej medii constituie un 
succes al politicii de coexistență 
pașnică, un pas înainte spre redu
cerea încordării internaționale.

Pe aceeași linie a eforturilor me
nite să frîneze cursa înarmărilor se 
situează și rezoluția, adoptată de ac
tuala sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., care cheamă toate statele 
lumii să se abțină de a plasa pe 
orbită arme nucleare. Desigur, ase
menea măsuri au un caracter par
țial, totuși ele arată în mod convin
gător că prin abordarea răbdătoare, 
în spirit realist a problemelor, se 
poate ajunge la soluționarea acesto
ra în interesul popoarelor, al men
ținerii și consolidării păcii.

Străduințele de a realiza noi pro
grese în ce privește abordarea con
structivă a problemelor nerezolvate 
se lovesc însă nu de puține piedici. 
Tocmai de aceea este necesară o ac
țiune neobosită pentru a izola și mai 
mult cercurile agresive imperialiste 
care tind să continue cursa înarmă
rilor și se opun destinderii atmosfe
rei internaționale.

R. P. Romînă acționează cu per
severență pentru realizarea de noi 
pași pe calea slăbirii încordării, 
pentru întărirea securității interna
ționale și ■ asigurarea • conviețdirii 
pașnice între state. Rolul ei activ pe 
arena mondială își găsește expresie 
în dezvoltarea prieteniei cu țările 
socialiste frățești, în colaborarea și 
solidaritatea cu toate forțele păcii 
și progresului, în extinderea relații
lor — diplomatice, economice, cul
turale — cu toate statele indiferent 
de orînduirea lor socială, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice, în 
diferite inițiative și propuneri pre
zentate la O.N.U. și în alte orga
nisme internaționale.

Faptele vieții internaționale con
firmă că în epoca noastră, deschisă 
de Marele Octombrie, procesul de 
creștere continuă a forțelor socia
lismului și păcii creează posibilități 
reale de a preîntîmpina un nou răz
boi mondial, de a determina rezol
varea problemelor internaționale nu 
pe calea armelor, ci a negocierilor. 
Atingerii acestui țel, R. P. Romînă 
îi consacră și îi va consacra și în 
viitor toate eforturile.

Tovarăși,
Revoluția din Octombrie a des

chis larg calea omenirii spre ziua de 
mîine; sub steagul ei luptă acum 
cele mai înaintate forțe sociale ale 
contemporaneității. Nu există forță 
în stare să stăvilească procesul de 
trecere a omenirii de la capitalism la 
socialism. Ideile marxism-leninismu
lui purț-.stăpînire pe mințile a sute de 
milioane de- oameni de pretutindeni, 
ele arată-' tuturor popoarelor calea 
spre viitorul lor luminos — comu
nismul.

Trăiască cea de-a 46-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie !

Trăiască prietenia romîno-sovie- 
tică !
Trăiască încercatul conducător al po

porului sovietic în lupta pentru cauza 
măreață a comunismului, Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, Co
mitetul său Central în frunte cu to
varășul Nikita Sergheevici Hrușciov!

Trăiască pacea în lumea .întreagă J

Dragi tovarăși,
Permiteți-mi ca, înainte de toate, 

să vă mulțumesc dv. tuturor pen
tru posibilitatea ce mi s-a oferit 
de a asista și a lua cuvîntul la a- 
ceastă adunare festivă închinată 
celei de-a 46-a aniversări a Marelui 
Octombrie.

Dați-mi voie ca, din partea popoa
relor Uniunii Sovietice, să vă' trans
mit de la această înaltă tribună dv, 
și în persoana dv. tuturor oamenilor 
muncii din Republica Populară Ro- 
.mînă prietenă, un cald salut frățesc 
și urări de noi și mari succese în 
desăvîrșirea construirii socialismului 
în minunata dv. țară.

Acum 46 de ani — a spus vorbito
rul — clasa muncitoare din Rusia 
sub conducerea avangărzii sale de 
luptă — partidul comunist — a răs
turnat puterea odioasă a capitaliști
lor și moșierilor și a instaurat pu
terea sovietică — dictatura prole
tariatului. ’

Revoluția socialistă în Rusia a 
constituit un punct de cotitură în 
destinele țării noastre și ale întregii 
omeniri. Salvele istorice ale „Auro
rei“, care au anunțat nașterea pri- 
muluj stat din lume al muncitori
lor și țăranilor, s-au făcut auzite 
pînă în cele mai îndepărtate colțuri 
ale globului pămîntesc. Lumea s-a 
împărțit în două sisteme sociale o- 
puse. Omenirea a pășit în epoca 
prăbușirii capitalismului și afirmă
ri] comunismului pe plan mondial.

Inspiratorul și organizatorul Re
voluției din Octombrie a fost parti
dul bolșevicilor, marele partid al lui 
Lenin — rațiunea, onoarea și con
știința epocii noastre. El a fost con
dus de genialul făuritor al noii so
cietăți, Vladimir Ilic] Lenin, care a 
fost sufletul, inima și creierul Revo
luției din Octombrie. Ca vie apare 
în fața noastră figura gigantică a 
omului nemuritor, plin de optimism 
revoluționar și încredere în victoria 
măreței cauze a clasei muncitoare.

Chiar din primele zile ale existen
ței puterii sovietice, poporul nostru 
a fost nevoit să-și apere libertatea 
cu arma în mînă, să lupte împotriva 
intervenției militare a imperialiști
lor care contau că vor reuși să 
înăbușe încă de la început revoluția 
socialistă pe calea armelor. Oa
menii muncii din tînăra republică 
sovietică au trebuit să învingă îna
poierea și ruina economică, rezis
tența turbată a contrarevoluției in
terne și presiunea sistematică a în
cercuirii capitaliste. Dușmanii ne 
speriau cu greutățile, preziceau 
prăbușirea rapidă a puterii sovie
tice. Ei ne calomniau spunînd că co
muniștii sînt buni numai să distrugă 
și nu să creeze. Istoria însă și-a bă
tut joc amarnic de aceste proorociri. 
Poporul sovietic, partidul nostru nu 
s-au speriat nici de greutăți, nici de 
lipsuri.

Marele Lenin a înarmat partidul 
nostru cu planul genial al construc
ției socialiste, la baza căruia au stat 
crearea industriei grele, colectiviza
rea agriculturii, înfăptuirea revolu
ției culturale. într-un termen ne
maivăzut de scurt, în vreo 10-15 ani, 
sub conducerea înțeleaptă a parti
dului comunist, țara noastră a reu
șit să parcurgă un drum, pe care 
țările capitaliste l-au parcurs în 
50—100 de ani.

în opera de construire a socialis
mului, oamenii muncii din patria 
noastră s-au bazat pe ajutorul mo
ral al partidelor comuniste și mun
citorești și al proletarilor din toate 
țările. Oamenii sovietici își amintesc 
și nu vor uita niciodată că în cele 
mai grele timpuri pentru țara lor 
au simțit în mod permanent ma
nifestările unei calde solidarități 
frățești, dragostea și stima glorio
șilor fii și fiice ale Partidului Co
munist din Romînia, a tuturor oa
menilor înaintați din țara dv. în 
conștiința fiecărui om sovietic vor 
rămîne pentru totdeauna faptele e- 
roice ale comuniștilor romîni care 
în ciuda terorii sălbatice și a per
secuțiilor crunte au dus în popor 
adevărul despre primul stat socia
list — Țara Sovietelor.

Cel de-al doilea război mondial a 
întîrziat desăvîrșirea construcției so
cialismului în Uniunea Sovietică. El 
a constituit o grea încercare a tă
rie] regimului sovietic, a forței și vi
talității statului socialist. Nici una 
din țările capitaliste, in decursul 
întregi] sale istorii, n-a suferit atî- 
tea pierderi și distrugeri cîte a su
ferit patria noastră în perioada Ma
relui Război de Apărare a Patriei. 
Poporul sovietic, însă, care a dus pe 
umerii săi povara principală a luptei 
împotriva cotropitorilor fasciști nu 
s-a descurajat, n-a îngenuncheat în 
fața Occidentului, așa cum sperau 
unii politicieni miopi de peste ocean.

Restabilind într-un ritm rapid e- 
conomia națională distrusă de 

în sala Teatrului do operă șl balet al R. P. Romîne,

război, oamenii muncii din Uniunea 
Sovietică au desăvîrșit construcția 
socialismului. Victoria deplină și 
definitivă a socialismului în țara 
noastră a deschis în fața poporului 
sovietic perspectivele mărețe ale 
construirii comunismului.

Cel de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S., care a avut loc în octom
brie 1961, a constituit un eveniment 
remarcabil în viața poporului sovie
tic și a întregii omeniri. La congres 
a fost adoptat Programul partidului 
nostru, planul concret, fundamentat 
din punct de vedere științific, al 
construirii comunismului în U.R.S.S. 
Hotărîrile istorice ale celui de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S. au 
provocat un avînt nemaivăzut al 
forțelor creatoare ale poporului, în- 
suflețindu-1 la fapte mărețe în con
strucția comunistă. în prezent, pu
tem declara cu satisfacție că linia 
leninistă de construire a comunis
mului, elaborată de partid, se tra
duce cu succes în viață.

Au trecut aproape 5 an] din pla
nul septenal, care constituie o etapă 
importantă în crearea bazei tehni
co-materiale a comunismului. în 5 
ani, producția globală a industriei 
noastre va crește cu 58 la sută față 
de 51 la sută cît este prevăzut în 
planul septenal. Aceasta înseamnă 
că țara noastră va obține o produc
ție peste plan de aproximativ 37 mi
liarde ruble. în momentul de față, 
țara noastră dă o producție indus
trială mai mare decît producția An
gliei, Franței, Italiei, Canadei, Japo
niei, Belgiei și Olandei luate la un 
loc.

După cum vedeți, dragi tovarăși, 
economia Uniunii Sovietice progre
sează într-un ritm destul de rapid. 
Sîntem ferm convinși că nu-i depar
te ziua cînd Uniunea Sovietică va 
deveni prima putere industrială din 
lume. Această încredere are o bază 
solidă. Uniunea Sovietică dispune de 
cele mai mari resurse minerale Și de 
materii prime din lume. Minunata 
clasă muncitoare, țărănimea mun
citoare și intelectualitatea își consa
cră munca lor plină de glorie, în
treaga lor energie inepuizabilă, con
strucției comuniste.

Mersul nostru înainte este lumi
nat de farul veșnic viu — Progra
mul P.C.U.S. în gloriosul partid al 
lui Lenin, poporul sovietic are un 
conducător credincios. Țara Sovieti
că înaintează cu pași . măreți pe 
toate fronturile construcției comu
niste.

întreaga lume recunoaște succese
le Țării Sovietelor în dezvoltarea 
științei și tehnicii. U.R.S.S. este țara 
unde mărețele forțe ale atomului au 
început pentru prima dată să ser
vească în scopuri pașnice. Tocmai de 
pe rampele noastre de lansare și-au 
luat startul primele nave cosmice, 
iar primul om de pe planeta Pămînt 
care a deschis drumul în Cosmos 
a fost un cetățean al Uniunii So
vietice. O confirmare strălucită a su
periorității științei și tehnicii sovie
tice a fost lansarea recentă a navei 
cosmice manevrabile „Poliot I“. 
Această navă este opera minunați- 
lor noștri savanți, ingineri, tehni
cieni și muncitori.

„Totul în numele omului, pentru 
binele omului.!“ iată deviză Partidu
lui Comunist, leninist, al Uniunii So
vietice. Conducîndu-se după aceste, 
principii,' P.C.U.S. a înfăptuit în ul
timii ani măsuri importante menite 
să contribuie la îmbunătățirea con
dițiilor de trai ale oamenilor muncii. 
Este vorba de reducerea zilei de 
muncă pînă la 7 și 6 ore, mărirea 
salariilor pentru categoriile de lu
crători cu salariu mic, îmbunătățirea 
asigurărilor sociale. în toată lumea 
s-a dus vestea despre ritmul con
strucțiilor de locuințe în U.R.S.S. în 
ultimii 10 ani, peste 100 de milioane 
de oameni, aproape jumătate din 
populația țării, s-au mutat în lo
cuințe noi sau și-au îmbunătățit 
condițiile de locuit.

în Țara Sovietică oamenii sînt dor
nici să-și îmbogățească permanent 
cunoștințele. în prezent în U.R.S.S. 
învață peste 61 milioane de oameni, 
adică fiecare al 3-lea sau al 4-lea 
locuitor. Uniunea Sovietică a lăsat 
de mult în urmă Statele Unite șl alte 
țări capitaliste dezvoltate în ce pri
vește pregătirea inginerilor și a altor 
specialiști.

Realizările noastre sînt mărețe. 
Partidul nostru însă, Comitetul său 
Central leninist, în frunte cu tova
rășul N. S. Hrușciov, mobilizează 
poporul în descoperirea și folosirea 
rezervelor producției, îl învață per
manent să construiască comunismul.

Tovarăși, trăim timpuri minunate 
cînd orînduirea socialistă a devenit 
o realitate în multe țări ale Europei, 
Asiei și Americii Latine. în prezent 
sistemul mondial socialist constituie 
factorul principal și hotărîtor al în
tregii dezvoltări istorice.

O importantă contribuție la cauza 
întăririi marii comunități a țărilor 
socialiste aduce Republica Populară 
Romînă. Oamenii sovietici constată 
cu un sentiment de adîncă satisfac
ție că talentatul și harnicul popor 
romîn, prin munca sa eroică și plină 
de abnegație, înfăptuiește cu succes 
hotărîrile celui de-al III-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn cu 
privire la desăvîrșirea construirii so
cialismului în patria sa minunată.

Nouă, reprezentanților poporului 
sovietic, care am realizat în condiții 
deosebit de complicate și grele con
struirea socialismului, ne sînt ușor de 
înțeles și dragi uriașele realizări ale 
poporului romîn. Ne mîndrim și ne 
bucurăm de succesele dv. întrucît ele 
sînt succesele prietenilor noștri apro- 
piați. Poporul romîn are în poporul 
sovietic de multe milioane un prie
ten credincios și de nădejde. Și la 
bine și la rău, dragi tovarăși, noi am 
fost întotdeauna împreună. Ne uneș
te țelul comun — construirea socia
lismului și comunismului.

Popoarele țărilor noastre sînt le
gate printr-o prietenie veșnică și de 
nezdruncinat care cu fiecare an 
crește și se întărește. Tradiționala 
lună a prieteniei romîno-sovietice, 
care s-a desfășurat sub semnul celei 
de-a 46-a aniversări a Marelui Oc
tombrie. a constituit o nouă manifes
tare a simțămintelor de prietenie 
frățească pe care poporul romîn le 
nutrește față de Uniunea Sovietică.

Poporul sovietic nutrește un sen
timent de prietenie adîncă și sinceră 
față de harnicul popor romîn, se 
bucură de fiecare succes pe care-1 
obține în construirea socialismului 
sub conducerea Partidului Muncito
resc Romîn, a Comitetului său Cen
tral în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și urează poporului 
romîn noi realizări și. mai mari în 
desăvîrșirea construcției socialiste.

Sîntem puternici și de neînvins 
pentru că sîntem uniți. Pe noi toți 
ne unește mărețul țel comun — co
munismul.

Purtîhd sus steagul .victorios al 
marxism-leninismului — a spus vor
bitorul — Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice și Partidul Mun
citoresc Romîn, popoarele noastre 
și ale tuturor țărilor socialiste, îm
preună cu întreaga omenire progre
sistă luptă consecvent și cu perseve
rență pentru întărirea păcii pe pă
mînt.

Deviza lor este o lume fără război, 
o lume fără arme. Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
parțială a experiențelor cu arma nu
cleară are o importanță uriașă pen
tru căutarea în continuare a căilor 
de reglementare a problemelor in
ternaționale litigioase. Popoarele lu
mii au apreciat pe bună dreptate 
acest tratat ca fiind un prim pas pe 
calea slăbirii încordării interna
ționale.

Interzicerea parțială a experiențe- 
lor^cu arma nucleară nu înseamnă 
încă dezarmare. Această interzicere 
nu a pus capăt cursei. înarmării nu
cleare, perfecționării, ucigătoarei 
arme termonucleare. Sîntem profund 
convinși că în prezent ș-au copt pre
misele necesare pentru înfăptuirea 
altor măsuri practice în vederea 
slăbirii continue, a încordării inter
nationale.

Uniunea Sovietică și celelalte state- 
socialiste se pronunță permanent 
pentru lichidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial, pentru 
încheierea tratatului de pace ger
man și normalizarea pe această bază 
a situației în Berlinul occidental.

Politica externă iubitoare de pace 
a Republicii Populare Romîne, con
tribuția ei importantă la menține
rea și întărirea păcii se bucură de 
aprecierea popoarelor. Republica 
Populară Romînă duce o luptă acti
vă consecventă pentru preîntîmpi- 
narea războiului termonuclear, pen
tru coexistența pașnică a statelor 
cu orînduiri sociale diferite, pentru 
transformarea Balcanilor și a Mă
rii Adriatice într-o zonă denucleari- 
zată, într-o zonă a păcii și colaboră
rii internaționale.

Permiteți-mi, dragi tovarăși, să 
vă mulțumesc din inimă pentru fap
tul că întîmpinați cu atîta căldură 
cea de-a 46-a aniversare a Mari] Re
voluții Socialiste din Octombrie — 
marea sărbătoare a poporului sovie
tic și a oamenilor muncii din lumea 
întreagă.

Trăiască prietenia sovieto-romînă 
veșnică și de nezdruncinat !

Trăiască colaborarea frățească 
dintre popoarele sovietic și romîn !

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn și Comitetul său Central în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, organizatorul și in
spiratorul cuceririlor istorice ale po
porului romîn !

Trăiască pacea în lumea întreagă !

Nu peste mult timp vom închei 
ia primul trimestru al acestui an' 
școlar. în școala noastră, pregătirile 
pentru buna desfășurare a lecțiilor și a 
studiului individual al elevilor au 
început încă din primele zile de școală. 
Preocupîndu-se de obținerea unor re
zultate cît mai bune la învățătură, pro
fesorii acordă o atenție deosebită veri
ficării exigente și ritmice a cunoștințe
lor însușite de elevi. La disciplinele 
predate de profesorii Ion Dragu, Ca
melia Popescu, Victoria Ștefan, de 
exemplu, nivelul pregătirii științifice a 
elevilor s-a ridicat simțitor, mulți din
tre aceștia obținînd numai note de 9 
și 10. între,6 noiembrie si 2 decembrie 
elevii noștri vor da lucrări scrise ; pen
tru ca ei să se prezinte cît mai bine 
pregătiți, șra făcut o programare judi
cioasă a acestor lucrări. Au fost pre
văzute din timp ore de recapitulare a 
cunoștințelor predate, la matematică, fi
zică, chimie, limba romînă, istorie, limbi 
străine etc. La unele ore, profesorii di- 
riginți organizează pentru elevii din 
clasele a V-a, care dau pentru prima 
dată asemenea lucrări, discuții pe te
ma : „Cum ne pregătim pentru lucră
rile scrise trimestriale ?“.

Prof. IULIANA MUȘAT 
directoarea Școlii de 8 ani 

nr. 11 din București

LA CERCUL PEDAGOGIC 
AL DIRECTORILÖR DIN ȘCOLI

La Baia Mare a avut loc o con
sfătuire a cercului pedagogic al direc
torilor și directorilor adjuncți din șco
lile regiunii Maramureș, cu tema : „Ro
lul directorului în organizarea muncii 
școlarului, în vederea desfășurării în 
bune condiții a procesului instructiv- 
educativ“. Referatul prezentat .de prof. 
Rozalia Șandru, directoarea Școlii medii 
nr. 1 din Baia Mare, precum și nu-.- 
meroșii participanți la discuții au dez
bătut o serie de probleme importante 
ale activității din școli, cum sînt : pla
nificarea muncii profesorilor de la dife
rite discipline, organizarea și îndruma
rea activității profesorilor diriginți, con
trolul activității membrilor corpului di
dactic de către conducerea școlii etc.

ION PORUMB 
inspector la Secția învățămînt 
a Sfatului popular al orașului 

Baia Mare

ÎMBOGĂȚIREA 
MATERIALULUI DIDACTIC 

AL ȘCOLII

Colectivul de profesori și maiștri- 
instructori al Școlii profesionale de 
mecanici agricoli din Roșiori de Vede 
dă o atenție deosebită îmbogățirii lec
țiilor cu ajutorul materialului didactic 
și intuitiv. De la începutul noului an 
școlar și pînă acum, cadrele didactice 
au confecționat numeroase planșe și 
dispozitive pentru predarea lecțiilor teo
retice și practice. Astfel, pentru cabi
netul tehnic de motoare au fost alcă
tuite planșete mari pe care s-au 
montat secțiuni ale pieselor de motoa
re Diesel, pe capitole : mecanismul 
bielă-manivelă, mecanismul de distri
buire, sistemul de ungere, de răcire 
etc. Pentru buna însușire a cuiioștințe- 
lor practice de lăcătușerie au fost al
cătuite planșete înfățișînd procesele 
tehnologice cuprinse în fiecare din te
mele prevăzute în planul de lucrări cu 
elevii. De asemenea, sînt în curs de 
pregătire materiale didactice și du
lapuri speciale de prezentare a lor pen
tru cabinetele tehnice de „transmisii“, 
„tractoare“, „mașini agricole“, „electro
tehnică", „agricultură“.

Ing. STELIAN DUMITRACHE 
directorul Școlii profesionale 

de mecanici agricoli 
din Roșiori de Vede

CONSFĂTUIRE CU PĂRINȚII

între școala noastră și părinții elevilor 
există o strînsă și rodnică colaborare. E- 
levii sînt vizitați acasă, unde cadrele 
didactice se sfătuiesc cu părinții asupra ' 
celor mai bune metode pentru educa
rea copiilor. Periodic, părinții sînt invi
tați la școală, la unele consfătuiri mai 
largi, în care sînt prezentate și o serie 
de conferințe, între care unele pe teme 
pedagogice. O astfel de consfătuire 
a avut loc de curînd. După ce dr. 
Aurel Zahovia, medicul circumscripției 
sanitare locale, a prezentat conferința 
„Curățenia apără sănătatea", a luat 
cuvîntul prof. Camelia Branea, diri
ginta clasei a VlI-a, care a înfățișat 
părinților diferite aspecte și modalități 
concrete de colaborare a școlii cu fa
miliile elevilor. Părinților li s-a răspuns 
la numeroase întrebări în legătură cu 
alcătuirea programului zilnic de activi
tate a copiilor acasă, îndrumarea și su
pravegherea în timpul efectuării teme
lor, educația în familie etc.

La sfirșit, elevii școlii au prezentat 
un frumos program artistic.

Prof. AUREL TREBICI 
Școala dc opt ani 

din Lunca Bradului, 
raionul Topii ța

Schimb de experiență 
între activiști culturali

B1B.LAD (coresp. „Scînteii"). -«• 
Consiliul regional al sindicatelor Iași a 
organizai la Birlad un schimb de 
experiență intre brigăzile artistice de 
agitație, cu tema : „Munca culturală in 
sprijinul producției", Au participat in
structori ai brigăzilor artistice de agi
tație, textieri, președinți și responsabili 
culturali ai comitetelor sindicatelor din 
întreprinderi, G.A.S.-uri și S.M.T.-uri, 
directori de cămine culturale din raioa
nele Birlad, Vaslui și Negrești. Au a- 
vut loc discufii despre repertoriu, mo
dul de punere în scenă și despre text 
tele brigăzilor artistice de agitație, 1
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UTILIZA T GOSPODĂREȘTE .̂ 
WIZORTFICA T SUPERIORI

în uzinele și fabricile 
constructoare de mașini 
din regiunea Brașov se dă 
o mare atenție utilizării 
cil mai gospodărești a me
talului, valorificării Iui su
perioare. Pentru a cunoaș
te experiența pozitivă a 
unor colective și unele 
probleme ce se pun în a- 
ceastă privință, la subre- 
dacția ziarului „Scînteia" 
din Brașov a avut loc re
cent o consfătuire pe a- 
ceastă temă. La discuții au 
participat ingineri, specia
liști, tehnologi din mai 
multe întreprinderi cons
tructoare de mașini din re
giune și de la Combinatul 
chimic din Făgăraș.

în pagina de față redăm, 
pe scurt, cîteva din pro- 
blemelé discutate în cadrul 
consfătuirii.

Partidul și guvernul au pus în 
fața colectivelor de întreprinderi 
din industria constructoare de ma
șini sarcina de a acționa cu perse
verență pentru utilizarea cit mai 
gospodărească și valorificarea su
perioară a metalului, în așa fel în- 
cît, odată cu îmbunătățirea carac
teristicilor tehnice și ridicarea ni
velului calitativ al mașinilor și uti
lajelor, să se realizeze importante 
economii de metal, îndeosebi de 
metale scumpe și greu de procurat.

Această acțiune de mare impor
tanță economică trebuie dusă în 
toate verigile producției — începînd 
de la proiectare și pînă la realiza
rea produsului finit. Mulți dintre 
participanții la consfătuire s-au re
ferit la principalii factori de care 
depinde economisirea metalului, 
insistînd îndeosebi asupra posibili
tăților de înlocuire a unor piese 
din metale neferoase cu piese din 
oțel sau fontă, de extindere a fo
losirii maselor plastice ca înlocui
toare de metal în construcția de 
mașini.

Inginer Alexandru Vlad — Uzi
nele „Steagul roșu“ :

Dînd o deosebită atenție econo
misirii metalului, colectivul uzinei 
noastre caută noi rezerve și po
sibilități pentru reducerea consu
murilor specifice de fontă, oțel 
și metale neferoase. Consider 
că o rezervă importantă în a- 
ceastă direcție este aplicarea teh
nologiei moderne de fabricație ; 
schimbarea unui procedeu sau a li
nei soluții poate aduce dintr-odată 
economii de zeci și zeci de tone de 
metal.

In cadrul serviciului tehnolog-șef, 
unde lucrez, s-au realizat lu
cruri importante pînă acum. A- 
plicînd noi soluții de fabrica
ție, lungimea cablurilor de la 
acumulatori a fost redusă ; țe
vile de benzină fabricate din me
tale neferoase se fac acum din 
oțel ; cerceii care înainte se reali
zau din bară de cupru se execută 
în prezent cu bune rezultate din 
tablă. Datorită preocupării tehno
logilor și muncitorilor din sectoa

rele de prelucrare pentru a schim
ba unele soluții de fabricație, de 
a folosi mai rațional sculele și dis
pozitivele — și se știe că multe din 
scule se produc din oțeluri rapide 
— s-a reușit să economisim pînă a- 
cum la produsul de bază al uzinei 
circa 182 tone diverse metale.

Aici, în consfătuire, s-a sublini
at rolul important pe care-1 au 
proiectanții în acțiunea de folosire 
a unor metale, diverse aliaje etc. 
Găsesc că este necesară — mă re
fer bineînțeles la uzina de autoca
mioane — să existe o conlucrare 
mai bună între serviciile tehnolo- 
gului-șef și constructorului șef. 
Mai e nevoie să existe o bună legă
tură între metalurgul-șef și scu- 
lerul-șef. Este bine să se realizeze 
o consultare reciprocă, fiecare să 
vină cu soluții și propuneri de care

rite institute de proiectări. în 
multe din aceste proiecte, ca să 
vorbesc pe concret, se prevăd 
bucșe din bare laminate. Uneori 
noi nu executăm proiectul, așa 
cum vine. Facem propuneri pentru 
modificarea lui. în acest fel am re
ușit să lucrăm bucșe mai mici 
pînă la 20 mm. din bare turnate — 
deci după o altă tehnologie — și să 
obținem astfel economii de lami
nate.

S-a început la noi o acțiune pen
tru schimbarea tehnologiei fabri
cării lanțului „gali“. Renunțîndu-se 
la vechiul sistem, s-a experi
mentat tehnologia de fabrica
re a bucșelor de la lanț prin 
rulare. Astfel se obține inte
riorul gata calibrat, iar exte
riorul rămîne doar de rectificat. Ce 
rezultate am obținut în final ? Re-

O latură importantă a valorifi
cării superioare a metalului este 
— așa cum s-a mai arătat în con
sfătuire — înlocuirea lui cu mase 
plastice. Recunoaștem, în această 
direcție stăm mai slab. N-am în
treprins mai nimic organizat pînă 
acum și critica adresată nouă de 
tovarășii de la Combinatul chimic 
din Făgăraș este justă. Ne vom 
ocupa mai cu răspundere de aceas
tă chestiune, căci introducerea 
maselor plastice în construcția de 
mașini ne dă posibilitatea să redu
cem simțitor consumurile de me
tale neferoase și feroase. Facem 
însă și noi o propunere celor din 
industria chimică : să studieze și 
să caute să reducă costurile la pro
dusele lor. Atunci vom fi de două 
ori mai bucuroși să înlocuim me-Cuvântul tehnologilor

proiectantul, în ultimă instanță, să 
țină seama atunci cînd asimilează 
noi produse. Căci ce se întîmplă ? 
Dintr-o cunoaștere insuficientă a 
unor noi materiale și materii pri
me sau — de ce să n-o spunem — 
dintr-o oarecare comoditate, unii 
proiectanți indică în proiectele lor 
numaj materiale bine cunoscute de 
ei, dar care ar putea fi foarte bine 
înlocuite cu altele mai puțin costi
sitoare și cu proprietăți superioare.

Ing. Schörstein Simian — Uzi
nele „Independența“-Sibiu :

în acțiunea de reducere a consu
mului de metal sînt antrenați atît 
inginerii și tehnicienii din sectoa
rele de concepție și de prelucrare, 
cît și muncitorii de la mașini. E- 
conomii de metal se obțin, în cele 
mai multe cazuri, chiar de la pre
gătirea tehnologică. Aproape 80 la 
sută din producție se realizează pe 
baza proiectelor sosite de la bene
ficiari — comandate de ei la dife-

ducerea greutății bucșei de la 81 
grame la 48 grame, adică aproape 
la jumătate. Asta înseamnă anual, 
la producția noastră, o economie de 
aproape 80 tone oțel de cementare.

Doi ingineri dintre cei mai buni 
au primit sarcina să se ocupe de 
problema metalizărilor. începutu
rile sînt promițătoare. La granula- 
toarele giratorii și la o serie de co
roane s-a înlocuit cu bune rezul
tate un anumit sortiment de bronz. 
Bronzul a fost înlocuit cu fontă 
cenușie la transportoarele cu 
plăci, la pompele de vid etc. 
Beneficiarii au fost mulțumiți. 
N-am primit pînă acum nici un fel 
de reclamații de la ei. Ca să subli
niez și mai evident preocuparea 
colectivului nostru pentru folosirea 
rațională a metalelor neferoase voi 
arăta că în ultimii 5 ani, deși pla
nul de producție al uzinei a crescut 
de aproape 3 ori, consumul de ase
menea metale a rămas același.

talele cu mase plastice în produc
ția noastră de mașini și utilaje.

Ing. Eugen Armie — Uzinele 
„Balanța“-Sibiu :

De mai bine de 4 ani ne ocupăm 
organizat de înlocuirea metalelor 
în construcția de bascule și cîntare 
de toate tipurile. Aș spune că ex
periența noastră este acum destul 
de bogată și am fi foarte bucuroși 
să b facem cunoscută oricărui co
lectiv interesat. Ceea ce vreau să 
subliniez încă de la început este 
următorul fapt : în această acțiune 
se cere multă perseverență. De ce ? 
Pentru că nu totul îți reușește de 
la început. Uneori în stabilirea noii 
tehnologii întîmpini greutăți care 
par la început de neînlăturat. Dar 
cu răbdare se găsesc soluții și 
chestiunile sînt rezolvate. La noi 
se pretează înlocuirea multor piese 
din metal cu piese din mase plas
tice. Dacă în 1959 aveam doar 7 
repere realizate din mase plastice,

astăzi s-a ajuns la 38, din care 
două foarte, complicate.

în scopul valorificării superioare 
a metalului și economisirii lui, noi 
am modernizat aproape toate pro
dusele. Am reproiectat basculele 
romane și de alt tip, economiile de 
metal neferos obținute ridicîndu-se 
la 25 la sută. Prin sistemul de 
combinare a tiparelor la croire, 
mai ales la basculele romane, am 
economisit, de la începutul anului 
și pînă acum, 36 tone de metal.

Se cunoaște faptul că la con
strucția balanțelor se cere o preci
zie foarte mare. Deci orice piesă 
funcțională trebuie să se încadreze 
strict în prescripțiile tehnologice 
respective. Aici întîmpinăm greu
tăți în folosirea maselor plastice. 
Și iată de ce. Nu se cunosc bine 
o serie de caracteristici tehnice. 
Institutul de cercetări chimice tre
buie neapărat să se ocupe de a- 
ceastă problemă. Am vrea să știm 
amănunțit o serie de lucruri în le
gătură cu hidroscopicitatea mase
lor plastice, îmbătrînirea lor, re
zistența la spargere, la întindere.

Nu avem la îndemînă suficientă 
documentație tehnică nici în ce 
privește o serie de aliaje sau alți 
înlocuitori. Revistele de specialitate 
publică cîte ceva dar pun chestiu
nea teoretic și foarte general, încît 
prea mult nu ne ajută. Există de 
asemenea o experiență valoroasă 
în unitățile industriale. De ce oare 
cei ce au acumulat experiență în 
domeniul economisirii metalelor nu 
sînt solicitați să-și spună cuvîntul, 
să arate soluțiile folosite în acest 
scop ?

Ar mai fi încă o chestiune : co
ordonarea colaborării între între
prinderi. Ea să nu fie lăsată numai 
la buna înțelegere a colectivelor 
interesate. Ar trebui să existe sar
cini ferme pentru efectuarea unor 
studii și lucrări date chiar de că
tre direcțiile tutelare sau de mi
nister. De ce în ce privește acțiu
nea de modernizare a mașinilor, de 
tipizare a unor S.D.V.-uri se poate 
lucra centralizat și în direcția a- 
ceasta a folosirii înlocuitorilor de 
metal, nu ?

Participant 
ia consfătuire

Ing. VICTOR TOMAE 
uzinele „Tractorul“-Brașov

apu-

IP COP: pavei'i, siifjedit A-
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O Pe noi, proiectanții Combinatul chimic din 
rde Ia uzinele de trac
toare, ne preocupă în 
mare măsură economisi
rea fontei și a oțelurilor, cunoscută, 
în afară de aceasta, am 
urmărit, pe cît e po
sibil, eliminarea cupru
lui și a aliajului de 
cupru. La noul tip de 
tractor n-au mai rămas 
din cupru decît cîteva 
piulițe. Sînt circa 70 de 
repere schimbate. în 
prezent încercăm să în
locuim rondelele cu u- 
nele din relon. (Ing. 
proiectant Victor Tomae 
Uzinele de tractoare 
Brașov).

Făgăraș sau alte unități 
au experienfă în această 
direcție, e bine s-o iacă 

Cred că a- 
ceasta interesează un 
număr mai mare de spe
cialiști. (Ing. Gheorghe 
Rîșnoveanu, tehnolog, 
Uzina „Electroprecizia”).

• Ne-ar interesa foarte 
mult să cunoaștem ex
periența dobîndită pînă 
acum de diferite între
prinderi în construcția și 
utilizarea lagărelor din 
mase plastice. Dacă

• Pentru a putea cu
noaște posibilitățile de 
folosire pe scară mai 
largă a maselor plastice, 
ar ii bine să se editeze 
cataloage care să cuprin
dă caracteristicile tehni
ce ale acestora, cata
loage care să fie difu
zate în întreprinderi. 
Consider, de asemenea, 
că o revistă de spe
cialitate ar trebui să 
publice în detaliu fie
care nouă piesă obținu
tă, toate noutățile în ta

bricarea unor repere. în 
felul acesta s-ar putea 
face noi pași, mal mari, 
firește, pe linia econo
misirii metalelor. (Ing. 
Gheorghe Cernea, Com
binatul chimic Făgăraș).

• La Combinatul chi
mic din Făgăraș, după 
cum s-a spus aici, există 
o expoziție de piese și 
repere. Ar fi bine să se 
găsească o modalitate 
ca aceste piese și repe
re, ca și caracteristicile 
lor tehnice, să fie larg 
cunoscute de toate în
treprinderile din regiu
ne. Prin înțelegere se 
pot face apoi experi
mentări care să cores
pundă obiectivelor ur
mărite de fabricile și u- 
zinele interesate. (Ing. 
Alexandru Ianu, meta- 
lurg șef, Uzinele „Stea
gul roșu").

După consfătuire, inginerul 
Iexandru Vlad, de la uzinele 
autocamioane „Steagul roșu“, 
întîlnit cu specialiști și tehnologi 
din uzină. Ei au analizat noi po
sibilități și căi pentru economisirea 
metalului și valorificarea lui supe
rioară. Propunerile și sugestiile fă
cute cu acest prilej sînt acum ana
lizate de conducerea uzinei.

s-a

Colectivul Uzinei „Elec
troprecizia“ din Săcele este 
preocupat de multă vreme 
de economisirea metalului, 
de valorificarea lui supe
rioară. Acest lucru ne este 
impus — ca să zic așa — 
și de faptul că fabricarea 
motoarelor necesită o se
rie de metale foarte soli
citate. Mă refer mai ales 
la metalele neferoase. 
Ce-arn făcut noi în acest 
sens ? Am pornit-o de la 
concepție. Aici, proiectan
ții, prin proiectarea și re- 
proiectarea unor tipuri de 
motoare pe principii mo
derne, pot asigura econo
misirea unor însemnate 
cantități de metal, pot rea
liza motoare cu gabarite 
mai mici, dar cu putere 
mai mare.

Zis și făcut. Ne-am 
cat de treabă și, în- 
tr-adevăr, am reușit 
să rezolvăm o serie 
de lucruri, care, pe 
lingă că au adus eco
nomii însemnate de 
metal, ne-au dat po
sibilitatea să îndepli
nim în bune condiții 
planurile lunare și 
trimestriale. De la 
începutul anului 1962 
și pînă în prezent 
s-au proiectat 36 noi 
tipuri de motoare a- 
sincrone. Prin extin
derea gamei de mo
toare s-a putut reali
za treapta de motoa
re mai adecvate, dîn- 
du-i-se posibilitate și

beneficiarului, în acest fel, 
să-și gospodărească mai 
bine materiile prime, mai 
ales metalul.

Asimilarea de noi tipuri 
am extins-o chiar și la mo
torul sub 0,6 kilovați, greu
tatea acestuia scăzînd de 
la 18 la 14 kilograme, ceea 
ce reprezintă o economie 
însemnată de metal. Dar și 
mai important este faptul 
că am obținut economii la 
tabla silicioasă și la cupru 
de circa 4 la sută. în 
ce privește tabla sili
cioasă am mai inițiat o 
acțiune : introducerea unei 
croiri mai raționale. Așe- 
zînd tiparele cît mai corect, 
într-un sistem nou, am ob
ținut numai în trimestrul 
III al anului acesta, o eco
nomie de 165 000 kg la ta-

blă silicioasă, și de 32 000 
kg la tablă neagră.

Acțiunea de reproiectare 
a motoarelor, de asimilare 
a unor produse cu caracte
ristici moderne continuă. 
Prin aceasta nu numai că 
realizăm economii, dar ve
nim și în sprijinul con
structorilor de mașini- 
unelte. Este de înțeles că 
un motor cu o dim.ensiune 
mai mică face posibilă re
ducerea dimensiunilor ma- 
șinii-unelte la care sînt fo
losite. Iată deci o sursă se
rioasă de economisire a 
metalului.

Serviciul constructoru- 
lui-șef este preocupat și 
de înlocuirea unor piese 
metalice cu unele realizate 
din mase plastice. La ora 
actuală am ajuns să avem 
112 repere astfel înlocuite.

Chiar în trimestrul acesta 
s-au realizat 13 repere noi 
din mase plastice — piese 
care se comportă excelent.

La „Electroprecizia“ e- 
xistă un colectiv de ingi
neri și proiectanți care au 
sarcina să se ocupe de va
lorificarea superioară a 
metalului. El studiază cărți 
și reviste de specialitate, 
se documentează și, perio
dic, vine cu propuneri la 
conducerea uzinei, cerînd 
schimbări în construcția 
motoarelor și a aparataju- 
lui electric.

Mergînd hotărît în di
recția economisirii metale
lor, ținem seama de îm
bunătățirea continuă a ca
lității 
tre.
na

- - - - - - - REDUCEREA CONSUMULUI DE MATERIALE- - - - - -
A MOTORULUI MEDIU DE 3kW-1500rot/min.,PRIN REPROIECTARE

ÖREUTATEA
TABLĂ TOTALĂ A

SILICIOASĂ FONTĂ MOTORULUI
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produselor noas-
Căutăm întotdeau- 

acei înlocuitori care 
au caracteristici si
milare sau chiar su
perioare 
înlocuit.
deci

metalului 
împletim 

preocuparea 
pentru buna gospo
dărire a metalului çu 
grija pentru ridica
rea continuă a cali
tății produselor. Față 
de trecut, produsele 
uzinei noastre sînt de 
o calitate mult îmbu
nătățită, la nivelul 
cerințelor tehnicii 
actuale.

Ing. GH. 
POSTELNICU 
constructor-șef 

Uzina „Electropre- 
cizia“-Săcele

Colaborare strînsă între fabricile de mase
plastice și uzinele metalurgice

Ing. Gheorghe Cernea, unul din participanții Ia consfătuire, discută îm
preună cu proiectantul de S.D.V.-uri Aristide Boerescu și maistrul Gheorghe 
Lungoci, în legătură cu punerea în fabricație a unor noi repere din mase plas
tice, care să înlocuiască diferite repere metalice la construcția de mașini agricole.

Masele plastice pătrund tot mai mult în in
dustria constructoare de mașini, ca înlocuitor al 
metalului. Uzinele „Balanța“ din Sibiu, „Electro
precizia“ din Săcele, „Steagul roșu“ și „Tracto
rul“ din Brașov, nemaivorbind de unitățile in
dustriale producătoare de mașini și unelte agri
cole „7 Noiembrie“-Craiova și altele, utilizează 
din ce în ce mai mult masele plastice. în mo
mentul de față s-a reușit ca la Combinatul chi
mic din Făgăraș să se realizeze repere și piese 
cu caracteristici și proprietăți superioare celor 
fabricate din metale feroase și neferoase. De 
mai mult timp furnizăm Uzinei „7 Noiembrie“ 
din Craiova cîteva zeci de repere. Pînă acum, 
cu privire la felul de comportare a pieselor în 
exploatare n-am primit decît aprecieri pozitive. 
Același lucru se poate spune și despre Uzina 
„Balanța“ din Sibiu. Colectivul de aici a reușit 
să obțină însemnate economii de metale nefe
roase, introducînd pe scară largă, la fabricația 
diferitelor tipuri de balanțe și bascule, piese și 
repere din masă plastică realizate la combinatul 
nostru.

Aș ridica cîteva probleme în legătură cu acest 
înlocuitor modern al metalului, care se dove
dește a fi de mare viitor. Toată lumea este de 
acord că s-a reușit să se producă piese și repere 
din mase plastice cu proprietăți superioare me
talului, ca rezistență, duritate etc. Dar încă 
nu există o preocupare concretă în toate uzinele 
constructoare de mașini ca această nouă mate
rie primă să fie utilizată la maximum. Reține
rile unor beneficiari pornesc în bună măsură de 
la faptul că nu cunosc întreaga gamă de mase 
plastice și proprietățile lor. Dar nici ei nu se 
interesează suficient să ajungă în posesia unei 
documentații bogate. La Uzinele „Steagul roșu“ 
din Brașov, în urma insistențelor noastre s-au

încercat cîteva repere produse de noi. Dar nici 
pînă acum nu ne-au comunicat rezultatul ex
perimentărilor lor. N-au venit pe la noi să vadă 
ce sorturi de mase plastice avem, ce le putem 
oferi. Și Uzina de pompe din București a ex
perimentat o serie de repere turnate la noi. 
Dar fiind mai interesată, uzina a colaborat cu 
noi, găsind împreună soluțiile corespunzătoare. 
Și astfel am reușit să fabricăm o gamă largă de 
piese cu calități incontestabil mai bune decît 
cele produse din metale neferoase.

în legătură cu beneficiarii noștri — unii pre- 
zenți chiar aici — aș mai ridica și o altă pro
blemă. în majoritatea lor, uzinele au comenzi pe 
care vor să le executăm foarte urgent. Or, bene
ficiarii ar trebui să țină seama de faptul că pen
tru a se putea realiza piese și repere de cali
tate sînt necesare pregătiri tehnologice minu
țioase, e nevoie să se execute matrițele ș. a. 
Altminteri, se creează greutăți și riscăm să pro
ducem în unele cazuri multe rebuturi. De aceea 
găsesc că acum, în perioada de pregătire a pro
ducției anului 1964, uzinele trebuie să stabilească 
comenzile și să ni le înainteze din vreme. Cu- 
noscînd necesarul de piese și repere, am putea 
realiza o producție ritmică și de calitate.

Unele întreprinderi constructoare de mașini 
au organizat colective de doi, trei ingineri de Ja 
serviciile constructorului-șef și tehnologului-șef, 
care studiază cu perseverență înlocuirea meta
lului. Așa după cum spune și tov. inginer 
Gheorghe Cernea, noi vrem și sîntem interesați 
să colaborăm cu uzinele metalurgice. Avem la 
fabrică o expoziție bogată de piese și repere 
care poate fi văzută. Ne vom deplasa și noi la 
beneficiar și, împreună cu oameni competenți 
din uzină, să stabilim comenzi mai multe, pen
tru repere chiar și mai pretențioase. Pînă în

prezent am fost la Uzinele „Steagul roșu"-Bra- 
șov, Uzinele metalurgice-Sinaia, „Independența“ 
și „Balanța“ din Sibiu și în alte părți.

Considerăm că aceste relații de colaborare în
tre chimie și industria constructoare de mașini 
pot să se ridice la un nivel și mai înalt. Ar fi 
util, însă, după părerea mea să se organizeze o 
discuție în legătură cu folosirea maselor plas
tice în industria constructoare de mașini la ni
velul ministerului, la care să participe directori 
de uzine, constructori-șefi, proiectanți, tehno
logi din toată țara. De ce să n-o spunem des
chis : în momentul de față ne găsim la primele 
realizări în domeniul introducerii maselor plas
tice în industrie și nu în faza extinderii lor pe 
scară largă. Consider că nu există nici un mo
tiv care să ne împiedice să utilizăm
mare măsură aceste materiale. Se cere însă o 
preocupare mai susținută și din partea 
ICECHIM-ului. în primul rînd pentru experi
mentarea a noi produse ; (noi, cei de la Com
binatul chimic din Făgăraș, n-am prea simțit 
ajutorul acestui colectiv de cercetători). Insti
tutul poate să pună la dispoziție material do
cumentar, cataloage etc, să 
proiectanților caracteristicile 
produselor, pentru a putea, 
cauză, să le includă în proiectarea și reproiec- 
tarea unor noi mașini și utilaje.

în ce ne privește pe noi, vom căuta să îm
bunătățim continuu calitatea maselor plastice 
din toate punctele de vedere, să reducem con
tinuu prețul lor de cost, astfel încît avantajele 
folosirii maselor plastice ca înlocuitoare ale me
talului să fie cît mai mari.

în mai

partea

facă cunoscute 
și proprietățile 

în cunoștință- de

Ing. N. ZOLTAN 
Combinatul chimic din Făgăraș

Ing. GH. RÎȘNOVEANU 
uzinele „Electroprecizia“-Săcele

Ing. GH. POSTELNICU 
uzinele „Electroprecizia“ Săcele

Pagină realizată de CONSTAN 
TIN CÄPRARU — coresp. „Scîn- 
teii“. (Foto : M. CIOC)
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LA BIBLIOTECA CLUBULUI
La clubul „Siderurgistul“ din Hunedoara. Artiști amatori interpretând piesa „Oameni și umbre“ de Șt. Bcrciu.

Shakespeare de M. Se-

PUNCTE DE VEDERE
TN TURHEU

de stat din Constanța

, ACHIZIȚII ALE MUZEULUI 
LITERATURII ROMÎNE

Nr. COSS’’ \

Muzeul literaturii romîne a a- 
chiz'iționat în. ultimul timp o se
rie de documente literare prețioa
se : manuscrise, corespondență, 
fotografii etc. Astfel, printre ele 
sînt : un număr important de 
cărți cu note autografe din bi
blioteca lui G. Coșbuc; manuscri
sul piesei inedite „Otrava“ de N. 
D. Cocea ; corespondență aparți- 
nînd lui Em. Isac, I. A. Bassara- » 
bescu, G. M. Zamfirescu, Panait 

’ Cerna, St. O. Iosif, D. Anghel ; 
manuscrise ale unor sonete tra
duse din 
bastian.

prietenilor filmului organizate de 
Asociația cineaștilor din R. P. Ro- 
mînă, Arhiva Națională de filme 
și întreprinderea cinematografică 
regională. Una din aceste „seri" 
a fost consacrată creației lui Ei
senstein.

„Trecutul cinematografiei romî
nești“ a fost tema unei alte expu
neri. A mai avut loc o seară de
dicată unor filme clasice ale ci
nematografiei mondiale.

OPERĂ
O problemă mult discutată și care 

preocupă colectivele de creatori și in
terpret din toate teatrele muzicale din 
țară este aceea a repertoriului — în 
special a creației romînești de operă și 
balet. într-adevăr, publicul spectator aș
teaptă cu mult interes ca pe scenele 
teatrului liric romînesc să apară lucrări 
noi, care să reflecte uriașele realizări 
obținute de poporul nostru, condus de 
partid, în desăvîrșirea construcției so
cialismului, minunatul chip al omului 
nou, imaginile muncii sale creatoare.

Colectivul Teatrului de Operă și 
Balet din București n-a precupețit 
eforturile în vederea realizării în bune 
condiții a unor lucrări de operă sau 
balet romînești. Tot ceea ce are mai 
bun teatrul nostru, cele mai valoroase 
forțe artistice au fost antrenate la rea
lizarea unor spectacole ca : „Ion Vodă 
cel Cumplit“, „Răscoala“, „Fata cu ga
roafe” de Gh. Dumitrescu, „Năpasta“ 
de Sabin Drăgoi, „Călin“ - de A. Men
delsohn, și altele.

După cum este cunoscut, de un deo
sebit succes s-a bucurat, în țară și în 
străinătate, o capodoperă a liricei ro
mînești — „Oedip“, de G. Enescu.

Nu este deloc ușor să scrii o operă

iestriei salé, a mijloacelor de expresie. 
Un asemenea contact ar contribui și la 
înlăturarea părerii unora că opera ar fi 
un gen „depășit", „demodat“, că ea ar 
impune uri «convenționalism exagerat...» 
O studiere aprofundată a lucrărilor 
marilor creatori de operă va evidenția 
întotdeauna că convenționalismul genu
lui nu încătușează întru nimic mijloa
cele de expresie. Sînt, e adevărat, opere 
în care convenționalismul este supărător. 
Dar nimeni nu-] obligă pe compozitor 
să scrie „convențional“. Dimpotrivă, 
teatrul de operă realist contemporan 
oferă multiple mijloace de expresie noi, 
îndrăznețe și interesante. Publicul spec
tator dorește să vadă pe scena operei 
nu numai pelerine și spade, ci omul 
îmbrăcat în hainele noastre de astăzi, 
cu problemele sale multiple, cu viața 
luj sufletească.

Cîte probleme noi și interesante, ce 
cîmp vast de afirmare a talentului, a 
originalității se oferă realizatorilor spec
tacolelor — dirijori, regizori, maeștri 
de balet, pictori scenografi și interpreți 
— la un spectacol de operă sau balet 
cu subiect contemporan. Și cu cîtă ne
răbdare așteptăm să le putem lucra 1

__ Prin rolul hotăritor ce le revine 
sau un balet, ba mi-aș îngădui să afirm în îndrumarea șantierului de creație, 

uniunile compozitorilor și scriitorilor 
pot contribui din plin la sprijinirea 
profesională a acelora care 
se dedice genului atît de complex 
al operei sau baletului. Ar stârni, cu 
siguranță, un mare interes dezbateri de 
creație, bine pregătite, organizate de 
cele două uniuni, cu participarea com
pozitorilor, autorilor de librete și a in
terpreților. De asemenea, și teatrele de 
operă ar obține rezultate fructuoase 
conlucrînd permanent cu compozitorii, 
ajutîndu-i cu competență și stăruință să 
scrie, pe librete interesante, pagini 
inspirate din viața nouă, socialistă, din 
patria noastră.

Deocamdată, acest contact între tea
trele de operă și cohipozitor are încă 
un caracter sporadic, întâmplător. Artiș
tii din teatrele de operă se bucură cînd 
la spectacole asistă colegii lor compozi
tori — dar, desigur, aceasta nu poate fi 
denumită o formă de legătură sau de 
conlucrare. Utile ar fi o serie de acțiuni 
concrete, pe care să le întreprindă tea
trele : atragerea în consiliul artistic a 
unor compozitori care să participe Ia 
viața și preocupările teatrului, pentru a 
cunoaște genul operei ; secretariatele li- 
terar-muzicale să depisteze și să reco-

că este mult mai greu decît. în oricare 
alt gen al componisticii, deoarece aici 
se cer rezolvate numeroase probleme 
specifice de dramaturgie muzicală. Ca 
să poată ajunge să serie lucrări de o 
înaltă valoare artistică, compozitorul, 
ca și orice artist, parcurge un drum 
greu și complex. Tocmai de aceea, e 
necesară multă grijă și înțelegere, un 
sprijin continuu.

In țara noastră există forțe serioase 
și pe plan componistic, compozitori din 
toate generațiile, ale căror lucrări s-au 
afirmat din plin. Totuși, aceste forțe 
se manifestă încă insuficient pe tărîmul 
creației de operă, 
pînă acum,

vor să

Realizările obținute 
pînă acum, deși îmbucurătoare, sînt 
încă departe de a satisface cerințele 
mari existente în genul teatrului liric.

Muzica scrisă pentru teatru de operă 
sau balet trebuie să fie o muzică nu 
numai de auzit, ci neapărat și de văzut. 
Scena are legile ei bine stabilite de care 
trebuie ținut seama. Compozitorul, ve
nind în contact direct cu multiplele 
probleme ce se pun la realizarea unui 
spectacol de operă sau balet, de la re
petiția de cabină și pînă la premieră, 
acumulează o experiență care îl duce 
spre o permanentă perfecționare a mâ

mande unor scriitori și compozitori ti
tluri de piese de teatru, romane, nuvele, 
care să poată fi baza unui viitor libret 
de operă ; înființarea unui studio expe
rimental în care compozitorii să poată 
participa, împreună cu dirijorul sau re
gizorul respectiv, la realizarea scenică a 
lucrărilor lor — inclusiv a unor creații 
de mai mici dimensiuni — avînd astfel 
posibilitatea să cunoască din vreme pro
blemele pe care le ridică interpretarea 
lucrării, să poată șlefui și adînci mo
mentele dramatice cele mai semnifica
tive.

Trebuie recunoscut că teatrele noas
tre lirice din București, Iași, Timișoara 
ș.a. nu au arătat pînă acum suficientă 
preocupare pentru a atrage autorii și a-i 
stimula să creeze lucrări noi. Unele con
duceri de teatre s-au mulțumit să pri
mească lucrările contractate la inițiati
va Consiliului muzicii. Mai sînt și unii 
directori de teatre care așteaptă să a- 
pară o „capodoperă“ a genului; pentru 
ca apoi s-o includă în repertoriu. Se 
înțelege însă că exigența artistică — de 
la care nu trebuie abdicat nici o clipă 
— nu are nimic comun cu o asemenea 
poziție pasivă, comodă. .

Ar merita cred studiate formele prin 
care Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă să înlesnească o mai strînsă cola
borare între toți factorii care contribuie 
la realizarea unui bun .spectacol de o- 
peră, să inițieze, în colaborare cu uniu
nile de creație și conducerile teatrelor 
lirice, consfătuiri periodice și alte mani
festări menite să contribuie la cunoaște
rea problemelor genului și rezolvarea 
lor.

Unii compozitori arată că o dificul
tate în creația de operă sau balet este 
lipsa libretelor. Această problemă ar 
putea fi rezolvată și ea printr-o colabo
rare mai strînsă cu teatrele ; pe lîngă 
aceasta, să ne gîndim că unele din cele 
mai valoroase lucrări din repertoriul 
universal au avut la bază librete scrise 
de înșiși compozitorii, sau cel puțin 
cu participarea acestora.

Un rol important în realizarea unor 
spectacole de calitate cu opere și balete 
originale și în promovarea acestora re
vine, firește, interpreților. Aici trebuie 
spus că unele lucrări sînt create fără a 
se cunoaște amănunțit posibilitățile de 
expresie ale vocii. în unele partituri

HERO LUPESCU 
regizor

de
a

cu

Teatrul
a prezentat recent în cadrul unui ■ 
turneu la Reșița „Băiat bun dar... 
cu lipsuri" de Nicuță Tănase. La 
Vaslui, colectivul Teatrului 
stat „V. I. Popa" din Bîrlad 
prezentat două spectacole
„Scurtă convorbire“ de Valentina 
Levidova. 2 000 de colectiviști din 
Pecica, Pîncota, Pereg, Lipova, 
Ineu au asistat la spectacolul 
„Grădina cu trandafiri" de Andi 
Andrieș, pe care Teatrul de stat 
din Arad l-a prezentat în cadrul 
turneului . întreprins recent.

La numeroasele seri litera
re, recenzii, simpozioane și alte 
acțiuni de popularizare a cărții 
organizate anul acesta de biblio
teca clubului muncitoresc al 
sindicatelor din Petrila au parti
cipat 20 000 de oameni ai muncii.

Pe lîngă bibliotecă mai func
ționează biblioteci de casă și bi
blioteci mobile în sectoarele prin
cipale ale exploatării minière. 
400 de tineri din localitate, 
tori ai bibliotecii, participă 
concursul „Iubiți cartea“.

PREMIERĂ TEATRALĂ

„SERILE PRIETENILOR
FILMULUI" LA TIMIȘOARA

La cinematograful „Arta" din 
Timișoara au loc periodic seri ale

O brigada artistica
S-au împlinit 10 ani 

ființă brigada artistică 
la Uzinele „Grivița Roșie“. în această 
perioadă, ea a prezentat sute de spec
tacole atît în uzină cît și în afara ei. 
în pas cu sarcinile de producție ale 
colectivului, brigada a relevat succesele 
dobîndite de acesta, a satirizat atitu-

de cînd a luat 
de agitație de

(Continuare în pag. V-a)

în pas cu cerințele vieții
cred, satisfacție mai 
un activist cultural de- 
a vedea sala căminului

Nu există, 
mare pentru 
cît aceea de 
cultural, a casei de cultură sau a 
clubului umplîndu-se seară de sea
ră cu un public însetat de noi cu
noștințe. Prin eforturile a numeroși 
activiști culturali din întreaga țară, 
oameni entuziaști, pasionați de fru
musețea muncii lor, în multe din 
cele peste zece mii de cămine cultu
rale, în miile de biblioteci comuna
le, se desfășoară o activitate boga
tă, care atrage pe făgașul culturii 
noi mase de țărani colectiviști.

Un asemenea om inimos este 
Mircea Donciu, directorul cămi
nului cultural din comuna Tudor 
Vladimirescu, raionul Galați. Nu
mai în ultima perioadă colectiviștii 
de aici au putut asculta la cămin o 
conferință despre „Fondurile ob
ștești în gospodăria noastră colecti
vă“, prezentată de inginerul agro
nom Mircea Țăranu, un jurnal vor
bit „Cum contribuie creșterea șep- 
telului și valorificarea lui către stat 
la sporirea averii obștești a colecti
vei noastre“, au luat parte la o sea
ră tematică cu tema : „Alcătuirea 
chibzuită a planului de producție — 
chezășie a dezvoltării continue
gospodăriei noastre“, la o seară în 
cinstea unei brigăzi fruntașe, cu ti
tlul : „Să luăm exemplu de la bri
gada a II-a“. Brigada artistică de 
agitație a căminului s-a înfățișat în 
fața colectiviștilor cu programe noi, 
inspirate din viața satului, a gospo
dăriei colective.

La îmbogățirea continuă a activi
tății culturale la sate o contribuție 
însemnată aduc comitetele de cul
tură și artă printr-o îndrumare con
cretă, operativă, prin studierea sis
tematică și generalizarea experien
ței înaintate. Comitetul de cultură 
și artă din regiunea Argeș organi
zează periodic seminarii metodice de 
mai multe zile consacrate schimbu
lui de experiență între activiștii cul
turali, cu scopul orientării lor spre 
problemele actuale ale agriculturii 
socialiste. In cadrul ultimului semi
nar, participant din toate colțurile 
regiunii au avut posibilitatea să 
asiste la cîteva manifestări-model : 
o întîlnire cu membrii unei brigăzi 
științifice axată pe problemele con-

a

citi- 
la

Teatrul de stat din Brăila a 
prezentat recent în premieră pie
sa „Femeia îndărătnică“ de Sha
kespeare. Regia spectacolului este 
semnată de Dumitru Dinulescu. 
Decorurile și costumele au fost 
realizate de Gheorghe Matei. In 
distribuție : Petre Simionescu, 
Virginia Veber, Nae Nicolae, Pe
tre Cursaru și alții.

legată de producție
dinile înapoiate față de muncă și de a- 
vutul obștesc. în prezent, (după cum se 
vede și în fotografia de mai jos), se fac 
ultimele repetiții ale unui nou program 
care vorbește despre activitatea munci
torilor, inginerilor și tehnicienilor uzi
nei. (De la Ilie Bujin, corespondent 
voluntar).

La Teatrul Național „I. L.Caragiale“ se pregătește spectacolul „Avarul“ 
de Molière, în regia lui AJ. Fințî. Iată pe actorii Gr. Vasiliu-Birlic, Ileana 
Iordache și Damian Crîșmaru repetând o scenă din actul III.

KONSTANTIN FEDIN:

crete ale unei gospodării colective, 
un concurs-ghicitoare pentru zoo- 
tehniști pe tema „Căile de sporire a 
producției în sectorul Zootehnic“, o 
seară literară „De vorbă cu eroii 
cărților“ etc.

Calitatea și eficiența muncii cul
turale, ecoul ei în rîndurile oame
nilor muncii presupune, înainte de 
toate, legarea ei strînsă de viață, 
cunoașterea temeinică a probleme
lor economice locale. Dacă activita
tea, căminului cultural din comuna 
Negoești, raionul Filiași, se bucură 
de o bună apreciere din partea co-

Insemnări din activitatea 
culturală de masă

di- 
de 

în- 
a- 
au

lectiviștilor, adueîndu-și contribuția 
la îndeplinirea sarcinilor ce stau în 
fața gospodăriei colective, aceasta se 
datorește în primul rînd fa'ptului că 
programele sînt întocmite de consi
liul de conducere al căminului (din 
care fac parte oameni cu munci de 
răspundere în gospodărie) în deplină 
cunoaștere a situației și a proble
melor concrete. Știind, bunăoară, că 
în legătură cu dezvoltarea sectoru
lui zootehnic există unele nelămu
riri în rîndurile colectiviștilor, 
rectorul căminului și consiliul 
conducere au inițiat o seară de 
trebări și răspunsuri consacrată 
cestei probleme, în cadrul căreia
luat cuvîntul inginerul Gheorghe 
Ciocîrlie și brigadierii zootehnici din 
gospodărie.

Legat de viața și preocupările 
concrete ale colectiviștilor este și 
programul căminului din Bîldana, 
raionul Răcari. în cuprinsul unei 
singure săptămîni, colectiviștii din 
această comună au ascultat o expu
nere bine documentată : „Despre fo
losirea rațională a fondului de in
vestiții și mijloacelor de producție 
în gospodăria noastră“ ; ei au primit 
— în cadrul unei ingenioase ma
nifestări intitulate „Poșta săptă
mânii" — răspunsuri la chestiunile 
care-i interesau în legătură cu 
situația însămînțărilor (din partea 
inginerului agronom Elena Gheor-

ghe), cu stadiul construcțiilor pen
tru animale (din partea președin
telui gospodăriei, Dumitru Popescu) 
și cu problemele gospodărești din 
comună (din partea secretarului sfa
tului popular comunal, Nicolae 
Micu). Programul căminului a fost 
însă în săptămînă aceea mult mai. ferite părți ale 
bogat și variat, adresîndu-se tuturor 
vîrstelor și preferințelor: a cuprins 
și o cronică a evenimentelor inter
naționale, și o „călătorie pe harta 
patriei“, și prezentarea ultimelor 
noutăți editoriale sosite la bibliote
că, și, „sfaturi pentru gospodine“.

Iată însă că, la o distanță de nu
mai cîțiva kilometri de Bîldana, în 
comuna centru de raion, Răcari, 
Casa raională de cultură avea pen
tru aceeași săptămînă un program 
care nu cuprindea nici o ma
nifestare consacrată problemelor 
actuale ale gospodăriilor colective. 
Numai cu cîteva zile înainte, direc
torul acestei tinere Case de cultură, 
tovarășul Ernet Banea, făcuse o am
plă expunere în fața directorilor de 
cămine culturale din raion cu pri
vire la justa întocmire a unui pro
gram săptămînal, punînd un îndrep
tățit accent pe necesitatea de a lega 
strîns activitatea așezămintelor cul
turale de la sate cu viața gospodă
riilor colective. Cum se împacă ce
rințele exprimate în expunere cu 
programul Casei raionale de cultură 
care ar fi trebuit să constituie toc
mai o ilustrare a lor ?

In numeroase cămine culturale, 
biblioteci, case de cultură din în
treaga țară activitatea culturală 
sprijină prin felurite mijloace spe
cifice înfăptuirea obiectivelor pri
vind consolidarea econcxmico-orga- 
nizatorică a gospodăriilor colec
tive. Se mai întîlnesc însă și cazuri 
de formalism, a căror expresie e 
tocmai ruperea de realitățile și ne
cesitățile locale. La biblioteca comu
nală din Baru Mare, raionul Hațeg, 
s-au făcut, bunăoară, prezentări ale 
broșurilor „Cultura florii-soarelui“ 
și „Cultura roșiilor timpurii“, cu 
toate că despre aceste culturi nici nu 
poate fi vorba prin partea locului 
din pricina condițiilor specifice de 
relief și climă. Aspecte de forma
lism te mai întîmpină și în alte sec
toare ale activității culturale de

masa din raionul Hațeg. La un mo
ment dat s-a hotărît să se „localize
ze“ la condițiile și necesitățile raio
nului o conferință primită de la 
București încă din anul 1961 pe tema 
„Căile de asigurare a furajelor în 
G.A.C.“. însăși ideea „localizării“ u- 
nei conferințe vechi, depășite, este cu 
totul nepotrivită. Semnificativ este 
însă și felul cum s-a procedat: 
s-au înlocuit pur și simplu numele 
unor gospodării

Din primele pagini ale romanului ne 
întâmpină o tensiune neobișnuită. Stră
zile Moscov'ei sînt pline de c____ 1
agitați. Actrița Ana Ulina acceptă să 
joace cîteva zile într-un teatru tânăr, în 
orășelul de graniță Brest,, dar în ziua 
premierei, spectacolul se amînă. Dra
maturgul Alexandr Pastuhov își sărbă
torește ziua de naștere. Dar prietenii 
veniți să-l felicite sînt neliniștiți și 
discută cu îngrijorare despre evenimen
tele ultimelor ore. în' viața oamenilor 
a intervenit ceva dureros : posturile de 
radio au transmis vestea că 'Germania 
hitleristă a călcat mișelește hotarele 
Uniunii Sovietice, impunîndu-i războ
iul. Iunie 1941.

Acesta este momentul în jurul căruia 
se desfășoară acțiunea primei părți, in
titulată „Invazia“, din noul roman al lui 
K. Fedin : „Rugul“ (tradusă recent în 
Editura pentru literatură universală).

încheiere a trilogiei începute cu „Pri
mele bucurii“ și continuată cu „O vară 
neobișnuită“, romanul lui K. Fedin 
urmărește evoluția principalilor eroi ai 
cărților sale pînă în primele zile ale 
Marelui Război pentru Apărarea Patri
ei, reușind să cuprindă destine și ca
ractere diferite, privite din unghiul 
marii încercări a războiului. „Năzuința 
mea statornică — nota Fedin pe cînd 
scria noul său roman — este de a găsi 
o imagine timpului și de a închide 
timpul în narațiune, cu aceleași drep
turi ca și eroii, dacă nu chiar cu pre
cădere față de ei...“. întâmplările 
prin care trec deopotrivă comuniștii 
Ragozin și Kiril Izvekov, actorii Ana 
Ulina și Egor Pavlovici Țvetuhin, șo
ferul Verîghin, scriitorul Pastuhov și 
mulți alții sînt definitorii nu numai pen
tru fiecare dintre ei, dar și pentru epo- • 
ca în care se desfășoară acțiunea.

Plecînd de la fapte recente — autorul 
face numeroase incursiuni în trecut : 
biografiile eroilor sînt desfășurate în 
așa fel îneît din alăturarea lor cititorul 
poate avea o imagine de largi proporții 
a vieții sovietice în deceniul dinaintea 
războiului. Comunistul Izvekov luptase 
împotriva gărzilor albe, fusese un pri
ceput organizator al muncii de con
strucție ; trimis la fabrica de automo
bile și apoi într-un oraș unde își ară
tase priceperea gospodărească în con
strucția de locuințe muncitorești, el con
tribuise la traducerea în viață a cuvîn-

țului partidului. Ana Ulina reușise să 
întruchipeze pe scenă êroi ai vieții noi . 

oameni sovietice, devenise o artistă prețuită.
Ragozin, cunoscut și el din romanele 
„Primele bucurii" și „O vară neobiș
nuită“, muncise cu toată pasiunea du- 
cîndu-și cu bine la capăt sarcinile în-’ 
credințate de, partid ; privirea retros
pectivă a vieții sale îl arată ca pe un 
om pe care greutățile întâmpinate l-au 
călit. Acum acești oameni își dau scama 
că. tot ceea ce au creat, tot ceea ce au 
înfăptuit pozitiv în anii construcției 
este chemat să-și verifice trăinicia în 
marea luptă împotriva fasciștilor co
tropitori. Șj își Va arăta deplin această 
trăinicie.

Evenimentele primelor zile de război 
scot în evidență tăria de caracter, no
blețea oamenilor care își apără munca, 
realizările. In pagini de puternic dra
matism sînt descrise peregrinările ar
tistei Ana Ulina și ale prietenului ei, 
actorul Egor Țvetuhin, aflați în orașul 
de graniță la intrarea nemților. Roma
nul înfățișează momente de răscruce în 
cate invazia fascistă, urmărind să calce 
în picioare demnitatea omului, întâmpi
nă rezistența unei forțe morale neclinti
te. Devine clar, neîndoios, că victoria 
va fi de partea oamenilor sovietici, 
animați de înalte sentimente patriotice.

Calitățile noului roman al lui K. Fcdin 
fac lectura pasionantă și convingătoare. 
Cartea captivează prin adevărul pro
fund, prin calitățile ei literare. Supra
punerea alternativă ,a mai multor 

. acțiuni — procedeu folosit cu siicces 
și în primele două romane ale trilogiei
— este continuată în așa fel îneît eve
nimente de seamă din viața statului 
sovietic sînt oglindite prin’ destinul par
ticular al eroilor. Arta evocării este 
întru totul remarcabilă, portretele 
eroilor sînt realizate cu o mare plastici
tate. In același timp, împletirea acțiu
nilor și a descrierii caracterelor este 
condusă astfel îneît se polarizează 
treptat în jurul evenimentului principal
— lupta contra fasciștilor — împlinind 
o frescă socială amplă.

Acțiunea primei părți a romanului 
„Rugul“ se oprește în prima săptămînă 
de război. Cum vor evolua mai departe 
eroii lui Fedin ? Cititorul așteaptă cu 
nerăbdare și vie curiozitate partea a 
doua a romanului.

MIRCEA SIMIONESCU

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
colective din di- 
țării cu altele din 

mai mult sau mai 
pasajului respectiv.

raionul Hațeg, 
puțin adecvate 
Cu ce a putut ajuta o astfel de con
ferință la rezolvarea problemelor pe 
care le ridică realitatea, la ridicarea 
zootehniei raionului 
mai înaltă ?

Pentru majoritatea 
activiștilor culturali 
munca culturală de 
stituie eficacitatea ei, 
care o aduce la făurirea conștiinței 
noi, socialiste. Mai sînt însă și unii 
dintre ei care pun pe primul plan 
cifrele statistice înscrise în rubricile 
unor tabele estetic orînduite, 'deși e 
limpede că nici cel mai frumos 
tabel nu se poate substitui muncii 
temeinice, cu conținut, atrăgătoare.

Demnă de atenție și stimulare este 
tendința tot mai accentuată de îm
bogățire a activității culturale de 
masă cu forme noi, variate și atrac
tive, cum sînt serile de calcul, „serile 
închinate colectiviștilor fruntași“ (cu 
programe complexe, cuprinzînd 
conferințe, schimburi de experiență, 
manifestări artistice), „jurnalele vor
bite“, „serile de întrebări și răs
punsuri", concursurile-ghicitoare etc. 
Și firește, cu o grijă permanentă, 
stăruitoare, pentru esențial — con
ținutul, bogăția de idei, ancorarea 
în miezul vieții !

în această privință, cea mai mare 
parte dintre activiștii culturali de 
la sate au acumulat o prețioasă 
experiență. E necesar ca ea să fie 
cunoscută, studiată și larg răspîndită 
de către comitetele regionale și ra
ionale de cultură și artă — și nu nu
mai cu prilejuri deosebite, la consfă
tuiri sau seminarii, ci în mod per
manent, cu perseverență, printr-un 
viu și continuu schimb de experien
ță între toți cei ce lucrează pe tărâ
mul muncii culturale de masă.

pe o treaptă

covîrșitoare a 
esențialul în 
masă îl con- 
contribuția pe

VICTOR BÎRLĂDEANU

Am citit cu interes arti
colul „Cinematografia și 
copiii“, apărut în „Scîn
teia“, în care se sublinia 
în mod justificat necesita
tea de a se îmbunătăți 
munca în domeniul pro
ducției cinematografice ce 
se adresează nemijlocit 
copiilor și tineretului.

Aș avea de împărtășit 
unele aspecte din activita
tea întreprinderii noastre 
cinematografice în ce pri
vește difuzarea, populari
zarea și prezentarea fil
melor destinate copiilor.

La
fele orășenești din regiune 
se organizează, o dată pe 
săptămînă, de regulă du
minica dimineața, matinee 
cu filme pentru copii, în 
mare majoritate filme de 
desen animat și de păpuși, 
la care vin cei mai mici 
spectatori din grădinițe, 
însoțiți de educatoare. La 
astfel de filme vin și șco
larii din primele cla
se. Filmele se trimit în 
circuit și la sate. Recent, pe 
un astfel de circuit a mers 
filmul „Piticul vrăjitor". 
In 12 zile l-au văzut mii 
de copii din comunele 
Sarg, Ighiu, Cricău, Galda 
de Jos, Mihalc și Cisteiu 
din raionul Alba.

Pentru elevii dftx clasele 
mai mari programăm fil
me documentare pe teme 
de istorie, geografie, filme 
de artă, sau de știință 
popularizată și din ciclul 
„Vreau să știu". Conținu
tul acestor filme este,

toate cinematogra-

după cum se știe, în le
gătură cu programele șco
lare.

Pentru a evita practicile 
necorespunzătoare ale unor 
cinematografe de a pro
grama uneori — la mati- 
neele pentru copii — fil
me la întîmplare, lucrăm 
în colaborare cu secțiile de 
învățămînt ale sfaturilor 
populare și cu organizații
le de tineret. La Deva,, bu
năoară, prezentăm din vre
me secției de învățămînt a 
sfatului popular orășenesc 
o listă a filmelor de care 
dispunem, și stabilim îm
preună care anume vor fi 
programate. Pe această ba
ză, școlile organizează vi
zionări în colectiv.

Colectivul cinematogra
fului „Patria" din Deva 
obișnuiește de mai multă 
vreme să deplaseze, în șco
lile din cartierele orașulili, 
operatori cu aparate de 
proiecție mobile pentru a 
prezenta filme științifice 
solicitate de cadre didacti
ce în vederea completării 
și aprofundării unor no
țiuni predate la lecții. Au 
rulat astfel, în școli, filme 
ca : „Elementul 14 siliciu", 
„Anul I", „Printre peli
cani".

In programarea filmelor 
pentru copii și tineret se 
simte nevoia de a asigura 
o cît mai mare varietate 
de filme. Din păcate însă, 
„rezervele" noastre nu ne 
permit întotdeauna să rea
lizăm acest lucru. Tocmai 
de aceea socotim just ceea

ce se spunea in articol, că 
e necesară lărgirea pro
ducției cinematografice în 
acest domeniu.

Ne gîndim că, în pro
blema îmbunătățirii deser
virii cu filme a copiilor 
și tineretului, ar fi poate 
utilă o dezbatere mai lar-

gă, la care să participe 
creatori de filme, cadre 
didactice, lucrători din ci
nematografie.

EMERIC HOROVITZ 
director al întreprin
derii regionale cine- 

matografice-Hune- 
doara

,,Despre repertoriul discurilor 
„Electrecord"4

în ziarul „Scînteia" nr. 
5 978 din 8 august s-a pu
blicat articolul „Despre re
pertoriul discurilor „Elec- 
trecord“ semnat de prof. 
Ion, Bîrloiu. Iri acest ar
ticol se arăta că, deși re
pertoriul casei de discuri 
„Electrecord“ s-a îmbogă
țit în ultimii ani, lista 
lucrărilor imprimate pe 
discuri ar trebui încă să 
fie Completată, spre a sa
tisface cerințele tot mai 
înalte ale amatorilor de 
muzică,

Răspunsul primit de re
dacția noastră de la Casa 
de discuri „Electrecord“ 
arată că preocupările în
treprinderii se îndreaptă 
în prezent spre completa
rea repertoriului cu cele 
mai reprezentative lucrări 
ale muzicii clasice și con
temporane. In domeniul 
recondiționării unor impri
mări valoroase din trecut, 
se vor edita o serie de 
discuri-medalion, cuprin
zînd arii de operă inter
pretate de George Nieu- 
lescu Basu, George Foles- 
cu și Florica Crlstoforea- 
nu. Vor fi imprimate în e- 
diție integrală operele „O- 
edip“ de George Enescu,

„Traviata“ de Verdi 
^Cavaleria rusticană“ 
Mascagni. în colecția 
prinzînd recitaluri 
unor interpreți de 
contemporani vor fi edita
te, printre altele, discuri 
cu recitaluri ale cîntăreți- 
lor Zenaida Pally. Arta 
Florescu, Petre Ștefănes- 
cu-Goangă și Ion Piso.

Pentru îmbogățirea re
pertoriului simfonic și de 
cameră au fost înregis
trate sau sînt în curs de 
înregistrare lucrări de Vi
valdi, Bach, Haydn, Mo
zart, precum și lucrări ale, 
unor compozitori contem
porani romîni și străini.

în legătură cu propune
rea făcută în „Scînteia“, 
de a se pune la dispoziția 
publicului o colecție de 
discuri asemănătoare „Bi
bliotecii pentru toți“, casa 
de discuri „Electrecord“ 
își însușește această idee, 
propunîndu-și să elaboreze 
un plan de ediție cuprin- 
zînd lucrările muzicale re
prezentative ce urmează să 
fie lansate pe discuri mi- 
crorile de 17 cm diametru, 
într-o prezentare caracte-, 
ristică de colecție,

ei 
de 

cu- 
ale 

operă
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Moscova
Vă rog. stimate tovarășe ministru, să primiți felicitările mele cor

diale cu prilejul celei de-a 46-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Sînt ferm convins că relațiile de prietenie și colaborare trainică 
existente între statele noastre socialiste șe vor dezvolta continuu spre 
binele popoarelor noastre și- al triumfului cauzei păcii și socialismului 
în lumea întreagă.

CORNELIU MÄNESCU 
ministrul afacerilor externe 

al Republicii Populare Romine

INFORMAȚII

pentru industria ușoară
PRAGA 6 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția Ceteka, între 30 
octombrie și 4 noiembrie 1963 la 
Praga a avut loc ședința de consti
tuire a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru industria ușoară. La 
lucrările ședinței au luat parte dele
gațiile Bulgariei, Cehoslovaciei, R.D. 
Germane, Mongoliei, Poloniei, Ro- 
mîniei, Ungariei si Uniunii Sovietice.

Comisia a examinat sarcinile ce

T

e

decurg din hotărîrile Consfătuirii 
din iulie 1963 a primilor secretari ai 
Comitetelor Centrale ale partidelor 
comuniste și muncitorești și șefilor 
de guverne ai țărilor membre ale 
C.A.E.R. și ale celei de-a XVIII-a 
sesiuni a C.A.E.R. și a elaborat mă
surile pentru îndeplinirea lor. Comi
sia a aprobat, de asemenea, planul 
activității sale pe anul 1964.

PLECAREA UNEI DELEGAȚII 
A SFATULUI POPULAR 

AL CAPITALEI 
ÎN r. S. CEHOSLOVACĂ

Ca-Miercuri dimineața a părăsit 
pitala, îndreptîndu-se spre Praga, o 
delegație a Sfatului popular al Capi
talei condusă . de Ion Cozma, pre
ședintele Comitetului Executiv, care, 
la invitația primarului acestui oraș, 
va vizita timp de cîteva zile capi
tala R. S. Cehoslovace. Pe aeropor
tul Băneasa delegația a fost condu
să de membrii Comitetului executiv 
al Sfatului popular al Capitalei, de 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe.

Au fost de față Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace în 
R. P. Romînă, și membri aj ambasa
dei.

actori 
ai

de film 
revistei

Festivalului filmului sovietic, a făcut 
miercuri o vizită la Asociația cineaș
tilor din R. P. Romînă. Oaspeții au 
fost salutați de regizorii Victor Iliu, 
președintele asociației și Ion Popes- 
cu-Gopo, vicepreședinte. Ei s-au în
treținut cu cineaști,
din Capitală și redactori 
„Cinema“.

în aceeași zi, delegația 
sovietici a fost primită 
Florea, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă.
■ Au fost de față Mihnea Gheorghiu, 
președintele Consiliului cinematogra
fiei, precum și reprezentanți ai Am
basadei Uniunii Sovietice în R. 
Romînă.

de
de

cineaști
Virgil

P.

Noua constituție a Rhodesiei de nord

Zilele acestea, lucrătorii Institutului 
pentru Controlul de Stat al Medica
mentului și de Cercetări Farmaceutice 
își vor desfășura și extinde activitatea 
într-un local nou Construit, spațios. 
Din cele 120 de încăperi ale acestuia, 
peste 100 sînt destinate laboratoarelor, 
înzestrate cu instalații modeme. Cu 
ajutorul aparatelor pe care le au la 
dispoziție, lucrătorii institutului — 
cercetători,. medici, farmaciști, bio
logi, chimiști etc. — au posibilitatea 
de a efectua analize rapide privind 
controlul medicamentelor introduse în 
terapeutică. Institutul cuprinde mai 
multe secții de specialitate : de cerce- 

- tare și control fizico-chimic, de cerce
tare și control farmacologic și micro
biologic, tehnică și organizare farma-, 
ceutică etc. Institutul are și un servi
ciu de documentare, care dispune de 
o bibliotecă înzestrată cu cele mai noi 
tratate și publicații de specialitate. Pe 
adresa bibliotecii sosesc cu regularita
te 150 de periodice din lumea întrea
gă. în studiul și experimentarea me
dicamentelor noi, institutul este ajutat 
de clinicile din centrele universitare.

Condițiile ce i-au fost create permit 
colectivului ^acestui institut să-și rea
lizeze variatele sale obiective : contro-

Iul tuturor medicamentelor fabricate 
în țară, cît și al celor importate ; răs
punderea pentru orice medicamente 
noi introduse în terapeutică ; elabora
rea Farmacopeei Romîne, cît și a su
plimentelor ej necesare, pe măsura a- 
pariției de noi medicamente sau me
tode de preparare, control etc. — un 
adevărat cod al normelor de calitate ; 
desfășurarea cercetării științifice în 
domeniul controlului medicamentelor 
sub aspect fizico-chimic, farmacolo
gic, microbiologic, cît și în acela al 
plantelor medicinale ; elaborarea eta
loanelor (standardelor) naționale ale 
medicamentelor, pe care le pune în 
concordanță cu cele internaționale 
stabilite de Organizația Mondială a 
Sănătății, distribuite apoi unităților de 
producție.

Potrivit obiectivelor sale, institutul 
a obținut o serie de realizări în do
meniul cercetărilor științifice, cît și în 
acela al controlului. S-a pus la punct 
o nouă metodă de control fizico-chi
mic al medicamentelor — nitritome- 
tria, care permite un control eficient 
al calității diferitelor sulfamide, anes
tezice etc. Ea a fost introdusă și a- 
daptată în laboratoarele de la noi și 
din alte țări. O metodă originală a

fost stabilită pentru a se controla fe
lul cum este tolerat de organism un 
medicament injectat ; s-au adus con
tribuții însemnate în controlul impu
rităților pirogene (care ar putea pro
duce febră bolnavului). în scopul de 
a se stabili gradul de sensibilitate a 
bacteriilor rezistente față de diferitele 
antibiotice, s-au realizat microcom- 
primate, care vor fi preparate după o 
metodă uouă. Sînt rodnice și cer
cetările efectuate asupra plante
lor. S-au creat specii de corn de se
cară bogate în substanțe derive, din 
care se extrag o serie de medicamente 
prețioase. Echipe de cercetători din 
institut studiază plantele medicinale 
din flora spontană do pe meleagurile 
noastre. în cadrul activității multi
laterale a Institutului se desfășoară și 
alte cercetări legate de nevoile sănă
tății populației.

Astfel, procurîndu-și medicamentele 
necesare, bolnavul poate fi încredin
țat că la ocrotirea sănătății lui ve
ghează nu numai medicii curanți, ci 
și mulți alți oameni inimoși — lucră
torii institutului pe care vi l-am pre
zentat.

A
La sosirea la Praga delegația a 

fost întîmpinată de primarul orașu
lui, Adolf Svoboda, și de lucrători 
cu munci de răspundere din cadrul 
Comitetului național regional Pra
ga. A fost prezent, de asemenea, 
■prof. Gh. Nițescu, ambasadorul R.P. 
Romîne în R. S. Cehoslovacă.

VIZITELE DELEGAȚIEI
DE CINEAȘTI SOVIETICI

Delegația de cineaști sovietici, 
aflată în țara noastră cu prilejul

DE

DEMONSTRAȚIA
DE 7 NOIEMBRIE

LA MOSCOVA — TRANSMISĂ 
AZI LA TELEVIZIUNE

Astăzi, 7 Noiembrie, postul de te
leviziune București va retransmite, 
în jurul orei 9, aspecte de la parada 
militară și demonstrația oamenilor 
muncii din Moscova, cu prilejul ce
lei de-a 46-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

(Agerpres)

Mîine în sala Floreasca

Campionatele internaționale 
de gimnastică ale R. P. Romîne 

în Capitală au început să sosească 
delegațiile sportive care vineri, sîm
bătă și duminică vor participa în 
sala Floreasca la cea de-a 6-a ediție 
a campionatelor internaționale de 
gimnastică ale țării noastre. Au so
sit pînă în prezent gimnaști și gim
naste din U.R.S.S., R.P. Bulgaria, Iu
goslavia, R. P. Polonă, R. S. Ceho
slovacă și R. P. Ungară.

Ieri, federația noastră a definitivat 
programul de desfășurare a cam
pionatelor. în fiecare zi concursurile

locvor începe la ora 16. Vineri au 
exercițiile impuse (masculin și femi
nin), sîmbătă exercițiile liber alese 
(masculin și feminin) iar duminică 
concursul pe aparate la care parti
cipă primii 6 sportivi.

Echipa țării noastre pentru aceste 
campionate cuprinde pe Sonia Iovan, 
Emilia Liță, Elena Leuștean, Atana- 
sia Ionescu, Elena Tutan, Anton Ka- 
dar, Frederic Orendi, Gheorghe To- 
hăneanu, Ion Zamfir, Petru Miclăuș 
și alții.

EM. MIHÄILESCU

Deschiderea cursurilor
Universității Populare 

București
In Sala Palatului R. P. Romîne va 

avea loc vineri, orele 18 deschiderea 
festivă a cursurilor Universității 
Populare — București. Cuvîn’tul de 
deschidere va fi rostit de acad. Tu
dor Vianu, directorul universității. 
Va urma un program literar-muzical, 
la care își vor da concursul Ansam
blul M.F.A. șt artiștii Petre Ștefă- 
nescu-Goangă, Irinel Liciu, Teodora 
Lucaciu, Nicolae Brancomir, Vladi
mir Orlov, Gabriel Popescu, Nicolae 
Rafael, Septimiu Sever, Dorothea 
Palade-Mehnte, Florin Piersic și 
alții.

La deschiderea 
parte toți oamenii 
fală care urmează 
le universității.

festivă pot lua 
muncii din Capi- 
unul din cursuri-

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — în 
satele regiunii Crișana s-au construit în 
acest an numeroase obiective social- 
culturale. Printre noile construcții rura
le se numără cele 33 de școli de 4-și 8 
ani, care 
Ciumeghlu, 
luș, Stisag, 
și altele.

s-aur dat în folosință la 
Sărmășag, Arghiș, Chere- 
Ceișoara, Ciuhoiu, Nojorid

Tot în acest an au fost ridicate 9 
cămine ■ culturale în satele Craiova, 
Poiana, Voivodeni, Luncșoara, Subpia- 
tră etc. Noile cămine culturale sînt 
prevăzute cu săli spațioase de spectaco
le, biblioteci, săli de lectură. In același 
timp s-au mai construit și dat' în fo
losință două dispensare medicale mo
dern utilate.

Sesiune tehnico-științifică
täte referate de specialitate, pe teme
le : alimentări 1 cu apă, canalizări, 
construcții hidrotehnice, construcții 
de hidrotehnică agricolă, hidrogeo- 
logie, mecanica pămînturilor, biolo
gie tehnică.

La lucrările sesiunii vor participa 
specialiști din țară și din străinătate.

în zilele de 11 și 12 noiembrie a.c. 
va avea loc în sala mică a Palatului 
R. P. Romîne o sesiune tehnico- 
științifică a Institutului pentru pla
nuri de amenajare și construcții hi
drotehnice și a Institutului de studii 
și proșpecțiuni din cadrul Comitetu
lui de Stat al Apelor. Vor fi prezen-

Cu operativitate și competență
(Urmare din pag. I-a)

cu 
A-
o- 
de

fi semnalate rămîneri în urmă la în
deplinirea unor indici tehnico-eco- 
nomici, în lunile care au urmat ana
lizei, sarcinile au fost îndeplinite 
ritmic.

Cu deplin temei s-au referit mai 
mulți vorbitori la sprijinul dat or
ganizației de comitetul de partid din 
combinat, pentru ca să cuprindă 
competență sarcinile ce-i revin, 
cest sprijin s-a făcut simțit în 
rientarea birourilor organizațiilor
bază spre problemele-cheie de care 
depinde bunul mers al producției. în 
planificarea muncii birourilor, pre
gătirea și desfășurarea adunărilor 
generale.

In adunarea lor generală de dare 
de seamă și alegeri, membrii de 
partid din schimbul B nu s-au mul
țumit să vorbească numai de reali
zări. de experiența cîștigată. O do
vadă a maturității și spiritului com
bativ al membrilor și candidaților 
de partid ai acestei tinere organizații 
de bază este faptul că în dorința de 
a întări organizația, de a îmbună
tăți munca pe viitor și de a dezvolta 
realizările obținute — ei au scos la 
iveală neajunsurile existente, au ac
centuat asupra sarcinilor actuale.

Mai mulți vorbitori au amintit 
unele propuneri concrete făcute 
tît în cadrul adunărilor generale
partid, cît și la consfătuirile de pro
ducție, pentru mobilizarea unor re
zerve interne ale producției, redu
cerea consumului de cocs — propu- 
peri-yaloroase care au rămas doar

de 
a- 
de

pe hîrtie. Biroul organizației de bază 
rju s-a sesizat însă, n-a tras la răs
pundere pe cei care au tratat cu u- 
șurință propunerile și sugestiile utile 
pentru bunul mers al producției.

— în ultimul timp, au fost 
schimbați mai mulți șefi de schimb 
— a spus unul dintre vorbitori. Ast
fel stînd lucrurile, aceștia nu aveau 
o privire de perspectivă asupra pro
ducției. Ei urmăreau realizări de 
moment, se gîndeau mai puțin la 
producția de mîine. Reiese că pen
tru acest loc important de muncă, 
conducerea secției ca și cea a com
binatului s-au ocupat în insuficien
tă măsură de pregătirea și stabili
zarea unor cadre de nădejde.

Dacă între birourile organizațiilor 
de bază pe schimburi de producție 
a existat, după cum am văzut, o le
gătură strînsă, s-au stabilit și s-au 
luat în comun numeroase măsuri, nu 
același lucru se poate spune despre 
conlucrarea care ar fi trebuit să e- 
xiste și între conducerile tehnico- 
administrative ale schimburilor. Nici 
chiar conducerea tehnico-adminis- 
trativă a secției nu oferă, în acest 
sens, un bun exemplu. Critica făcu
tă în această privință tovarășului 
Doboli, șeful secției I furnale, este 
îndreptățită.

Desfășurarea adunării generale, 
hotărîrile luate sînt mărturii con
vingătoare ale faptului că comuniș
tii, toți furnaliștii de aici sînt hotă- 
rîți să adauge frumoaselor realizări 
de pînă acum — care le aduc cinstea 
și prețuirea colectivului întregului 
combinat — altele noi, superioare, pe 
măsura posibilităților existente,

(Urmare din pag. IV-a)

apare tendința de a se compune mai 
mult instrumental decît vocal. Este 
incontestabil necesar să se acorde 
glasului, mijloc de expresie specific ge
nului de operă, rolul preponderent, dra
matic, Dar, pe de altă parte, mai sînt 
interpreți care țin mai mult la belcan- 
toul ariilor „de bravură“ din operele 
clasice italiene, care —• spun ei — ar 
asigura un succes mai sigur în fața pu
blicului. îndeobște această categorie de 
cîntăreți ocolesc limbajul modern în 
muzică, deși acest limbaj nu exclude 
deloc melodia, cantabilitatea, posibilită
țile de afirmare a calităților vocale. 
Cunosc cîntăreți cărora le e frică să 
cînte pînă și un recitativ din Mozart, 
pe motiv că-i face să răgușească ! După 
părerea mea, acest fel static, închistat, 
do a vedea opera, este greșit.

Cîntărețul, posesor al unei bogate 
culturi muzicale și al unei tehnici vo
cale bine studiate, va putea aborda ge
nuri variate. Mulți cîntăreți din Teatru] 
de Operă și Balet confirmă pe deplin 
aceasta.

Esto un act de cultură și acela de a 
interpreta o lucrare inedită, de a con
tribui la afirmarea unui autor nou. în 
acest sens, și Conservatorul ar putea 
face mai mult pentru a da viitorilor 
cîntăreți cunoștințele necesare în do
meniul interpretării de operă contem
porane, cultivînd neîncetat dragostea și 
prețuirea fată de creația romînească. 
E foarte util ca, atît în munca cla
selor de canto și operă, cît și în reali
zarea spectacolelor pe scena stu
dioului Conservatorului să se acorde o 
deosebită 
poate chiar să se ceară la examenul de 
absolvire 
prezinte și un act sau tablou de operă 
sau balet,

atenție creației originale, și

al clasei de compoziție, să se

$ A H O frumoasă performantă 
realizată de Alexandra Nicolau 

Șal’îsîa romînă victorioasă
AMSTERDAM 6 (Agerpres). — 

Maestra romînă Alexandra Nicojau a 
terminat neînvinsă turneul internațio
nal feminin de șah de la Amsterdam 
și s-a clasat pe primul loc, la egalitate 
de puncte cu șahista iugoslavă Katarina 
Jovanovici. în penultima rundă Nicolau 
a făcut remiză cu Fanny Heemskerk, 
iar în ultima rundă a învins-o pe De 
Clerk. Reprezentanta noastră s-a com
portat remarcabil Ia acest concurs. în 
fața unor jucătoare valoroase din Iu-

în turneul de Ia Amsterdam
goslavia, S.U.A. Olanda, Alexandra Ni
colau și-a confirmat talentul și cunoș
tințele sale teoretice în domeniul artei 
șahiste.

Clasamentul final : 1—2. Alexandra 
Nicolau (R. P. Romînă), Jovanovici (Iu
goslavia) 5,5 puncte ; 3. Konarkowska 
(R. P. Polonă) 4,5 puncte ; 4. Gresser 
(S.U.A.) 3,5 puncte ; 5—6 Heemskerk 
și Brujnenberg (Olanda) 3 puncte ; 7. 
Ivanova (R. P, Bulgaria) 2,5 puncte ; 
8. De Clerk (Olanda) 0,5 puncte.

Selecționata de hochei pe gheață a R.D. 
Germane și-a început turneul în Finlanda, 
întîlnind la Helsinki reprezentativa țării. 
Hocheiștii finlandezi au terminat învingă
tori cu scorul de 3—1 (1—1; 1—0; 1—0).

★
în cadrul unui concurs de atletism des

fășurat la Lima, peruvianul Roberto 
Abugattas a stabilit un nou record al Ame-

Ar contribui, desigur, într-o mare 
măsură la stimularea creației de operă 
și balet o grijă mai mare a teatrelor 
pentru programarea lucrărilor romî- 
nești existente în repertoriul curent, 
precum și popularizarea mai largă a 
acestor lucrări prin prezentarea de frag
mente la radio, televiziune, în jurnale 
cinematografice și prin alte mijloace. 
De pildă, recitalele organizate de tea
trele lirice în întreprinderi, instituții, 
cămine culturale, case de cultură ale 
tineretului reprezintă prilejuri foarte po
trivite pentru a se interpreta — la un 
nivel artistic înalt — fragmente din lu
crările romînești de operă sau balet și 
astfel a le face cunoscute și prețuite.

La rîndul lor, criticii de specialitate 
— printr-o atitudine plină de înțelegere 
și totodată de exigență, apropiindu-se 
mai mult de problemele acestui gen, 
luînd parte la repetiții în diferite etape 
ale pregătirii spectacolului, ar putea 
da un ajutor mult mai mare la dez
voltarea creației. Unii dintre ei s-au 
mulțumit însă să scrie o cronică „de 
serviciu“ la premierele operelor sau 
baletelor romînești, fără să revină cu 
comentarii mai profunde. Ar fi extrem 
de binevenite mai multe și mai temei
nice articole despre orientarea de an
samblu a creației de ‘ operă, studii de 
analiză, dezbateri în presă asupra pro
blemelor repertoriului original.

Publicul nou, a cărui cultură muzi
cală e în continuă creștere, apreciază 
fiecare pas înainte în creația originală 
și dorește să primească noi lucrări, co
respunzătoare unor exigente mereu 
sporite. Cred că ar fi necesară, în a- 
cest scop, o largă colaborare între 
compozitori și artiștii din teatrele mu
zicale din țară, colaborare care să ge
nereze lucrări valoroase atît de aștep
tate de noi toți — artiști și spectatori.

rich de Sud la săritură în înălțime. El a 
trecut ștacheta înălțată Ia 2,07 m, corectînd 
cu 1 cm vechiul record al probei.

tr
Partidele întrerupte din rundele 5 și 6 

ale turneului internațional de șah de la 
Moscova s-au terminat cu cîteva surprize. 
Astfel, marele maestru Keres a pierdut la 
Simaghin, iar Gligorici a fost învins de 
Matanovici. Un nou punct a realizat șa- 
histul sovietic Antosin, învingător în parti
da cu campionul polonez Balczerowski. A 
fost consemnată remiza în partida Szabo— 
Pîdevski, cu toate că marele maestru ma
ghiar avea la întrerupere o figură în plus. 
Clasamentul după 6 runde : 1. Smîslov 5 
puncte ; 2—3 Tal, Antosin 4,5 puncte ; 4. 
Matanovici 4 puncte ; 5—6 Vladimirov,
Hort 3,5 puncte ; 7—9 Gligorici, Szabo, 
Simaghin 3 puncte ; 10—12 Keres, Jimenez, 
Pietzseh 2,5 puncte; 13—14. Lieberson, 
Pîdevski 2 puncte ; 15. Küppers 1,5 puncte; 
16. Balczerowski 1 punct.

(Agerpres)

LUSAKA 6 (Agerpres). — La Lon
dra și în capitala Rhodesiei de nord, 
Lusaka, au fost date simultan publi
cității prevederile noii constituții a 
acestui teritoriu. Constituția, a cărei 
intrare în vigoare va acorda auto
nomia internă acestui protectorat 
britanic, stipulează adoptarea unei 
carte a drepturilor omului, menită 
să apere libertatea individuală împo
triva discriminării rasiale.

Actualul consiliu legislativ va fi 
înlocuit cu un consiliu de cabinet 
cuprinzînd 14 membri și prezidat de 
un prim-ministru. Problemele mili
tare și cele de politică externă vor 
rămîne în continuare de resortul gu
vernatorului.

Constituția prevede, de asemenea, 
alegerea unui consiliu legislativ, com
pus din 75 de membri, dintre care 65 
vor fi aleși de populația africană și 
10 de un colegiu electoral al popu
lației europene. în felul acesta, se 
pune capăt actualei legislații electo
rale, potrivit căreia cei 70 000 de co
loniști albj 
te drepturi 
africană.

Alegerile
1964. Agențiile de presă relatează că 
pînă la sfîrșitul acestui an este pro
babil ca teritoriul — care își va re
lua vechiul nume de Zambia — să 
dobîndească independența deplină.

se bucurau de mai mul- 
decît întreaga populație

vor avea loc în ianuarie

Rasiștii din Rhodesia de sud încearcă 
să ocolească recomandările O. N. U.

LONDRA 6 (Agerpres).— Ministrul 
de finanțe al Rhodesiei de sud, Ian 
Smith, care se află în prezent într-o 
vizită la Londra, duce tratative cu 
reprezentanți ai guvernului britanic. 
Deși pînă în prezent nu a fost dată 
publicității nici o declarație privitoare 
la aceste tratative, la Londra se re
levă că misiunea lui Smith constă 
în a obține din partea guvernului 
englez dreptul la proclamarea ime
diată a independenței Rhodesiei de

sud, unde 
guvernului rasist

Misiunea lui Smith, 
guvernului rasist al lui 
țraven:

puterea se află în mîna

mandatar al 
Field, ar con- 

recomandărilor Consiliului 
de Securitate și Comitetului de tu
telă pentru problemele teritoriilor, 
neautonome ale Adunării Generale a 
O.N.U., care cer guvernului englez 
să nu satisfacă cererile rasiștilor clin 
Rhodesia de sud pînă ce în această 
țară nu va fi ales un guvern care 
să reprezinte majoritatea populației.

CĂLĂTORIA DE NUNTĂ

A COSMONAUȚILOR

Prima familie de cosmonauți, Va
lentina Nikolaeva Tereșkova și An
drian Nikolaev, se pregătește pentru 
călătoria de nuntă. Tinerii căsătoriți 
își vor petrece concediul de căsăto
rie făcînd o călătorie, prin India, 
Nepal, Ceylon, Indonezia și Birma- 
nia. (Cosmonauțij au primit invitații 
din partea guvernelor acestor țări)., 
în călătoria care va dura o lună, ti
nerii căsătoriți vor fi însoțiți de „fra
tele“ cosmic al Valentinei, Valeri 
Bîkovski și soția sa, Valentina. Ple
carea cosmonauților în India este 
fixată pentru 9 noiembrie.

„Burghezul gentilom“ de Molière. 
Vor urma reprezentațiile Teatrului 
„Schiller“ din Germania occiden
tală, Companiei din Neapole a lui 
Peppino de Filippo, Teatrului „Ab
bey“ din Dublin, care va reprezenta 
piese ale lui Sean O’Casey, repre
zentațiile Teatrului polonez „Wspo- 
lezesny“ cu piesa lui Brecht „As
censiunea lui Arturo Ui poate fi o- 
prită“, ale Teatrului de Artă din 
Grecia, care va prezenta „Păsările“ 
de Aristofan. Teatrul de Artă din 
Moscova va prezenta trei piese din 
repertoriul său.

CIME A DESCOPERIT
AMERICA !

„DUȘMANUL MEU, MAREA"

O performanță neobișnuită, tra
versarea Oceanului Pacific într-o 
barcă mică în decurs de 90 de zile 
de către un singur om, constituie 
subiectul unui nou film japonez în 
culori. Filmul, care rulează in pre
mieră la Tokio, va fj prezentat sub 
titlul „Dușmanul meu, marea“ la 
festivalul cinematografic de la San 
Francisco.

FESTIVAL INTERNAȚIONAL

La sediul Societății naționale 
de geografie din Washington s-a 
anunțai mar(i că un cercetător 
norvegian, Helge Ingstadt, a des
coperit pe coasta de nord a 
Terta-Novei un sat al vechilor 
vikingi. Această descoperire 
menționează agenția France 
Presse, confirmă ipoteza potrivit 
căreia vikingii, conduși de șeful 
lor Leif Erickson, ar fi descoperi! 
America cu aproximativ 500 de 
ani înaintea lui Columb.

DE TEATRU VIOLENT INCENDIU

Cu prilejul aniversării a 400 de 
ani de la nașterea lui Shakespeare 
va avea loc la 
martie și iunie 
ternațional de 
participa mari 
din șapte țări.
sub auspiciile săptămînalului „Sun
day Telegraph“, se va ține la Tea
trul Aldwych. El va fi deschis de 
Comedia franceză care va prezenta

Londra, între lunile 
1964, un festival in- 
teatru la care vor 
companii de teatru 
Festivalul, organizat

La un depozit de produse chimice 
din orașul Vlaardingen, aflat între 
Rotterdam și Ilaga, a izbucnit un 
violent incendiu. Pentru a izola și a 
stinge acest incendiu autoritățile au 
mobilizat peste 1 000 de persoane — 
pompieri, armată, poliție. De ase
menea. s-au luat măsuri pentru 
evacuarea din oraș a 70 000 de lo
cuitori. Pagubele se ridică pînă în 
prezent la peste 1 milion de florini.

I^TIEÆTIRIE ®(23do@[jîjo®)® îgfer/biwi
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Călărețul de aramă
— (orele 19,30). Teatrul de stat de ope
retă : Lysistrata — (orele 19.30). Teatrul 
Național „I. L. Caraglale" (Sala Come
dia) : Poveste din Irkutsk — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : Mașina de scris — (orele
19.30) . Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Cezar Șl 
Cleopatra — (orele 19.30) Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala C. Miile) : Ocolul 
pămîntului în 80 de zile — (orele 20). 
Teatrul evreiesc de stat : Cei doi încă- 
pățînați — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „O. Tănase" (Sala Savoy) : Expozi
ția de muzică ușoară — (orele 20). (Sala 
din Calea Victoriei 174) : Palatul melo
diilor — (orele 20). Ansamblul de cîntece 
și dansuri al C.C.S. : Cîntă țara mea — 
(orele 20). Teatrul Țăndărică (Sala Aca
demiei) : 
Năzbîtiile 
Circul de 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE ; Tragedia optimistă
— film pentru ecran panoramic : Pa
tria (10; 12,30; 16; 18,45; 21,15). Printre 
oameni buni : Republica (10; 12; 14; 16.45; 
19; 21.15), Capitol (10; 12; 14; ‘
21,15). Ucigașul plătit — cinemascop : 
Carpați (10; 12: 14,15; 16,30; " ’ 
Excelsior (10, 12,15; 14,15; 16,30: 
Feroviar (9,45; 12, 14,15; 16,30: 
Flamura (10;A2: 16; 18,15; 20.30) 
dragostei : 
18,30; ------
20.30) .
20.30) ,
20.30) .
15,30; ... .. _ .......................
19; 21,15). Trei plus două — cinemascop : 
Tineretului (10, 12, 14; 16; 18,15; 20,30). 
Babette pleacă la război — cinemascop :

Umor pe sfori — (orele 9) i 
lui Țăndărică — (orele 16). 
stat ; Variațiuni de toamnă —

16,45; 19;

14,15;

București (9; 11; 
20,30). Grivita (10; 12,15; 
Melodia (10; 12; 14,30; ' 

Modern (10; 12; 14; 
Electra : Tomis (9,15: 11,30; 

17,45; 20), Cotroceni (14,30;

18,45; 21). 
18,45; 21).
18.45; 21).
La vîrsta 
13; 16,30: 
16; 18,15: 

16,30; 18,30; 
16,15; 18,30;

Victoria (10;
20,45), Viitorul
Central (10,30;
20.30) , înfrățirea 
18; 20,15). Vară 
Lumina (rulează 
rele 9.30 pînă la 
16,15; 18,45; 21).
20.30) Progresul ...............................
Lazarillo de Tonnes ; Union (15.45: 
20,15). “ ' _ .
Doina (10; 11,15). Rocco și frații 
(ambele serii) ;
Program de filme documentare rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la o- 
rele 21 ’
Dracul 
scop :
20.30) .
Cultural (15; 17; 19; 21). Vacanță la mare
— cinemascop : Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). Cel mai mare spectacol : Crîn- 
gași (15; 18; 21) Valsul nemuritor : Bu- 
cegi (10; 12; 14, 16; 18; 20). Strict secret
— cinemascop ; Unirea (16: 18: 20) Arta
(16; 18,15; 20,30). Dinastia neagră : Flo
reasca (16; 18,15: 20.30). Marile speranțe : 
Volga (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21) 
Rîul și moartea : Vitan (15; 17; 19; 20.45) 
Cucerirea Everestului : Miorița (10; 12; 
14; 16: 18,15; 20.30). Doctor în filozofie : 
Popular (15; 17; 19; 21). Dragoste și pălă
vrăgeli : Moșilor (15; 17; 19: 21). Taxiul 
inorții : Aurora (10; 12; 14; 16,15, 18.30; 
20,45), Pacea (11; 16: 18; 20). Mamelucul : 
Cosmos (16; 18; 20), Ultimul tren din Gun 
Hill : Colentina (14,30; 16.45; 19; 21,15). 
Doi din alte* lumi : Luceafărul (15; 17: 
19; 21), Misterele Parisului — cinema
scop : Drumul Serii (11, 16; 18,15; 20,30) 
Elena din Troia — cinemascop : Feren
tari (10; 14,30; 16,45; 19; 21,15) Raidul 
vărgat : Flacăra (16; 18; 20). Escondida :

12,15; 14,30s 16.30; 13.45;
(15s 17; 19; 21). Codiri : 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
între popoare (11, 15,45; 
și fum — cinemascop : 
în continuare de la o- 
orele 14 după-amlază. 
Buzești (11; 16; 18,15; 
(14,30; 16,45; 19; 21.15).

- ■ . - 18;
Program special pentru copii : 

(10; 11,15). Itocco și frații să)
Doina (12,30; 16; 19.30).

la cinematograful Timpuri Noi. 
și cele zece porunci — cinema- 
Giulești (10,30; 12,45; 16; 18,15; 
Povestea pantofiorulul de aur :

11; 13;

Lira (15,30; 18: 20,30), Moștenire cu bu
cluc : Adcsgo (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : In jurul orei 9,00 - 
transmisiune de la Moscovi a parăzll 
militare cu prilejul zilei de 7 Noiem
brie. 19,00 — Jurnalul televiziunii 10.10 
— Pentru pioneri și școlari : Vă po
vestim despre Lenin. 19,25 — Mărturii ale 
lui Octombrie — montaj literar închinat 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. 19,45 — Transmisiune din Studioul 
de concerte al Radioteleviziunii. In 
pauză : — desenele Iui Pușkin. In în
cheiere : Buletin de știri, buletin meteo
rologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

călduroasă cu cer variabil mai mult no
ros în vestul țării. Izolat în Banat a 
plouat. Vîntui a suflat slab cu Intensi
ficări în Banat din sectorul sud-estic. 
Temperatura aerului la orele 14 înre
gistra valori cuprinse între 26 grade Ia 
Alexandria, Kogălniceanu. Constanta șl 
Giurgiu și 13 grade la Gheorghieni și 
Topiița. In București : Vremea a fost 
călduroasă cu cer mai mult senin Vîn
tui a bătut slab. Temperatura maximă 
a atins 25 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 noiembrie a. c. In țară : Vremea 
se menține călduroasă cu 
Ploi locale vor cădea în 
Vint slab pînă la potrivit 
din sud-vest. Temperatura 
staționară, minimele vor fi ____  ...
tre 4 șl 14 grade iar maximele între 13 
și 23 grade. Dimineața ceață locală. In 
București : vremea se menține căldu
roasă cu cerul noros. Vînt slab pînă la 
potrivit din sud-vest. Temperatura în 
general staționară.

cerul noros. 
vestul tării, 
predomlnînd 

în general 
cuprinse în-
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Ședința festivă de la Moscova
consacrată cetei de-a 46-a aniversări 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 6 noiembrie, în Pala
tul Congreselor din Kremlin a avut 
loc tradiționala ședință festivă, con
sacrată celei de-a 46-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

în Sala Palatului se aflau munci
tori din uzine și fabrici, fruntași ai

muncii comuniste, țărani din colho
zurile și lucrători din sovhozurile de 
lîngă Moscova, oameni de știință și 
ingineri, scriitori și oameni de cul
tură, comandanți militari de vază. 
Au participat invitați din diferite 
țări, precum și diplomați străini.

In prezidiu au luat loc conducă
torii Partidului Comunist al Uniu

nii Sovietice și guvernului sovietic, 
în frunte cu N. S. Hrușciov, vechi 
membri ai partidului, piloții cos- 
monauți.

Nikolai Podgornîi, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., a prezentat 
Raportul „Cea de-a 46-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie“.

Ra£9©B?tMl prezentat de Nâfeolai Podgornîi
Revoluția din Octombrie, care a 

sfărîmat lanțurile capitalismului în 
țara noastră, a spus vorbitorul, a 
răsunat ca o chemare la luptă ho
tărîtă pentru lichidarea tuturor for
melor de asuprire și de exploatare a 
omului de către om.

Comunitatea socialistă a popoare
lor — vlăstar 
tombrie — s-a 
trei continente ale globului pămîn- 
tesc — Europa, Asia, America. Prin
cipala orientare a dezvoltării istori
ce, a subliniat Nikolai Podgornîi, 
este determinată în prezent de sis
temul mondial socialist, de forțele 
care luptă împotriva imperialismu
lui, pentru eliberarea națională, 
pentru transformarea socialistă a 
societății.

Subliniind că, în ultimii doi ani, 
Uniunea Sovietică se dezvoltă sub 
influența puternică a hotărîrilor 
Congresului al XXII-lea al P.C.U.S., 
a noului Program al P.C.U.S., adop
tat de Congres, vorbitorul a spus : 
„Acest Program — impresionant 
prin cutezanța și amploarea sa — 
este un plan concret de creare a 
bazei tehnico-materiale a comunis
mului, de formare a relațiilor so
ciale comuniste, de educare a omului 
nou“.

Forța și caracterul vital ale aces
tui plan constau îți aceea că el se 
bazează pe învățătura marxism-le
ninismului, se întemeiază pe victo
riile economice și politice obținute 
deja de poporul sovietic, corespun
de legilor obiective ale dezvoltării 
sociale și intereselor vitale ale oa
menilor muncii.

Economia este principalul cîmp 
de bătălie pentru comunism. De a- 
ceea, partidul comunist concentrea
ză eforturile poporului sovietic spre 
crearea bazei tehnico-materiale a co
munismului. Manifestînd o grijă 
permanentă pentru dezvoltarea eco
nomiei, partidul se călăuzește după 
învățătura leninistă că „principala 
noastră influență asupra revoluției 
internaționale o exercităm prin po
litica noastră economică".

Succesele social-economice ale U- 
niunii Sovietice și ale întregii comu
nități socialiste — a spus vorbitorul
— exercită o influență determinantă 
asupra mersului istoriei mondiale.

Raportorul a citat date care atestă 
că fiecare an al construcției consti
tuie pentru economia națională so
vietică o nouă treaptă de creștere și 
perfecționare a producției socialiste. 
Potrivit datelor preliminare, produc
ția globală a industriei va fi în anul 
1963 cu 8,5 la sută mai mare decît 
în anul 1962.

Planul septenal de dezvoltare a e- 
conomiei naționale se îndeplinește 
cu succes. în primii 5 ani ai septe- 
nalului, volumul producției indus
triale crește cu 58 la sută, față de 51 
la sută cît s-a prevăzut.

Prin amploarea și ritmul de creș
tere a economiei, culturii și bunăstă
rii poporului, prin adîncimea trans
formărilor sociale, ultimul deceniu 
nu-și are egal în istoria statului so
vietic.

Ritmul mediu anual de creștere a 
producției industriale în Uniunea 
Sovietică a reprezentat în această 
perioadă 10,5 la sută, iar în S.U.A.
— 3,1 la sută. în timp ce acum 10 
ani volumul producției industriale a 
Uniunii Sovietice a reprezentat o 
treime din volumul celei, americane, 
în 1963 el se și apropie de 65 la 
sută. După ce s-a referit la crește
rea producției în industria energiei 
electrice, chimice, construcției de 
mașini, precum și la creșterea inves
tițiilor capitale, raportorul a subli
niat : Sarcina noastră este să în
făptuim producția și construcțiile la 
un înalt nivel tehnico-științific și cu 
eficacitate economică maximă.

Referindu-se la dezvoltarea agri
culturii, Nikolai Podgornîi a spus că 
în ultimii zece ani producția de ce
reale a crescut de 1,6 ori, de carne 
(în greutate de tăiere) și lapte — de 
1,8 ori. Totodată el a relevat că anul 
acesta, în ansamblu pe țară, au 
existat condiții climaterice extrem 
de nefavorabile.

Puterea orînduirii 
spus raportorul, 
în aceea că ea 
suficiente pentru 
mod organizat greutățile 
a merge cu 
„Partidul luptă perseverent pentru 
ca încă în anul viitor să se elimine 
moștenirea grea a acestui an, pentru 
ca agricultura noastră să devină și 
mai intensivă și mai calificată, pen
tru ca în orice condiții meteorologi
ce să recoltăm 
de cereale și 
cole“.

După ce a 
an lărgirea 
consum (bunuri 
zate gratuit) are un rol tot mai mare 
în creșterea veniturilor reale ale 
populației, vorbitorul a arătat că 
în 1963 suma globală a cheltuielilor 
statului pentru plata pensiilor, aju-

puternic al lui Oc- 
extins în prezent în

socialiste, a 
rezidă tocmai 

posedă forțe 
a înlătura în 

ivite și 
fermitate înainte.

cantitatea necesară 
de alte produse agri-

subliniat că în fiecare 
fondurilor sociale de 

materiale reparti-

toarelor și pentru alte înlesniri se 
cifrează la 30,5 miliarde ruble, adică 
de 2,3 ori mai mult decît acum zece 
ani.

Pentru construcții de locuințe, 
școli, instituții social-cuiturale și 
medico-sanitare, statul cheltuiește 
anual peste o treime din totalul in
vestițiilor.

Știința, cultura și învățămîntul 
public cunosc o dezvoltare uriașă în 
U.R.S.S. în zece ani, peste 15 mili
oane de oameni au terminat stu
diile medii și de specialitate. în a- 
cest răstimp, instituțiile de învăță
mînt superior- au pregătit peste 1 
milion de ingineri. Strălucitele zbo
ruri cosmice ale eroilor noștri cos- 
monauți, lansarea în preajma săr
bătorii a aparatului cosmic mane
vrabil teleghidat „Poliot-l“, a spus 
vorbitorul, constituie o nouă dova
dă grăitoare a triumfului minții o- 
menești, a triumfului științei, gîn- 
dirii noastre creatoare, o dovadă a 
faptului că Uniunea Sovietică deți
ne ferm întîietatea într-unul dintre 
cele mai complexe domenii ale pro
gresului tehnico-științific.

Mărețele idei ale comunismului au 
pus stăpînire pe conștiința oameni
lor muncii, au ridicat și mai sus spi
ritul de inițiativă și spiritul activ al 
poporului. La mișcarea pentru mun
ca comunistă participă 26 milioane 
de < oameni. „ ’ '
ideologică a partidului, vorbitorul a 
subliniat că întregul ei sens constă 
în educarea 
ai comunismului. ,,Sîntem datori să 
perfecționăm mereu toate tipurile 
de arme ideologice, să desfășurăm o 
ofensivă hotărîtă împotriva ideolo
giei imperialiste și a rămășițelor 
trecutului în conștiința oamenilor, să 
ridicăm neobosit nivelul de conști
ință al întregului popor“.

Rezumînd rezultatele principale 
ale dezvoltării istorice, el a spus : 
„Lumea socialistă s-a lărgit, trans- 
formîndu-se tot mai mult în facto
rul hotărîtor al dezvoltării 
nirii, în timp ce pozițiile imperialis
mului pe arena internațională au 
slăbit considerabil ; mișcarea mun
citorească revoluționară a devenit 
mai. puternică și mai organizată, iar 
avangarda ei — partidele comuniste 
— devin cea mai influentă forță po
litică a contemporaneității ; lupta de 
eliberare națională a popoarelor a 
repurtat victorii remarcabile“. Toate 
acestea, a subliniat Podgornîi, stau 
mărturie a forței atotbiruitoare 
ideilor Revoluției din Octombrie, a 
marxism-leninismului, a justeței li
niei P.C.U.S., a liniei generale a în
tregii mișcări comuniste, stabilită în 
Declarațiile din 1957 și 1960.

Puternica comunitate socialistă re
prezintă avangarda progresului so
cial. Socialismul biruitor își dove
dește superioritatea față de capita
lism, în primul rînd pe tărîm econo
mic. Colaborarea economică strînsă 
și bine organizată Intre țările noas
tre creează largi posibilități de 
a folosi toate avantajele socialismu
lui și de a demonstra roadele reale 
ale orînduirii socialiste. Vorbitorul a 
arătat că „diviziunea internațională 
socialistă a muncii, bazată pe largi 
principii democratice, pe egalitate 
deplină în drepturi a țărilor, pe a- 
vantaj reciproc și pe cointeresare, pe 
întrajutorare tovărășească, cores
punde atît intereselor naționale vi
tale ale fiecărei țări, cît și interese
lor comunității socialiste 
samblu“.

Raportorul a subliniat că 
economice și politice pe care 
clasa muncitoare internațională îm
potriva burgheziei imperialiste se 
îmbină cu mișcarea de eliberare na
țională într-un singur torent antiim- 
perialist.

„Principala chezășie a succeselor 
mișcării de eliberare națională rezi
dă în legătura strînsă cu sistemul 
mondial socialist, cu lupta proleta
riatului pentru socialism. Nu este 
întîmplător faptul că, pe măsură ce 
sistemul mondial socialist se întă
rea și se transforma în factorul ho
tărîtor al vieții internaționale, lupta 
de eliberare națională din țările 
Asiei, Africii și Americii Latine lua 
o amploare tot mai mare și a dat lo
vituri zdrobitoare sistemului colonial 
al imperialismului".

Poporul sovietic acționează cu fer
mitate de partea popoarelor care 
luptă pentru independența lor na
țională, împotriva imperialismului și 
colonialismului. Uniunea Sovietică 
acordă luptătorilor împotriva colo
nialismului’nu numai un sprijin mo
ral. ci și un ajutor material multi
lateral

„Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, ca și alte partide marxist- 
leniniste, consideră drept datoria sa 
internaționalistă să apere și să întă
rească unitatea și coeziunea uriașe
lor forțe revoluționare ale contem
poraneității — popoarele țărilor din 
sistemul mondial socialist, clasa 
muncitoare internațională și mișca
rea de eliberare națională".

Referindu-se la munca

unor constructori activi

ome-

în

a

an-

luptele 
le duce

Istoria a încredințat comuniștilor 
o misiune măreață — să conducă 
lupta pentru pace și securitate in
ternațională, pentru lichidarea orîn
duirii capitaliste și trecerea întregii 
omeniri pe calea socialismului.

. „Mișcarea comunistă va putea în
deplini această misiune numai dacă 
ea va fi unită și închegată. Dorim 
în mod sincer normalizarea relații
lor cu Republica Populară Chineză, 
cu marele popor harnic și talentat 
de care ne leagă sentimente de prie
tenie frățească. Nu există motive 
obiective care să împiedice revenirea 
la relațiile bune care au existat între 
U.R.S.S. și R. P. Chineză într-un 
trecut nu prea îndepărtat“.

„Aduc un mare prejudiciu luptei 
împotriva imperialismului, interese
lor clasei muncitoare, cauzei socia
lismului, a declarat N. Podgornîi, 
divergențele dintre P.C.U.S. și cele
lalte partide frățești, pe de o parte, 
și Partidul Comunist Chinez, pe de 
altă parte, pentru care răspunderea 
nu revine P.C.U.S." 
ce se desfășoară și în cadrul căreia 
se recurge față de noi la procedee 
și metode inadmisibile pentru tova
răși de idei“.

Amintind că „recent P.C.U.S. a 
prezentat din nou propunerea să se 
pună capăt polemicii deschise“, vor
bitorul a spus : „Partidul nostru le
ninist a făcut și va face tot ce este 
necesar pentru coeziunea mișcării 
comuniste mondiale, pe baza princi
piilor marxism-leninismului și ho
tărîrilor Consfătuirilor de la Mos
cova din 1957 și 1960, hotărîri care 
reprezintă programul de luptă al co
muniștilor din întreaga lume“.

„Actuala evoluție mondială con
firmă marea importanță și justețea 
ideii leniniste a coexistenței pașni
ce a statelor cu orînduiri sociale 
diferite, puternica sa influență bi
nefăcătoare asupra situației inter
naționale“, a declarat Podgornîi. El 
a apreciat că în condițiile coexisten
tei pașnice sporește puterea Uniunii 
Sovietice și a întregului sistem mon
dial socialist, se intensifică bătăliile 
de clasă în țările capitaliste, mișca
rea de eliberare națională repurtea
ză succese, se întăresc forțele revo
luționare, antiimperialiste, în 
treaga lume.

Datorită luptei consecvente a 
niunii Sovietice, a celorlalte țări 
cialiste, a tuturor forțelor iubitoare 
de pace s-au făcut pași reali în di
recția slăbirii încordării internațio
nale.

O importantă victorie a politicii 
de pace, a spus vorbitorul, a fost li
chidarea crizei în regiunea Mării Ca
raibilor. Un alt eveniment care a 
contribuit la curățirea climatului in
ternațional de otrava „războiului 
rece“ este încheierea Tratatului de 
la Moscova privitor la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă, precum și înțelegerea de a nu 
plasa pe orbită în Cosmos arma nu
cleară.

Ne dăm seama, firește, că înțele
gerea privitoare la interzicerea par
țială a experiențelor nucleare n-a 
oprit cursa înarmărilor, n-a înlătu
rat primejdia războiului. După cum 
se știe, guvernul sovietic a prezen
tat un program constructiv de mă
suri concrete pentru realizarea slă
birii continue a încordării interna
ționale. După ce a amintit principa
lele probleme pe care viața le pune 
la ordinea zilei, vorbitorul a arătat 
că, dacă s-ar realiza un acord pen
tru soluționarea lor, ar începe o în
sănătoșire serioasă a relațiilor in
ternaționale, ar fi curățită calea 
spre dezarmarea generală și totală. 
Nikolai Podgornîi a subliniat că 
„reglementarea 
rămîne una din 
te probleme ale 
nale".

„Cu cît pacea 
cu atît mai repede și cu mai mult 
succes vom construi societatea co
munistă, se spune în raport. Bine
înțeles însă, atît timp cît nu s-a 
realizat acordul privitor la dezar
marea generală 
lichidat 
timp I 
război, : 
Lenin, 
noastră 
să taie pofta de agresiune împotriva 
țării noastre, împotriva aliaților și 
prietenilor ei. Forțele armate sovie
tice se vor perfecționa pentru a-și 
îndeplini cu succes sarcina lor isto
rică în slujba păcii“.

Ideile Revoluției din Octombrie 
sînt ideile socialismului și păcii pe 
pămînt. Prin lupta lor eroică pentru 
construirea comunismului, oamenii 
sovietici contribuie activ ca măre
țele idei ale lui Octombrie să în
vingă în întreaga lume !

■ întreaga evoluție a evenimentelor 
istorice demonstrează incontestabil 
că secolul al XX-lea va fi secolul 
victoriilor triumfale ale comunismu
lui.

In vederea reglementării 
pașnice a conflictului 

algero-marocan
RABAT 6 (Agerpres). — Efortu

rile diplomatice în vederea convo
cării conferinței miniștrilor de ex
terne ai țărilor africane pentru re
glementarea pe cale pașnică a con
flictului de frontieră algero-ma
rocan continuă.

La Rabat au sosit președintele 
Organizației unității africane și mi
nistrul de externe al Senegalului, 
Doudou Thiam, precum și ministrul 
de externe ghanez, K. Botsio. în ca
drul întrevederilor cu regele Has
san al II-lea al Marocului ei au dis
cutat problema convocării Confe
rinței miniștrilor de externe ai sta
telor membre ale O.U.A.

Ministrul apărării al Tunisiei, 
Bahi Ladgham, a sosit ieri la Cairo, 
venind de la Alger. Președintele Ben 
Bella, a arătat Ladgham, a declarat 
că „Algeria va respecta acordul de 
la Bamako cu privire la încetarea 
focului și la rezolvarea diferendu
lui prin mijloace pașnice“.

Potrivit relatărilor unor purtători 
de cuvînt oficiali, precum și ale co
respondenților de presă, la granița 
dintre Algeria și Maroc continuă 
domnească un calm absolut.

să

cît și „polemica

în-

U-
so-

pașnică germană 
cele mai importan- 
politicii internațio-

va fi mai trainică,

și totală, nu s-a 
cursa înarmărilor, atît 

cît există primejdia de 
noi, așa cum ne-a învățat 
vom menține capacitatea 
de apărare la un nivel care

(Text prescurtat)

Lucrările Adunării Generale

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
Grupul țărilor africane la Organiza
ția Națiunilor Unite s-a pronunțat 
marți în unanimitate împotriva re
luării convorbirilor dintre ministrul 
afacerilor externe al Portugaliei, Al
berto Franco Nogueira, și reprezen
tanții a 9 țări africane în problema 
situației din coloniile portugheze din 
Africa. Grupul țărilor africane a ce
rut, de asemenea, convocarea Consi
liului de Securitate pentru examina
rea situației care s-a creat ca ur
mare a nerespectării de către Portu
galia a rezoluțiilor și recomandărilor 
O.N.U.

*
în ședința din 5 

mitetului de tutelă 
de țări din Africa 
zentat un proiect de rezoluție în

noiembrie a Co- 
un număr de 23 
și Asia au pre-

problema Africii de sud-vest. Proiec
tul de rezoluție subliniază dreptul 
inalienabil al poporului din această 
parte a continentului african la au
todeterminare și independentă și ca
lifică drept agresiune orice încer
care a Republicii Sud-Africane de a 
anexa acest teritoriu.

Guvernul Republicii Sud-Africane, 
se arată în proiectul de rezoluție, nu 
își îndeplinește obligațiile interna
ționale în legătură cu administrarea 
acestui teritoriu, intensifică politica 
de apartheid. Autorii rezoluției a- 
trag atenția Consiliului de Securita
te asupra acestei situații critice 
cer sistarea tuturor livrărilor 
arme și echipament militar, țiței 
produse petroliere în

Declarația de politică externă 

a noului președinte al Ugandei 
KAMPALA 6 (Agerpres). — Lu- 

înd cuvîntul în cadrul sesiunii A- 
dunării Naționale, noul președinte 
al Ugandei, F. Mutesa, a declarat că 
Uganda va promova pe viitor o po
litică de neangajare. El a declarat 
de asemenea că țara sa va sprijini, 
lupta de eliberare a tuturor po
poarelor africane care se mai află 
încă sub robia colonială. în înche
iere, F. Mutesa s-a pronunțat pen- 
tru o reprezentare mai echitabilă a 
țărilor africane în cadrul organis
melor O.N.U.

R.S.A.

Și 
de
Și

Pentru dezvoltarea comerțului 
internațional

CARACAS 6 (Agerpres).— Senato
rul Raul Ramos Jimenez, candidat 
la funcția de președinte al Ve- 
nezuelei din parteă grupării de opo
ziție a partidului „Acțiunea demo
cratică“. a făcut o declarație în care 
a subliniat că țara sa trebuie să re-

stabilească relațiile diplomatice 
comerciale cu Uniunea Sovietică 
cu celelalte țări socialiste. După 
cum a arătat senatorul, aceasta va 
avea consecințe favorabile asupra 
dezvoltării economice a Venezuelei.

Și
Și

Alegeri boicotate la Madrid
MADRID. După cum relatează a- 

genția L'Union Française d’informa
tion, locuitorii din Madrid au boico
tat alegerile municipale care s-au 
desfășurat la 3 noiembrie în capitala 
Spaniei, la alegeri participînd doar 
44 la sută din alegători. Chiar și a- 
cest procent s-a obținut datorită fap
tului că funcționarii au fost obligați 
să se prezinte la vot.

Resultat«? le definitive 

a’e alegerilor din Orecia

ATENA 6 — Corespondentul A- 
gerpres,'Al. Gheorghiu, transmite:

La Atena au fost date publi
cității rezultatele definitive ale a- 
legerilor parlamentare de dumi
nică. Din cele 4 570 705 voturi ex
primate, Uniunea de centru se 
situează pe primul loc, cu 1 927 880 
voturi, (42,18 la sută) ; E. R. E. 
a obținut 1 782 824 voturi, (39,01 
la sută) ; Partidul E. D. A. — 
664 689 voturi, (14,54 la sută) ; parti
dul progresist — 170 994 voturi, (3,74 
la sută) ; independenții — 24 318 vo
turi, (0,53 la sută). Repartizarea 
mandatelor în noul parlament, care 
cuprinde în total 300 locuri, este ur
mătoarea : Uniunea de centru — 140 
mandate, E.R.E. — 128, E.D.A. — 30, 
Partidul progresist — 2.

Miercuri după-amiază, liderul U- 
niunii de centru, Papandreu, a fost 
primit în audiență la palat, fiind 
sărcinat cu formarea viitorului 
vern.

Parlamentul urmează să-și 
ceapă lucrările la 11 decembrie,
trucît Uniunea de centru nu deține 
majoritatea absolută (adică 151 man
date), ea trebuie fie să obțină sprijin 
din partea altei grupări în parla
ment, fie să obțină dizolvarea parla
mentului și organizarea de noi ale
geri.

Situația din Vietnamul de
SAIGON 6 (Agerpres). — Agențiile 

de presă relatează că Comitetul re
voluționar militar, care deține pu
terea în Vietnamul de sud după în
lăturarea Iui Ngo Dinh Diem, a fost 
reorganizat. Guvernul așazis „revo
luționar“ intensifică prigoana anti
democratică ; în urma difuzării de 
manifeste la Saigon care exprimau 
cerințele de pace și libertate ale 
poporului, guvernul a lansat ape
luri la „uciderea comuniștilor“.

o versiune asupra morții 
lui Diem

Süd
„O clipă după

relatării agenției 
conferință de pre- 
ministrul informa- 
a prezentat o ver-

La conferința parlamentarilor 
țărilor N.A.T.O.

PARIS. In cadrul conferinței parla
mentarilor țărilor N.A.T.O., în comisia 
politică a fost respins un proiect de 
creare a unei adunări consultative a 
N.A.T.O., prezentat de senatorul ame
rican Fulbright. Deoarece proiectul 
american de creare a forțelor nucle
are multilaterale ale N.A.T.O. a ridi
cat numeroase obiecții, comisia nu-1 
va supune dezbaterilor conferinței 
plenare, dar a adoptat recomandarea 
de a continua tratativele în această 
direcție. Comisia economică a adop
tat o rezoluție recomandînd negocia
torilor în cadrul G.A.T.T. să acorde 
atenție deosebită suprimării bariere- / 
lor netarifare.

formațiilor a adăugat : 
aceea, a survenit sinuciderea acciden
tală în interiorul mașinii". Ziariștii nu 
au putut ’ obține nici un alt amănunt.

★
La 5 noiembrie, secretarul de stat 

al S.U.A., Dean Rusk, a făcut o de
clarație în cadrul Comisiei senato
riale pentru afacerile externe cu pri
vire la lovitura de stat din Vietna
mul de sud. Secretarul de stat s-a 
referit pozitiv la activitatea lui Ngo 
Dinh Diem „în primii ani aj guver
nării sale“ și și-a exprimat regretul 
pentru moartea acestuia. Totoda
tă, Rusk a afirmat că, din neferici
re, „în cursul ultimilor ani, și în 
special de la începutul lui 1963, pre
ședintele Diem a căzut din ce în ce 
mai mult sub influența fratelui său 
Nhu, pierzînd treptat încrederea po
porului sud-vietnamez și contactul 
cu serviciile americane din Viet
nam". El a declarat că „speră că Sta
tele Unite vor recunoaște noul re
gim sud-vietnamez în viitorul a- 
propiat“.

In baza legii rasiste

40 de condamnări la moarte 
în R. S. A.

PRETORIA 6 (Agerpres). — Iri 
Republica Sud-Africană, în virtutea 
legii rasiste cu privire la „activita
tea subversivă“, au fost condamna
te la moarte 40 de persoane. La 
Capetown, autoritățile au arestat 
pentru a treia oară pe liderul sin
dical din localitate, Elijah Loza. în 
următoarele luni, aproximativ 1000 
de luptători pentru libertate din 
Republica Sud-Africană urmează să 
compară în fața tribunalelor rasiste.

CAPETOWN 6 (Agerpres). — Tri
bunalul din Capetown a început ju
decarea unui nou proces înscenat u- 
nor patrioți din Republica Sud-Afri
cană. în proces sînt implicate 11 
persoane, femei și bărbați.

SAIGON. Potrivit 
France Presse, la o 
să ținută miercuri, 
țiilor sud-vietnamez 
siune a morții lui Ngo Dinh Diem și
a fratelui său Ngo Dinh Nhu, pe care 
le-a prezentat drept, „sinucidere acci
dentală".

Referindu-se la împrejurările morții 
lor, sîmbăta trecută, în timpul lovitu
rii de stat militare, vorbitorul a spus 
că, după ce ei au fost capturați, o ma
șină blindată cu un ofițer a fost tri- 

„misă spre a-i duce la statul major ge
neral al armatei. Diem s-a urcat primul 
în mașină; fratele lui, pe punctul de a-1 
urma, s-a întors spre ofițerul care cobo- 
rîse din mașină. Acesta l-a împins în 
vehicul pe Ngo Dinh Nhu care, făcînd 
o mișcare bruscă, i-a sustras revolverul. 
Ajungînd la acest punct, ministrul in-

declarată

în- 
în-

facultăți, 
cadrelor

din cauza 
didactice

6 noiembrie 
la gaz și e- 
masiv che- 
miercuri de

în- 
gu-

publice
Acțiunea grevistă a salariâților din serviciile 

franceze
PARIS 6 (Agerpres). —.După cum 

transmit France Presse și alte agen
ții, occidentale, o mare grevă la care 
participă peste 1 800 000 de munci- 
tori și funcționari de la gaz și elec
tricitate, învățămînt, poștă și tele
comunicații, servicii publice muni
cipale a perturbat la 6 noiembrie 
activitatea întregii Franțe. întreru
perea curentului electric și scăderea 
presiunii gazului au determinat în
chiderea a numeroase uzine, între
prinderi și magazine. La Paris, între 
orele 8 și 17, metroul n-a circulat. 
Aceeași situație a existat în trans
porturile electrificate din marile 
orașe Marsilia și Bordeaux și în 
traficul trenurilor electrificate. Ne-

funcționarea stopurilor a blocat cir
culația autoturismelor. în învăță
mînt, atît în centrele școlare cît și 
în numeroase 
neprezentării
cursurile n-au avut loc.

Greva generală a fost 
în sprijinul revendicărilor cu privi
re la mărirea salariilor.

Comentînd participarea la grevă, 
ziarul „Le Monde“ din 
scria : „Funcționarii de 
lectricitate au răspuns 
mării la grevă adresate
către organizațiile C.G.T., Force Ou
vrière, Confederația franceză a 
muncitorilor creștini și Federația e- 
ducației naționale autonome“.

STARWEX

Schimbare la Saigon (Desen de V. TIMOC)

MOSCOVA. N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit la 6 noiembrie la 
Kremlin grupul de reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri americane care 
a sosit la Moșcova în cadrul unei 
călătorii organizate de revista „Time“ 
prin țările Europei.

BERNA. La postul de radio elvețian 
Sottens, a fost organizat un ciclu de 
15 emisiuni consacrate muzicii și fol
clorului romînesc. Emisiunile se trans
mit cu începere de la 26 octombrie, la 
fiecare două săptămîni. Ciclul a fost 
inițiat de muzicianul elvețian Marcel 
Cellier.

TOKIO. în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde într-o serie de țări din 
Extremul Orient, la 6 noiembrie, pre
ședintele Republicii Federale Germa
ne, Heinrich Lübke, și persoanele 
care î] însoțesc au sosit într-o vizită 
oficială de 9 zile în Taponia.

PARIS. In capitala Franței și-a în
ceput lucrările Comitetul celor 10 
alcătuit din reprezentanți ai ministe
relor de finanțe din S.U.A., Canada, 
Anglia, Franța, R. F. G„ Italia, Bel
gia, Olanda, Suedia și Japonia. După 
cum transmite corespondentul din Pa
ris al agenției United Press Interna
tional, comitetul va lua în dezbatem 
probleme monetare, inclusiv 
ma deficitului
S.U.A.

tanice, primul ministru al acestei co
lonii, Cheddi lagan, a criticat hotă- 
rîrea de a se amina acordarea inde
pendenței Guyanei britanice și de a se 
impune un sistem electoral care urmă
rește să înlăture de la 
dul popular progresist.

CARACAS. în semn 
împotriva tratamentului 
supuși și a represiunilor 
tice, deputății din partea partidului 
comunist și a Mișcării revoluționare 
de stînga din Venezuela au declarat 
greva foamei în 
cei deținuți se 
dului Comunist 
tavo Machado, 
nalități politice

putere Parti-

de protest 
la care sînt 
antidemocra-

închisoare. Printre 
află secretarul Parti- 
din Venezuela, Gus- 

precum și alte perso- 
cunoscute.

WASHINGTON. în cadrul unor a- 
legeri care s-au desfășurat marți în 
S.U.A., funcția de guvernator al sta
tului Kentucky a revenit lui E. Breat
hitt, membru al partidului democrat, 
al cărui avans față de republicani 
este însă mult mai mic dccît se aș
tepta, menționează agenția Reuter. 
Guvernator al statului Mississippi a 
devenit Paul Johnson, candidatul 
partidului democrat. La Philadelphia, 
Connecticut, San Francisco, partidul 
democrat a obținut majoritate de 
voturi în alegerile de primari. Repu
blicanii au obținut controlul, după 
cum menționează agenția U.P.I., în 
alegerile din New Jersey și Indiana.

externe al Irakului, Khaled Hassan 
Chebib. în cursul vizitei sale în ca
pitala Angliei, el s-a întîlnit cu 
Butler, ministrul afacerilor externe, 
și cu alți reprezentanți ai guvernului 
britanic. După cum se relevă în 
cercurile diplomatice de la Londra, 
unul din scopurile principale ale vi
zitei lui Chebib în Anglia este obți
nerea consimțămîntului Angliei asu
pra unor livrări de armament pentru 
armata irakiană.

PARIS. Un avion cu reacție apar- 
ținînd forțelor militare aeriene brita
nice s-a prăbușit în apropierea loca 
lității Jaujac (Franța) incendiind zece 
case și provocînd moartea 
persoane. Alte șase persoane 
rănite. Echipajul avionului, 
din doi piloți, a reușit să se 
cu parașutele.

a cinci 
au fost 
format 
salveze

balanței de
proble- 

plăți a

LONDRA. In 
care a avut Ioc 
încheierii conferinței pentru acorda
rea unei noi constituții Guyanei bri-

cadrul unei 
la Londra

adunări 
în urma

ROMA. în legătură cu demisia ca
binetului italian, președintele Segni 
a început consultările oficiale cu 
principalii lideri politici, în vederea 
formării unui nou guvern. La 6 no
iembrie, el i-a primit pe Gronchi, 
fost președinte al Italiei, pe Buccia- 
relli și Merzagora, președinții celor 
două camere ale parlamentului, pe 
Saragat și Terracini, foști președinți 
ai Adunării Constituante, pe Leone, 
Parri, Pella, Fanfani, Scelba, foști 
prim-miniștri. Părerea deputaților co
muniști a fost expusă președintelui 
de Palmiro Togliatti, secretar general 
al P. C. Italian, președintele grupului 
parlamentar al P. C. din Camera 
Deputaților. De asemenea, Segni s-a 
întîlnit și cu Velio Spano, președin
tele grupului parlamentar al P. C. 
din Senat.

CIUDAD DE MEXICO. In Mexic 
au început pregătirile în vederea ale
gerilor generale — prezidențiale și 
parlamentare — care vor avea loc în 
iulie 1964. Candidatul comitetului 
executiv național al Partidului revo
luționar instituțional de guvemămînt 
pentru funcția de președinte al repu
blicii este actualul ministru al aface
rilor interne, Gustavo Diaz Ordez. 
Candidatul pentru funcția de pre
ședinte al republicii din partea Fron
tului popular electoral din opoziție, 
din care, pe lîngă alte organizații, 
face parte și Partidul Comunist din 
Mexic, este Ramon Palomino, mem
bru al conducerii Uniunii indepen
dente a țăranilor.

LONDRA. La Londra se află într-o 
vizită neoficială ministrul afacerilor

LAHORE. De trei zile, la 
în Pakistan, au loc manifestații stu
dențești împotriva interdicției impuse 
de autorități studenților de a des
fășura activități în afara școlii, inclu
siv activități- politice. La 6 noiembrie, 
relatează agenția Reuter, au fost a- 
restați 40 de studenți, după ce poli
ția a folosit gazele lacrimogene și 
bastoane de cauciuc pentru a împrăș- 
tia o întrunire de la Universitatea ch^' 
Lahore, organizată în semn de pro
test împotriva asasinării a doi dintre 
colegii lor, în timpul manifestațiilor 
din zilele anterioare.

Lahore,

BONN. In orașul Oldenburg (Sa
xonia Inferioară) a început procesul 
lui Georg Hempen, care în anii 1943— 
1944, fiind directorul închisorii „Fbrt 
Geben", în apropiere de orașul Metz, 
a împușcat șase patrioți francezi.
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