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RITM ■ TERMENE
■ CALITATE

Baid-anchotă

După 8 luni, pe șantierele 
construcțiilor de locuințe

Au trecut mai bine de opt luni și ju
mătate din an. In această perioadă, 
constructorii de pe șantierele noilor an

sambluri și cartiere de locuințe au înscris pe graficele întrecerii în
semnate realizări în ce privește scurtarea duratei de execuție și îmbu
nătățirea calității. Spre a se informa asupra stadiului lucrărilor, a 
calității realizate, precum și pentru a afla ce mai trebuie făcut pentru 
respectarea planului de dare în folosință a locuințelor, ziarul nostru a 
organizat un raid-anchetă pe cîteva șantiere. Iată constatările făcute 
cu acest prilej de corespondenții noștri regionali.

A p P F Q ® Lucrările se desfășoară intens • Une- 
/»11 V £ V le constatări privind calitateaConstructorii argeșeni au dat în folosință pînă acum 744 de apartamente din cele 1 166 planificate pe acest an. Numai în cartierul Ceair din Pitești, grupul I construcții- montaj a predat în 8 luni 600 de apartamente, cu 40 mai mult decît prevederile graficului.îndeosebi din trimestrul II a. c., activitatea Trustului regional de construcții Argeș cunoaște o a- numită îmbunătățire : se dă o mai mare atenție organizării muncii pe șantiere, mecanizării lucrărilor grele. în cadrul grupului I construcții- montaj din Pitești — unitate avînd cel mai mare volum de muncă — majoritatea lucrărilor sînt mecanizate. Este apreciată pozitiv organizarea muncii în cadrul brigăzilor de zidari conduse de Dumitru Angelescu, Stan Mirea, al echipei de mozaicari conduse de Constantin Boțea și al celei de instalatori în fruntea căreia se găsește Florian Cadîneanu.Cîteva constatări cu privire la calitate. Zilele trecute, în cartierul Ceair din Pitești au fost date în folosință 150 de apartamente. Ea blocu ile 31 și 34, comisiile de recepție au acordat constructorilor calificativul „foarte bine“. Apartamentele sînt mai confortabile, tavanul și pereții sînt bine finisate. Locatarii apreciază eleganța zugrăvelii, calitatea parchetelor și a tîmplăriei.

Grijă privind îmbunătățirea calității lucrărilor de construcții se poate observa și la blocurile din orașele Cîmpulung și Rm. Vîlcea. Dă bune rezultate introducerea fișelor de observații, în care fiecare locatar, la mutarea într-un apartament nou, notează unele observații cu privire la starea locuinței primite, la calitatea unor instalații sau finisaje. Aceste observații sînt discutate apoi în consfătuirile de lucru ale constructorilor.Dacă în privința ritmului și calității constructorii obțin realizări, nu același lucru se poate spune despre preocuparea lor pentru îndeplinirea a doi indicatori de bază : prețul de cost și productivitatea muncii, în ultimele luni, trustul de construcții Argeș înregistrează o productivitate relativ scăzută, precum și o depășire a prețului de cost de peste 1;5 milioane lei. Aceste deficiențe își au izvorul principal în slaba gospodărire a materialelor. Pe șantierele din Pitești și Rm. Vîlcea pot fi întîlnite cantități însemnate de oțel-beton a- runcate, cărămizi, prefabricate și panouri de cofraje sparte. Este necesar, așa cum de altfel au propus și mulți constructori, să se introducă fișa limită de consum — oglindă a consumurilor de materiale pe u- nitatea de produs. Pe șantierele trustului sînt necesare măsuri operative pentru redresarea situației și îndeplinirea întocmai, pînă la sfîrșitul anului, a tuturor indicatorilor de plan.
Gheorghe CÎRSTEA

Cartierul Drumul Taberei. Constructorii împodobesc cu noi blocuri acest 
colț al Capitalei

Ultimul prag 
al cascadei

BACĂU (coresp. „Scîriteii“). — In 
timp ce la centralele de la Piatra 
Neamț și Costișa noi grupuri energeti
ce au intrat în probe, în marginea de 
sud-est a orașului Bacău constructorii 
au început lucrările de excavație la 
fundația celei de-a 12-a centrale din 
cadrul „cascadei“ de pe Bistrița.

La centrala Bacău II, alături de ex- 
cavatoriștif din echipajul condus de 
Toader Pascu lucrează și un grup 
de sondori, care execută lucrări de e- 
tanșare la batardoul centralei. Și aici, 
ca și la centralele Bacău I, Gîrleni etc., 
etanșarea batardoului se face cu gel-be- 
ton — o metodă nouă de etanșare prin 
care se înlocuiesc aici circa 350 tone 
palplanșe metalice.

Azi, in jurul orei 15,45...
...vor trece prin Capitală cei 68 de 

automobiliști înscriși la primul raliu in
ternațional Donau-Castrol, al cărui 
start s-a dat marți dimineața la izvoa
rele Dunării din localitatea Donau
eschingen (R. F. Germană). Punctul de 
control va fi în Piața Scînteii, concu
rență din cele opt țări participante

(Austria, Bolivia, Cehoslovacia, Elveția, 
R. D. Germană, R. F. Germană, Polo
nia și Ungaria) urmînd apoi traseul 
Piața Victoriei — șoseaua Ștefan cel 
Mare — șoseaua Colentina. Intrați în 
țară la puțin timp după miezul nopții 
prin punctul de frontieră Borș, parti- 
cipanții străbat traseul Cluj — Tg. Mu
reș — Gheorghicni — Bicaz — Adj ud— 
Onești — Brașov — București — Ma
maia în aproximativ douăzeci de ore, 
ajungînd la Mamaia în jurul orei 19,45.

Pe agenda sesiunii: 
ocrotirea sănătății

Ieri, la Casa raională de cultură a 
avut loc cea de-a XXII-a sesiune a 
Sfatului popular al raionului „V. I. Le
nin“. Ordinea de zi a cuprins raportul 
comitetului executiv cu privire la asi
gurarea ocrotirii sănătății populației din 
raion și coraportul comisiei permanente 
de deputați pentru problemele de să
nătate. în raport se subliniază realiză
rile obținute, dezvoltarea și înzestrarea 
unităților sanitare la nivelul tehnicii mo
derne fiind permanent în atenția orga
nelor de partid și de stat. Cîteva cifre 
sînt semnificative. Pentru nevoile sani
tare pe anul 1964 s-au alocat 62 000 000 
lei, ceea ce reprezintă 52 la sută din 
totalul bugetului sfatului popular raio
nal. Creditele pentru sănătatea publică 
pe anul 1964 sînt cu circa 5 000 000 
lei mai mari decît în anul 1963.

Portul Turnu MăgureleConstruirea Combinatului chimic de la Turnu Măgurele a determinat extinderea portului dunărean cu a- celași nume, precum și sistematizarea liniilor ferate de acces. S-au construit aici o frumoasă gară fluvială (cu hol, sală de așteptare, case de bilete, birouri, un bufet) și o clădire pentru administrația portului. în port, de-a lungul cheiurilor, au fost construite căi de rulare pen

tru macarale, iar pe o suprafață de 11 000 m.p. s-au amenajat noi platforme pentru depozitarea materiilor prime, a produselor combinatului. Din orașul Turnu Măgurele și pînă în port a fost construită, pe o distanță de 3 km, o altă variantă a căii ferate, mai scurtă decît cea veche, precum și o stație feroviară cu 5 linii de garate, unde se va face trierea trenurilor care merg spre port sau spre combinatul chimic.

Behüt
Ia echinocfio

„In orașu-n 
care plouă de 
trei ori pe săp- 
tămînă..." Așa 
și-a făcut toam
na debutul la 
echinocțiu. Pre
gătisem din vre
me, pentru a- 
cest eveniment, 
o paletă de cu
lori risipitoare, 
cu dimineți lim
pezi și prelun
gite amurguri, 
cu amieze ro

buste de vară întîrziată peste mă
sură, ca de obicei, la paralela car
patică. Aveam sub peniță acel strop 
de soare care se uită pe sine însuși, 
multe săptămîni după cules, în vii și 
porumbiști. Ne-a tras pe sfoară !

Un noiembrie mahmur, de nimen 
poftit, a. revărsat plumb peste acuarel 
gingașă a echinocțiului. Pe străzi, rt 
coltă de ciuperci — umbrelele scuti 
rate grabnic de praf — și de „fîș-fiș 
uri din material plastic. Buletinul m 
teorologic, devenit partitură a frig 
lui, anunță local brumă și, mare buc 
rie pe capul veverițelor !, lapoviță 
ninsoare la munte. Deși încrezăto 
în dulcele cuvînt al toamnei (și 
avertizată de meteorologi), adminis 
ția anunțase cu cîteva zile în u 
prelungirea stagiunii în parcul de 
tracții pentru copii, ca și a navig 
pe Herăstrău, spițele marii roți 
încremenit pe boltă, iar timonierii 
trași în golful cel mai tihnit, își 
melancolic în pumni. Mai prevă;

PLOIEȘTI*
Conform graficelor și înainte de 
termen • Numai calitatea mate
rialelor e de vină ?în raidul nostru pe șantierele Ploiești-nord și Ploiești-sud ne-am interesat mai ales de calitatea lucrărilor și de asigurarea confortului necesar. în cele opt luni care au trecut din acest an constructorii ploieșteni au predat, conform graficelor și înainte de termen, 782 de apartamente, precum și numeroase obiective social-culturale. Fără a diminua eforturile constructorilor ploieșteni — și trebuie subliniat că se fac asemenea eforturi pentru a obține lucrări de bună calitate -- ne vom referi la cîteva aspecte critice. Este vorba de finisarea necorespunzătoare a unor apartamente.De calitatea scăzută a unor lucrări se fac vinovați atît constructorii, cît și furnizorii de materiale. în blocurile 7 și 8 de pe șantierul Ploiești-sud, la numai 2 luni de la darea lor în folosință, au a- părut pe pereți numeroase crăpături, Am întrebat pe tovarășul Vasile Sacadat, șeful lucrărilor de fi

nisaj de pe acest șantier, căror cauze se datoresc.— Tehnologia prevede — ne-a spus el — ca tencuiala să fie aruncată in 3 strathri. Pentru a grăbi lucrările, unii tencuitori încarcă de regulă toate cele 3 straturi o singură dată. Aici este vorba, fără îndoială, și de lipsă de control din partea conducerii șantierului.Desigur că, în activitatea lor, constructorii au și unele greutăți. Am văzut mozaicul. în loc să fie granulat ca mazărea, el vine sub formă de așchii și nesortat. De ce se permite ca întreprinderea de industrie locală de la Gura Beliei să livreze mozaic de calitate necorespunză- toare ? Și parchetul lasă de dorit. Fabrica din Gugești mai trimite încă parchet de fag, verde, care se rărește mult prin uscare și la 2-3 luni după fixare nu mai are uniformitate.
(Continuare în pag. IV-a)

Șantierul Combinatului de în
grășăminte azotoase din Tg. 

Mureș : noul turn de răcire
Foto : R. Costin

TREI
Ideea acestui reportaj mi-au sugerat-o 

vecinii mei de compartiment, tineri in
gineri, absolvenți ai Institutului de pe
trol, gaze și geologie. Planurile lor de 
viitor se confundau, în discuțiile pline 
de vervă tinerească, cu perspectivele fo
rajului la mari adîncimi, cu introducerea 
automatizării în schele, cu orizonturile 
largi deschise în ultimii ani chimiei in
dustriale... Cînd am ajuns în dreptul 
complexului de rafinare a țițeiului de la 
Brazi, o fată cu profil de adolescentă se 
străduia să repereze coloanele instalației 
la care fusese repartizată ca inginer. Iar 
vecinul nostru comun de compartiment, 
în care aveam să recunosc un vechi și 
reputat specialist în petrol, prins în 
atmosfera generală, s-a simțit îndemnat 
să le împărtășească unele gînduri legate 
de specificul profesiunii.

★
Inginerul Teleașă, pe care l-am găsit 

stînd la o masă plină cu schije și su
luri de ozalid, povestește despre munca 
sa cu pasiunea unui creator de specii 
noi. A fost numit de curînd șef de ate
lier la Institutul de proiectări foraj-ex- 
tracție din Ploiești. Mi-a vorbit de „linia 
modernă" a noilor instalații și utilaje pro
iectate aici, de „spajii cît mai aerate în 
montare", de îmbinarea celor mai moder
ne soluții cu tradiția. E la a treia sau a 
patra generajie de petroliști. In cazul lui, 
învățătura a consolidat o experiență, îl a- 
jută s-o pună în adevărata ei valoare... 
Dinfr-o mapă s-a revărsat pe masă un vraf 
de fotografii. Fotografii documentare: sta
fii de dezbenzinare, compresoare de 
reglare a gazelor și de desalinizare a ți
țeiului... Sectoare întregi de schele de 
la Țicleni, Boldești, Țintea... Imagini ale 
noului peisaj din schelele noastre pe
troliere. în luciul argintiu al rezervoare
lor de țiței, în perfecta simetrie a sepa
ratoarelor sau în suplețea conductelor 
aeriene de țiței și gaze e și ceva din 
personalitatea inginerului Teleașă. La 
montarea unora a participat direct, pe 
altele le-a proiectat, le-a conceput.

Ca fiu de sondor, cunoaște și vechiul 
peisaj petrolier. A fost un timp — l-a 
mai apucat, era copil — cînd schelele 
negre, unde primejdia pîndea pretutin
deni, erau străbătute, de-a călarea, de 
niște zeități încruntate — administratorii, 
chirovnicii și inginerii societăților capi
taliste. Nu deschideau gura decît ca să 
suduie, nu descălecau decît ca să îm-

TINERI
brîncească. Grăbiți să prade cît mai re
pede zăcămîntul de țiței, cu orice preț : 
acela al vieților secerate din pricina îngro
zitoarelor condiții de muncă. Conductele 
de gaze, de țiței, de aburi, de apă se 
întrefăiau, fără vreo sistemă, la tôt pa
sul, se încălecau, nimeni nu le mai dă
dea de rost. Și cine să le repare, cînd 
era nevoie ? Astra-romînă ? Steaua ? Cre
ditul minier ? Accidentul plutea în aer, 
era inevitabil; totuși, măsurile întîrziau. 
In acest timp se pompa petrol, se pom
pau bani. Și apoi dacă o societate ar fi 
lăsat pe o alta, vecină, să repare o con
ductă defectă aflată în terenurile ei pe
trolifere, cine știe dacă nu s-ar fi desco
perit că tocmai această conductă e dij
muită de ani de zile cu metodă. La fel 
se întîmpla cu rezervoarele de țiței, cu 
celelalte instalații.

...Ca unu| dintre creatorii noului peisaj 
din schelele petroliere, inginerul Teleașă 
are sentimentul de a înscrie, la nivelul 
celei mai înalte tehnici, un epilog la răs
colitoarele imagini din propria-i copi
lărie.

★
In cele cîteva luni cît fusese inginer 

stagiar, oamenii se obișnuiseră s-o vadă 
pe inginera Florica Becheanu de la rafi
năria „9 Mai" din Ploiești, în laborator, 
la secțiile auxiliare. Nu s-au mirat nici 
cînd, după terminarea stagiului, a fost 
numită la controlul tehnic de calitate. 
Și aici se lucra cu probe, cu eprubete 
și formule. Se întrebau, însă, cum va 
face față sarcinilor în funcția dificilă de 
șef de secție.

Cel mai convingător mi-a vorbit des
pre fînăra ingineră un coleg al ei de an. 
Florica l-a ajutat să depășească ceea ce 
numea el „punctul mort". Fără ea, n-ar 
fi fost cel de astăzi. 11 voi aminti 
aici, din mai multe motive, sub iniția
lele T. L. După primele două luni de 
producție, fînărul inginer și-a părăsit 
postul. A ocupat o altă funcție, într-o 
întreprindere din București. Și iată că, 
pe cînd colegii lui urcau, nu fără , unele 
greutăți. inerente, treptele cunoașterii în 
domeniul pe care și-l aleseseră la intra
rea în facultate, el rătăcea pe drumuri 
lăturalnice. Trebuia să-și înfrîngă de fie
care dată personalitatea, căci el era in
giner petrolist și trebuia — singur își 
impusese — să facă o muncă oarecare.

Nu putea scăpa dé gustul sălciu al ne- 
împlinirii. •

Se întîlnea uneori cu colegi rămași 
în schele sau rafinării. Discuțiile erau 
scurte, tăioase. Apoi ei se duceau 
la treburile lor, în timp ce el se de
părta cît mai demn cu putință... Ar fi 
putut oricînd să se întoarcă la vechiul 
post, dar asta însemna să-și mărturiseas
că public inconsecvența. Și deodată i 
s-a făcut rușine de mîndria lui stearpă... 
Florica Becheanu nu l-a dojenit ca cei
lalți ; încă nu aflase că-și părăsise pos
tul. l-a vorbit în schimb de munca ei. 
Își amintea el de boala care începuse 
să se arate încă din facultate ? Un fleac, 
firește. Dar ea se temuse că va fi dată, 
din cauza asta, într-o muncă administra
tivă. Doctorul a stăruit, au stăruit și alții. 
Dar și ea a stăruit. Pentru ce se stră
duise să devină specialist în tehnologia 
petrolului ? Limpede, nu ?

— Eu așa am cunoscut-o, a conchis 
T. L. Un om care știe să-și facă visuri 
și luptă să le realizeze.

★
Cînd era student — și n-au trecut 

prea mulți ani de atunci — despre fora
jul la mari adîncimi se vorbea ca despre 
o problemă științifică și tehnică pe care 
avea s-o dezlege viitorul. Mîinile lăsau 
o clipă filele expunerii, profesorul își 
ștergea ochelarii, apoi și-i punea cu o 
mișcare tinerească la ochi : încerca par
că, în felul său, să-și apropie viitorul de 
care vorbea... Și cîte visuri nu stîrnea în 
mintea studentului din primii ani ai fa
cultății de geologie I

Anul trecut, cînd i s-a încredințat, 
alături de alții, forarea uneia din primele 
sonde la mari adîncimi din țară, ingine
rul Miron Cristian avea 28 de ani și ex
periența cîtorva șantiere. Deși încă des
tul de tînăr, nu mai era studentul din 
primii ani de facultate. Acum visu
rile se împleteau cu munca stăruitoare, 
pe mai multe planuri, cu sentimentul 
răspunderii mature pentru fiecare metru 
forat. Ca să poată studia puțina biblio
grafie existentă în acest domeniu, și-a 
consolidat cunoștințele de limbi străine.

Florian AVRAMESCU

(Continuare în pag. IV-a)

Plecarea delegației R. P. Romîne 
la funeraliile lui Otto GrotewohlMiercuri dimindață a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Berlin, delegația R. P. Romîne la funeraliile tovarășului Otto Grotewohl.Delegația este compusă din tovarășii Alexandru Drăghici, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., ■vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, conducătorul delegației, Ludovic Takacs, membru al Consiliului de Stat, și Ștefan Cleja, ambasadorul R. P. Romîne la Berlin.

Pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost conduși de tovarășii Chivu Stoica, Alexandru Bîrlă- deanu, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, de membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului.Au fost prezenți dr. Siegfried Bock, însărcinatul cu afaceri ad-in- terim al R. D. Germane în R. P. Romînă, și membri ai ambasadei.
★Delegația R. P. Romîne condusă de tovarășul Alexandru Drăghici, membru în Biroul Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. .Romîne, care a sosit la Berlin pentru a participa la funeraliile tovarășului Otto Grotewohl, a fost întîmpinată pe aeroportul Schonefeld de către tovarășii Werner Jarowinsky,' • membru supleant, al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., Rudolf Schulze, ministrul poștelor și telecomunicațiilor, Erich Pasold, prim-vicepreședinte al Consiliului Economiei Naționale, și Johannes König, adjunct al ministrului

★afacerilor externe al R. D. Germane.Delegația a depus o coroană de flori la catafalcul ■ defunctului. Pe panglica coroandi se afla inscripția : „Tovarășului Otto Grotewohl, conducător de frunte al poporului german, luptătoi- neobosit pentru cauza socialismului și a păcii. Din partea delegației de partid și guvernamentale a R. P. Romîne“.Membrii delegației au prezentat apoi condoleanțe conducătorilor de partid și de stat ai R. D. Germane, precum și familiei defunctului.(Agerpres)

INSTANTANEE
mersul trenurilor a trimis pe Zii 
garaj patru garnituri ale „trend 
de Snagov". Pe alții, echinocțit 
vios i-a surprins pe picior gn 
bună gospodărire. Neridicate la 
niște mormane de pămînt di 
noilor blocuri de la capătul 
sergent Nițu Vasile s-au pref 
marmeladă noroioasă.

De la un capăt la celălalt al 
nilor, zeul comerțului șovăi 
două anotimpuri. Vitrina de 
toria“ e un pastel cu frunze 
de rugină, desenate pe pan 
tulat „Început de toamnă i 
rești". Degetele cumpărătorii 
stofa groasă, iar vînzătoru 
„pardesiuri și paltoane" fac 
lească gloria de astă vară < 
la „frigidere". Se tîrguiesc >, 
metraje de... căldură, dar ini 
uitat în cite o vitrină ro 
plajă ale copiilor și sandal

Bine instalată, în plinăte 
lor și aromelor ei, am întîl 
în acele concentrate livezi'ș* s“- 
care sînt piețele. Cogoșai" 
de sîngele anotimpului, 
tarabele ; strugurii aduc ecc 
diei culesului de vie ; jocul < 
al ardeilor îi face, nu știu cu. 
liți ; greoi și misterioși. In 
plumburiu, spălate și lustr. 
ploaie, roadele pămîntului t 
piața cu mirosurile lor crude.

Colind Bucureștiul sub ploac 
pare că s-a cam mutat Delta... 
cînd, cel puțin, după stufărișu 
getație inedită a grădinilor de 
metamorfozată în mustării. Răvă 
ele de echinocțiul zurbagiu, se 
duiesc totuși să adăpostească trac 
nala ceremonie a însoțirii dintre ; 
paslramei și zahărul strugurelui. . 
tre zimții stufului, mi-am aruncat 
virile pe boltă, atras de geometria 
leidoscopică a păsărilor ce plec 
M-am hotărît, atunci, să dau o rc 
pe la cele care rămîn, condus la < 
de aleile năpădite de primele frun 
și castane căzute, ale Cișmigiului. L 
hedele sînt ireal de albe pe oglincl 
vînătă, ciobită de stropii de ploaie. In 
cremeniți, într-o așteptare fără sens, 
pelicanii și berzele par statui. Rebe
giți, papagalii pitici au încetat orice 
fel de conversație, s-au strîns unii în 
alții, rumegînd probabil nostalgia după 
însoritul lor tărîm australian.

Pustii — aleile, băncile, Buturuga. 
Îmbibat de apă ca un burete, Ci.șmi- 
giul e doar loc de trecere pentru ful
garinele grăbite. Bărcile și-au aliniat 
singurătatea la debarcader. Dar, sur
priză la casa de bilete! Casierița, la 
postul ei. Nu-mi vine să cred. Iar cînd 
mă apropii, uimit de solitara ei pre
zență, o văd împletind un pulover de 
lină. Vasăzică, nu s-au dus frumoase
le zile de toamnă. Vasăzică, să mai nă
dăjduim că ne vom plimba cu barca 
pe Cișmtgiu. Ce ne mai trebuie? 
Puțină imaginație poate.

$i, optimist, mi-am încheiat repor
tajul echinocțiului cu o., ceașcă de 
ceai fierbinte.

Vidor VÎNTU

Forumul mondial al tineretului

Adoptarea propunerii 
delegației romîneLa Forumul mondial al solidarității tineretului și studenților pentru eliberare națională, independență și pace s-au încheiat astăzi seara lucrările în comisii.în Comisia nr. 1 s-a adoptat propunerea delegației U.T.M. și Ù.A.S.R. ca participanții la forum să sprijine aprobarea de către viitoarea sesiune a Adunării Generale O.N.U. a unei declarații cu privire la promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor păcii, respectului reciproc și înțelegerii între popoare.
Introducerea 
învățămintului gratuit 
în școlile din ZanzibarIncepînd cu data de 23 septembrie, copiii din Zanzibar care ur

mează cursurile școlilor de stat voi beneficia de învățămîntul gratuit. Abeid Karume, prim-vicepreședinte al Republicii Unite Tanganica și Zanzibar, a declarat că „actualul guvern al Republicii Tanganica și Zanzibar este ferm hotărît să pună capăt analfabetismului, moștenit de la regimul colonial. Toți cetățenii țării noastre trebuie să aibă posibilitatea de a învăța, căci a- nalfabetismul este incompatibil cu orice noțiune de progres".
Raportul Comisiei Warren 
va fi dat publicității 
duminicăCasa Albă a dat precizări oficiale referitoare la raportul Comisiei Warren asupra împrejurărilor în care a fost asasinat fostul președinte al S.U.A, John Kennedy. S-a anunțat că raportul va fi dat publicității duminică noaptea. Președintele Johnson va primi acest raport joi. Purtătorul de cuvînt al Casei Albe a declarat că copii

după raportul Comisiei Warren vor fi puse în vînzare luni, 28 septembrie.
Prima zăpadă

ÎN CEHOSLOVACIA...La 22 septembrie, Iq Praga a căzut prima zăpadă. Scăderea temperaturii ■ s-a datorat curentului de aer venit din Groenlanda de est și Spitzbergen. în celelalte regiuni ale țării a plouat, iar în munți a nins, temperatura scăzînd pînă la minus 3 grade în munții Ieseniki (Moravia).
...Șl ÎN GRECIAPrima zăpadă de anul acesta a căzut în cursul nopții de marți spre miercuri în Epir și în Macedonia apuseană, acoperind cu un strat de zăpadă vîrfurile munților Pind și Grammes, precum și șoseaua care leagă localitatea Jan- nina de Metsovo. Temperatura a scăzut brusc în întreaga Grecie și îndeosebi la Atena.



O manifestare de înalt nivel artistic, cu strălucire și largă rezonanță internațională — iată cum poate fi caracterizat cel de-al treilea Concurs șj Festival „George Enescu". Decernarea premiilor, concertul laureați- lor întregesc această imagine.Artiști din toate părțile lumii, unii — oaspeți ai Festivalului — avînd prestigiul consacrării, alții — candidați la concursul de pian, vioară sau de canto — pășind cu curaj către cucerirea măiestriei, toți participant și-au adus pioasa ofrandă geniului enescian. întîlnindu-se la București, ei au arătat, totodată, stima lor pentru școala noastră muzicală căreia Enescu i-a deschis, prin întreaga sa activitate, perspective mărețe de dezvoltare.Herbert von Karajan, Arthur Rubinstein, Aram Haciaturian, Gaspar Cassado, André Cluyiens, André Navarra, Monique Haas, Kim Borg, Zubin Mehta, John Pritchard, Miroslav Ciangalovici, Mc Alpin, orchestra Filarmonicii din Viena, Ansamblul de balet al Teatrului Mare din Moscova etc., numeroși interpret compozitori, muzicologi, toți laolaltă, animați de aceleași simțăminte, au transformat Bucureștiul într-unul din marile orașe ale muzicii.Asemenea festivalurilor trecute, actuala ediție a fost închinată în mare parte creației enesciene. Impresionant, sub acest aspect, ne-a apărut mesajul transmis prin reve- latoaroa primă audiție mondială a lucrării „Vox Maris". Rind pe rînd, simfoniile sale, monumentalul „Oe- diD’, rapsodiile și muzica de cameră au afirmat prezența mereu vie a genialului și multilateralului artist. La pupitrele celor mai importante formații muzicale ale țării, au apărut reputați dirijori si soliști romîni și străini care le-au tălmăcit alături de reprezentative lucrări ale literaturii muzicale universale. Un loc de frunte l-a ocu- pat, de asemenea, creația noastră contemporană, dînd o imagine concludentă a avîntului muzicii romî- nești. Pe afișele concertelor și în audițiile organizate la Uniunea Compozitorilor au stat la loc , de cinste numele multor compozitori romîni din diferite generații.Diferitele interviuri acordate de oaspeții Festivalului presei noastre au subliniat valoarea internațională a Concursului și Festivalului. Amin-

Violonisla
CLAIRE BERNARD(Franța)

NOI SCURT MSTRÂJE ROMÎNEȘTILa studioul „Al. Sahia“ au fost terminate filmele documentare 
„Școala“ (regia Jean Petrovici, imaginea Sergiu Huzum) — un film despre o școală cu numai 9 elevi, aflată în stația Meri, pe linia Bumbești-Livezeni ; Nunta țără
nească, (regia Eugen Popiță, imaginea Carol Covaci) — fragment folcloric realizat cu colaborarea unor formații participante la finala celui de-al VII-lea concurs al formațiilor artistice de amatori. Au fost realizate de asemenea filmele de știință popularizată: Povestea leului (film de numismatică în regia lüi Petre Sirin ; imaginea Liviu Nițu) ; Temă 
cu variațiuni (Mimetismul) (regia Dona Barta, imaginea Francise Pa- takfalvi).Se află în lucru noi filme documentare: Surîsul (regia Gabriel Barta, imaginea Tiberiu Olasz), Ațpi- 
niștii (regia Ervin Szekler), Artiștii 
amatori (regia Eugen Popiță și Paul Orza, imaginea Gheorghe Petre și Carol Covaci). Mai sînt în pregătire un film dedicat Expoziției realizărilor economiei naționale (regia Titus Mesaroș, imaginea Coste,, Ionescu Tonciu) și două filme consacrate Concursului și Festivalului „George Enescu“ (regia Pan- telie Tuțuleasa și Paul Orza. imaginea Costea Ionescu Tonciu. W. Goldgräber, Gheorghe Petre, Carol Covaci). Se lucrează, de asemenea, la o serie de filme de știință popularizată : Callatis (regia Ion

Ion DUMITRESCU
Președintele Uniunii Compozitorilor 

din R. P. Romînătim, pe scurt, caldele cuvinte rostite de Herbert von Karajan : „Sintern cu toții îneîntați că participăm la Festival și că asistăm la Concurs. întrecerea aceasta oferă un stimulent important pentru tineri, constituind un punct de plecare de semnificație vitală pentru dezvoltarea artei muzicale. Dacă Romînia a cinstit memoria genialului Enescu instituind Concursul și acordînd numele său primei orchestre simfonice, faptul face onoare țării". Sau ale violonistului Henryk Szering — „Rolul unui festival atît de valoros ca acesta, care poartă numele glorios al lui George Enescu, depășește aria unei manifestări artistice de înalt nivel. Socotesc că Festivalul de la București este și un prilej de apropiere între popoare, pentru o mai mare înțelegere, pentru o adevărată fraternitate între toate națiunile. Sînt sigur de existența „miracolului muzicii".Cronicile au ilustrat în mod cuprinzător bogăția și nivelul înalt al manifestărilor. Muzicienii romîni, printre care dirijorii Egizzio Massini, Mircea Basarab, Iosif Conta, Constantin Bugeanu, Mihai Bredicșanu, Mircea Cristescu, Paul Popescu, Marin Constantin și interpret! ca Valentin Gheorghiu, Ion Voicu, Radu Aldulescu, Vladimir Orlov sau Arta Florescu, Nicolae Herléa, Dan Iordăchescu, Ma'gda Iancules- cu, Teodora Lucaciu, Valentin Teo- dorian, au avut o prețioasă contribuție. Și prin această contribuție școala muzicală romînească și-a a- firmat calitățile, valorile, perspectivele.întrecerea pentru măiestrie are ceva poetic. Pentru noi artiștii, a vedea cum tineri cutezători năzuiesc spre culmi este emoționant și dătător de noi puteri. Concursul desfășurat sub numele marelui Enescu a fost o încercare pentru toți tinerii artiști care s-au prezentat în fața juriilor și a numerosului public. Nivelul profesional al candidaților, exigența examinatorilor au demonstrat că o astfel de „competiție" poate fi un puternic imbold pentru dezvoltarea talentelor și promovarea lor în viața muzicală internațională care solicită necontenit noi și noi violoniști, pianiști și cîntăreți, nu numai

Pianisia
ELISABETA LEONSKAIA

(U.R.S.S.)

Bostan, imaginea Ilie Cornea), De 
la, dinozaurieni la șopîrlele actuale (regia și imaginea Wilfried Ott), Se- 
miconductorii (regia Paul Cojocara, imaginea Constantin Teodorescu), 
Corpuri de rotație (regia Paul Cojo- caru. imaginea Constantin Teodo- 

Cadru din filmul „Străinul"

buni tehnicieni dar și interpreți înzestrați cu fină sensibilitate. Cei peste 100 de concurenți au adus din țările lor mărturia dragostei pentru George Enescu, căutînd prin interpretările date să pună în lumină frumusețea operei enesciene, afir- mîndu-și, totodată, personalitatea lor. Probele concursului au urmărit să evidențieze, de asemenea, talentele capabile să dea viață unor opere de frunte din repertoriul clasic universal.Concursurile s-au desfășurat în- tr-un ritm pasionant. Programul fiecărei etape, alcătuit cu o evidentă preocupare de a releva multiplele posibilități ale interpreților, a cuprins reprezentative lucrări ale repertoriului solistic. Avînd de a- preciat artiști care fac încă de pe acum cinste țării lor, juriile celor trei discipline — vioară, pian, canto — au fost puse în fața grelei sarcini de a alege pe cei foarte buni dintre cei buni. O sarcină grea, dusă la bun sfîrșit cu probitate și exigență, slujind marea cauză a adevăratei arte. Adresăm calde cuvinte de mulțumire membrilor juriilor, pedagogi și artiști de prim rang, care nu și-au precupețit efortul în această misiune de mare răspundere.Unul din scopurile concursului este de a populariza peste hotare muzica romînească. Pentru cei care au ascultat pe solii celor 25 de țări participante interpretînd Sonata Il-a sau Sonata IlI-a „în caracter popular romînesc", Suita pentru pian, sau liedurile a apărut clar importanța unei astfel de misiuni. Concurenți! vor duce pretutindeni cele mai de seamă creații ale muzicii noastre.Premiile și mențiunile acordate au relevat pe cei mai de seamă concurenți. Ținem să subliniem însă că majoritatea partlcipanților au fost la înălțime, dovedind o gîndire muzicală matură, o preocupare serioasă pentru artă. Mulți dintre ei vor deveni nume de frunte ale muzicii contemporane. Claire Bernard (Medalia de aur) este o violonistă cu mări resurșe de energie, puse în slujba unei sensibilități vibrante. Ne bucură faptul că acest concurs, primul la care participă această pariziană de 17 ani, îi confirmă calitățile artistice excepționale. Același lucru merită spus și despre Elisabeta Leonskaia (Medalia de aur), pia-

Cînfăreafa
MARINA KRILOVICI (R. P, Romînă) 

pe ecrane
rescu) — un film destinat învăță- mîntului. O serie de filme au teme agricole : Nutrețuri grosiere (regia Maria Săpătoru), Soiuri noi de plan
te furajere și Creșterea batalilor 
pentru carne (regia Dumitra Dadîr- lat), Cultura cartofului (regia Lu-

nistă cu temperament năvalnic și posibilități tehnice remarcabile. Marina Krilovici, tinăra „revelație" a concursului de canto și Ion Buzea (Medalii de aur) sînt interpreți care vădesc deosebite calități vocale și scenice, confirmînd încă o dată valoarea cîntăreților noștri. Nu-i putem uita nici pe André Gorog (Medalia de argint), pianist înzestrat cu un talent viguros și inteligență, pe Evelina Stoițeva (Medalia de argint), soprană cu reale perspective în muzica de operă sau pe Alexandr Melnikov (Medalia de argint), violonist cu pregătire temeinică, precum și pe mulți alții. Sînt convins că acești tineri, care primesc prin titlul de laureat al Concursului „George Enescu" o consacrare bine meritată, își vor dezvolta mai departe talentul prin muncă perseverentă. Școala romînească de interpretare poate fi mîn- dră de reprezentanții ei laureați ai Concursului „George Enescu".Pentru bunul mers al întregului Concurs, s-a dovedit valoros aportul pianiștilor romîni acompaniatori și colaborarea prețioasă a orchestrelor simfonică și de studio ale Ra- dioteleviziunii conduse de Iosif Conta și, respectiv, de Constantin Bobescu. De asemenea și-a dat concursul la susținerea etapei finale orchestra simfonică din Arad dirijată de Ian Hugo Huss.Nu pot. fi încheiate aceste rînduri fără a sublinia participarea entuziastă pe care a avut-o publicul nostru atît la Festival cit și la Concurs. Sălile pline, la toate etapele, receptivitatea și puterea de apreciere a iubitorilor noștri de muzică, ne-au amintit de legendarele întreceri ale „maistersingerilor". De altminteri, succesul Concursului și Festivalului nu poate fi înțeles și apreciat decît în legătură cu dezvoltarea vieții muzicale romînești, cu formarea publicului nou, cu larga pătrundere a muzicii în mase, realități actuale spre care a năzuit și pentru care a militat întotdeauna George Enescu, Sprijinind cu deosebită grijă creația artistică, descoperirea și promovarea talentelor autentice, cinstind valorile nepieritoare ale muzicii romînești, statul nostru a inițiat organizarea acestui concurs și festival internațional care s-a impus de pe a- cum printre cele mai importante manifestări’ similare din lume. A- ceastă manifestare este dovada popularității ,lui Enescu, dovada prestigiului de care se bucură astăzi, pretutindeni, arta și cultura noastră, poporul și țara noastră înfloritoare. Reușita acestui concurs și festival reprezintă supremul omagiu adus marelui muzician romîn- a cărui artă generoasă este închinată umanității.

Cînfăreful
ION BUZEA(R, P. Romînă)Desene de Cik DAMADIAN

cian Durdeu), Organizarea pășuna- 
tului (regia Dora Cheșu).
PREMIERELE LUNII OCTOMBRIEIn luna octombrie sînt programate, în premieră : Străinul — producție a studioului cinematografic „București“ (scenariul Titus. Po- povici, regia Mihai Iacob) — Premiul special al juriului la Festivalul filmului romînesc de la Mamaia, 1964, filmul francez Umbrelele 
din Cherbourg (scenariul și regia Jacques Demy) — Marele premiu la Cannes, 1964, și Premiul Louis Delluc 1964, filmele sovietice Ziua fericirii (regia I. Heifiț), 
40 de minute pînă în zori (regia Boris Rîțărev), Colaboratorul Ceka (regia B. Volcek), Cîntăreața sclavă (regia Roman Tihomirov). Se mai anunță filmele : Accattone — producție a studiourilor italiene (scenariul și regia P. Paolo Pasolini), Hatari — producție a studiourilor americane (regia Howard Hawks), Co
misarul Maigret se înfurie — .oproclucție franco-italiană (regia Gilles Grangier), Vînătoarea — producție a studiourilor poloneze (scenariul Roman Bratny, regia Ewa și Czeslaw Petelsky), Legenda din tren — producție „Hunnia“ — R.P. Ungară (scenariul R. Băn, regia T. Ré- nyi), Jocuri întrerupte — producție a studiourilor din R.P. Bulgaria (scenariul Nikola Golanov, Gheorghi Ianev, regia Simeon Sivacev), Rezer
vat pentru moarte — realizare Defa-Berlin (scenariul Gerhard Bengsch, regia Heinz Thiel).

Petru MSNEA „Linii'
Brașov Premiul I

Petru VOINESCU „Pregătire”
București Premiul IU■‘H'i e
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După Crișan, apărut anul trecut, Oscar Walter Cisek a publicat vo- . lümul Horta, încheind astfel romanul 
Pîrjolul, scriere de dimensiuni epo-, peice (peste 1 400 de pagini) închi-' nată marii rășcoale populare de la 1784; Intenția autorulùi a fost aceea de cronică. Și, trebuie să spunem, ă- ceasta a fost realizată, Pîrjolul apă-’ rîndu-ne, în multe privințe, ca .un. veritabil document, evident un. document artistic, elaborat din perspectiva concepției științifice asupra sensurilor de dezvoltare a societății. Dar Pîrjolul este mult mai mult decît romanul unei răscoale, este romanul unei epoci, informațiile de ordin sociologic și intuiția psihologiei diferitelor clase și categorii umane asamblîndu-se într-o construcție epică armonioasă, în stare să reînvie imaginea lumii transilvane. Prin fața noastră se perindă iobagii satelor de munte, țăranii aruncați în cătușele unei mizerii înspăimîntătoare, oameni care trăiesc aidoma viețuitoarelor din pădure, care nu o dată își „prepară" prînzul dintr-un amestec de mei și scoarță de copac. Ei formează singura pătură „productivă", munca lor, desfășurată din zi și pînă în noapte, fiind baza pe care se sprijină întreaga clasă a nobililor.Aceștia, scrutați de asemenea de un ochi atent, își consumă viața în liniște, singurele griji fiind prilejuite doar de organizarea, cît mai strălucitoare, a balurilor ; „fișpanii", guvernatorul de la Sibiu, împăratul de la Viena veghează ordinea feudală... Armonia societății este însă iluzorie. Prin sate apar țărani temerari care aduc îndemnuri la revoltă, în tîrgurile liniștite atîtea zeci de ani au loc răbufniri. Replica guver- ' nanților nu întîrzie. Jandarmii îi urmăresc pe, „conspiratori", pedepsele devenind la ordinea zilei, „exemplare".Cum se vede, romanul este conceput la un mod, am zice, caleido- scopic, cuprinzînd o mare bogățieO. W. Cisek, Pîrjolul (Cartea în- tîi Crișan, cartea a doua Horia), E.P.L. 1963, 1964. 

de întîmplărLși tipuri, umane, Scriitorul, se dovedește un remarcabil, por», tretist, cele mai izbutite capitole fiind, cele dedicate, principalilor conducători ai răscoalei, Horia, Cloșca- și- Crișan-, Prozatorul, a folosit documentele. istorice, dar n-a ignorat, cum era și firesc, procedeele specifice ficțiunii artistice, așa. îneît cei trei ni se înfățișează, în, ultimă. instanță, ca autentici, eroi de roman. Nu sînț ignorate, elemente ale vieții intime a eroilor. Cloșca, bpnăoară, este un om frămîntat mereu, de îndoieli, de neliniști. Crișan e, din toate punctele de vedere, opusul lui Cloșca. Avînd un temperament vulcanic, îndrăgostit puternic de viață și dorind, mai presus de orice, să răstoarne jugul feudal, el e oricînd gata să pornească la luptă fățișă. îl mai temperează Irina, nevasta (care, ca și Marina, soția lui Cloșca, e un personaj excelent individualizat), dar ea nu-1 poate împiedica, Ia Cu- rechiu, să ridice barda împotriva nobililor.Horia e văzut ca un personaj aproape legendar, el fiind, în conștiință moților, singurul om care poate să-i dezrobească de robia seculară. în roman sînt multe pagini care pun în lumină frumusețea sufletească, deplina onestitate a acestui mare conducător popular, luciditatea și inteligența sa, dar și credința naivă în bunele intenții ale lui Iosif al II-lea. Remarcabile sînt capitolele finale din cel de-al doilea volum, în care Horia dobîndește dimensiunile unui erou invincibil și apare, tuturor, ca întruchiparea demnității umane.Cum spuneam la început, pe scena narațiunii evoluează numeroase personaje. Astfel, autorul aduce rînd pe rînd în prim plan, pe măsură ce se extinde, răscoala (descrisă în cartea a doua), imaginile unor țărani . ajunși, prin dîrzenia lor, capi de „roată". Memorabilă este îndeosebi figura lui Iosif Dobranu, cel care și-a -condus oamenii din victorie în victorie pînă cînd va cădea răpus la porțile Devei. Marcu Giurgiu îi seamănă mult, cu deosebirea că respinge orice fel de tratative 

cu nobilii. Ar mai fi de amintit Fe- “ vronia și tînăra Eva, nevasta lui Marcu, femei hotărîte, viteze.Avînd o bună intuiție a psiholo- ' giei colective, Cisek realizează și - reușite scene de masă, unele dintre “ acestea de un intens dramatism. Nu < poate fi uitat episodul atacului con-. , dus de Crișan împotriva .nobililor de la Curechiu ; bătălia cumplită de la 2 Deva, unde țăranii, nu. prea numeroși șj slab înarmați, sînt pur și. simplu măcelăriți de nobilii care ' șarjează după toate regulile răz- -- boiului — scenă apocaliptică, repetată, poate și mai sîngferos, ld Mi- - hăileni, cînd răsculații sînt vînați cu o furie greu de imaginat, mai crîn- cen decît fiarele pădurii. Sub lumina melancolică a soarelui de țoam-. nă se desfășoară, o. înfruntare pe - viață și pe moarte. Exploziile fac. un 1 zgomot infernal, strălucesc coase, topoare, greble. După fiecare luptă,'" nobilii se întorc cel mai adesea vie- ' torioși în cetate. Țăranii'n-au timp • să-și plîngă morții, îi îngroapă în pripă și 'se îndreaptă apoi, în con- ' vo'aie triste, spre satele de baștină, ' unde din nou sînt măcelăriți de stă- '■* pinii care „pedepsesc" fără milă. Și - iar goane pe poteci ascunse, prin ■ pădure, unde moții hăituiți nu întîl- nesc în drum decît turme părăsite, ' ajunse, ca și ei, pradă sălbăticiunilor. Peste tot fum și ruine, un pustiu dezolant.într-o amplă cuprindere, romanul lui Oscar Walter Cisek oferă o ima- J gine cutremurătoare asupra răscoalei lui Horia, Cloșca și Crișan. Au- • torul relevă eroismul poporului, luptele care au zguduit din temelii' regimul feudal din Transilvania.Rezervele critice ar viză îndeosebi'- stăruința în descriere a: lui Cisek, o anumită tendință de a încărca narațiunea cu prea multe detalii' care ‘ fac obositoare lectura unor pagini. In ansamblu însă „Pîrjolul" ne apare ’ ca un roman istoric dé mare interes, înscriindU-se printre realizările însemnate ale genului1 în cadrul literaturii noastre noi.
Virgil ARDELEANU
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PREGĂTIRI 
DIN VREME 

PENTRU 
IERNAREÀ 
ANIMALELOR

O parte din construcțiile zootehnice ale gospodăriei colective din Fillpești, regiunea Galați

Cu spirit de prevedere Iarna poatețiile concrete existente în gospodăriile colective și s-a făcut un larg sçhirnb de păreri între specialiștii din unitățile agricole. Pe această bază s-au dat indicații cu privire la momentul optim de recoltare și metodele' de păstrare'și conservare în cele mai bune condiții a. furajelor necesare pentru iarnă. ,Ca .urmare a tuturor măsurilor aplicate în gospodă- carne și lapte, reducerea pierderi- rîile agricole colective, producția lor la animale tinere. In rezolvarea- medie realizată la .hectar a ajuns în acestei probleme, consiliile agricole și conducerile unităților agricole socialiste trebuie să dea dovadă de mult simț de prevedere. încă de la începutul acestui an, Consiliul agricol oraș Constanța a îndrumat pas cu pas gospodăriile colective să- realizeze toate construcțiile zootehnice prevăzute și să organizeze temeinic producția de furaje. Noi am avut ca preocupare permanentă, încă de la întocmirea planurilor de producție, crearea celor mai bune condiții pentru asigurarea unei baze furajere complexe, îmbunătățite atît din punct de vedere cantitativ cît și calitativ, care să satisfacă cerințele de hrană ale animalelor.După cum se știe, în alimentația animalelor asigurarea raportului optim între unitățile nutritive și proteina digestibilă este un lucru esențial. De aceea, pentru asigurarea furajelor necesare în perioada de iarnă, ca și pentru restul anului am avut ca obiectiv principal introducerea în cultură a unui sortiment larg de plante furajere și în special a unor plante valoroase mai ales sub raportul conținutului lor în proteină digestibilă. In acest an au fost mărite suprafețele ocupate de legumi- și nutreț murat concentrat, care în noase cu 70 la sută față de anul 1962. Un accent deosebit s-a pus pe cultivarea mazării atît în cultura pură cît și sub formă de borceag, care asigură o cantitate mare de unități nutritive și proteină digestibilă la hectar. De asemenea, s-a urmărit o mai judicioasă împărțire a suprafețelor agricole pe culturi, re- partizîndu-se pentru baza furajeră terenuri bine pregătite, care asigură obținerea unor producții mari de nutrețuri.Mergînd pe linia creșterii producției la ha, consiliul agricol a antrenat în această muncă toate cadrele de conducere din gospodăriile colective. Spre deosebire de alți ani, culturile furajere au stat în centrul a- tenției cadrelor de specialiști, a căror activitate după producția de nutreț.în ansamblul iau pentru o cît mai bună hrănirea animalelor în timpul iernii, o verigă importantă o constituie recoltarea la momentul optim, cînd se poate obține cea mai mare cantitate de substanțe nutritive la hectar, conservarea și depozitarea în cele mai bune condiții a nutrețurilor. Este cunoscut că, din cauza întîrzierii recoltării, se produc pierderi calitative și cantitative de furaje, care pot ajunge pînă la 30—40 la sută și chiar mai mult. De aceea, această problemă a făcut obiectul unei plenare speciale a. Consiliului agricol oraș Constanța. Cu acest prilej s-au analizat condi-

Se spune, pe iarna constituie men pentru crescătorii de animale. De. pregătirea din vreme, cu multe lupi înainte, a condițiilor de adă- postire, de asigurarea unor cantități îndestulătoare de furaje, în sortimente variate și 'de bună calitate depind într-o măsură hotărîtoare. obținerea unei producții mari de

bună dreptate, un adevărat că exa-

a fost apreciată și obținută la plantelemăsurilor care 6e

în perioada care a mai rămas pînă la venirea iernii, în gospodăriile colective se fac intense pregătiri pentru a se asigura o bună hrăni- re a animalelor. Astfel de preocupări am întîlnit și la G.A.C. Dumbrava, raionul Ploiești. în prezent, gospodăria are 529 bovine din care 163 vaci de lapte, peste o mie de oi, a- proape 350 de porcine, patru mii de păsări. Ce s-a făcut și ce se va mai face în această gospodărie pentru a se asigura o bună hrănire a animalelor în timpul iernii ? Iată, pe scurt, cîteva constatări reieșite cu prilejul unei consfătuiri cu membrii consiliului de conducere, brigadieri, îngrijitori de animale.
NUTREȚURI ÎNDESTULĂTOARE 
PENTRU ÎNTREGUL ANîn anii trecuți, în gospodărie existau perioade cînd animalele erau hrănite din abundență, și perioade cînd unele sortimente de furaje lipseau. Este adevărat că producția de lapte de la fiecare vacă furajată nu a fost sub 2 000 de litri. Dar posibilitățile erau mult mai mari.în cadrul consfătuirii, tehnicianul Nicolae Rotaru a arătat că anul a- cesta necesarul de nutrețuri a fost astfel calculat încît să se asigure a- nimalelor cantități de furaje suficiente si într-un sortiment cît mai

anul 1964 la 4 340 kg fin, față de 3 509 kg cit s-a realizat în anul 1963. Unele gospodării colective au realizări superioare: G.A.C. Anadalchioi, Tuzla și 23 August au obținut o producție medie de 5 000 kg fin la ha, iar G.A.C. Ovidiu și Techirghiol peste 4 600 kg.Pe lingă măsurile pentru producerea de furaje în cantități mari și de calitate superioară, consiliul a- gricol se ocupă îndeaproape și de folosirea lor rațională. Socot că bine am procedat noi cînd am îndrumat gospodăriile colective să dea cea mai mare atenție îmbunătățirii calitative a furajelor prin diferi te‘metode de preparare. La noi s-a extins mult metoda de preparare a cocenilor prin tocare,- saramufare și melasare, precum și tocarea și tratarea paielor în scopul îmbunătățirii lor calitative.' S-au aplicat pe scară largă diferite metode de preparare a concentratelor, cum ar fi opă- rirea sau drojduirea lor. Multe gospodării colective prepară cantități mari de fîn vitaminos de leguminoase recoltat la momentul optim și uscat la umbră. In toate unitățile agricole se prepară făină de lucernătimpul iernii, dă foarte bune rezultate în hrana păsărilor.Ca urmare a preocupării pentru buna organizare a producției de furaje se asigură o alimentație rațională a animalelor în tot timpul anului, în raport cu cerințele pentru o producție superioară. în acest fel s-au obținut producții mari de lapte, carne, lînă și ouă, care au în-

trecut cu mult realizările din aceeași perioadă a anului trecut. Pînă la 1 august a.c.- s-au realizat în medie 1 590 litri lapte de. fiecare vacă furajată, adică cu 263 litri mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut și 3 kg lină de-fiecare oaie tunsă, față de 2,6 kg cît s-au realizat în 1963. Unele, gospodării colective' au obținut 'pro'dăcții' superioare. Gospodăria colectivă .din .. Cocoșu a realizat pînă la 1 august 2 300 litri lapte de fiecare vacă furajată, cea din Anadalchioi 1 978 litri, cea din Palazu Mare 1 983 litri.Obținerea acestor producții a dat posibilitate gospodăriilor colective să vîndă, pe bază de contract cu statul, cantități tot mai mari de produse animale. Față de aceeași perioadă a anului trecut, în primele 7 luni ale anului curent, gospodăriile colective au vîndut statului mai mult cu 49 la sută lapte de vacă, cu 109 la sută carne și cu 297 la sută ouă. Valorificarea unor cantități mai mari de produse animale a dus la obținerea unor importante venituri bănești, creîndu-se posibilitatea măririi valorii zilei-muncă.Rezultatele obținute în gospodăriile colective dovedesc că, pentru obținerea unor producții mari în perioada de iarnă, factorul hotărîtor îl constituie strîngerea cu grijă a tuturor resurselor de furaje și folosirea gospodărească a nutrețurilor. în prezent dăm o deosebită atenție însiloză- rii unor cantități cît mai mari de nutrețuri din resurse variate deoarece acestea influențează în mod substanțial mărirea producției animalelor în timpul iernii. Asigurarea și buna gospodărire a furajelor constituie în continuare o preocupare de seamă a consiliului agricol, a conducerilor gospodăriilor colective și a specialiștilor.
Ing. Ion NICOLAE 
vicepreședinte 
al Consiliului agricol 
oraș Constanța

să vină
Gospodăria noastră are un sec

tor zootehnic dezvoltat. Ca și în 
alți ani am efectuat din vreme 
pregătiri pentru buna iernare a 
animalelor. Avem 5 grajduri 
pentru taurine, o maternitate 
pentru scroafe, un saivan pentru 
oi, o puerniță. Toate adăposturile 
oferă animalelor condiții optime 
de cazare. Sint asigurate toate 
cerințele : spațiu, luminozitate, 
căldură, ventilație. La grajdurile 
de taurine și la maternitatea de 
scroafe transportul furajelor ?i 
gunoiului se face pe linie de de- 
covil. La toate construcțiile zoo
tehnice din gospodăria noastră 
s-au executat lucrări de alimen
tare cu apă.

Pentru asigurarea necesarului 
de furaje pînă la recolta anului 
viitor, consiliul de conducere a 
luat, măsuri din timp. In urma 
folosirii secarei masă verde am 
însămînțat în cultura a doua, po
rumb pentru siloz. Consiliul 
de conducere s-a îngrijit de 
recoltarea și depozitarea în cele 
mai bune condiții a tuturor plan
telor de nutreț. Acum avem de
pozitate în șire 450 tone fin de 
lucernă, cantitate suficientă pen
tru întreaga perioadă de stabula
ție. Am însilozat, de asemenea, 
800 de tone porumb din cultură 
dublă, resturi de la grădină, pre
cum, și plantele nelegate din. cul
tura de porumb boabe. Paiele și 
cocenii de pe suprafața de 320 
hectare cu grîu și 430 hectare cu 
porumb asigură cantități sufi
ciente de nutrețuri grosiere. Ocu- 
pîndu-ne temeinic și din vreme de 
buna iernare a animalelor, vom 
reuși să obținem producții mari 
de carne și lapte.

Constantin MIȘCĂ 
președintele G.A.C. Bucov, 
regiunea Ploiești

Insilozarea furajelor la gospodăria colectivă din Furcuieștl, regiunea București

BUNĂ GOSPODĂRIRE A FURAJELOR
variat. în acest scop s-au cultivat 60 de ha de lucernă, 50 ha borceag, 10 ha iarbă de Sudan, suprafețe însemnate de porumb siloz, orz, mazăre, sorg, secară furajeră. Consiliul de conducere a acordat o deosebită a- teriție îngrijirii acestor culturi pentru a se realiza la hectar producții ridicate. Citeva.cifre sînt grăitoare: la borceag fîn s-au obținut 5 500 kg la ha, la lucernă — 4 150 kg, la orz boabe — 2 600 kg etc.De multă atenție s-au bucurat transportul și depozitarea furajelor. Ridicarea șirelor a fost dată în grija celor mai pricepuți colectiviști. Pentru a se evita pierderea frunzelor bogate în vitamine, lucerna provenită de la coasa întîi și a doua a fost transportată mai umedă și clădită în șire. Și nu oricum : un strat de lucernă și unul de paie.Din discuții a reieșit și grija colectiviștilor pentru strîngerea tuturor resurselor de furaje : „Vom a- vea nu numai furaje îndestulătoare, dar vom crea și un stoc de rezervă, a spus brigadierul zootehnic Alexandru Tatu. Adunăm tot ce e bun pentru hrana vitelor : tulpini de varză, vreji de fasole, de mazăre și de cas- tiaveți, iarbă și mohor, știr,' lobodă.

Am început recoltatul sfeclei de zahăr, de la care folosim toate co- letele. Dovlecii cultivați prin porumb, pe 200 ha, îi vom întrebuința tocați, în amestec cu alte furaje. In prezent se lucrează în două schimburi la însilozare“.
DUPĂ GREUTATE Șl PRODUCȚIEParticipanții la discuții au subliniat că producerea unor cantități îndestulătoare de furaje este un lucru foarte important. Dar asta nu e suficient. Furajele trebuie bine gospodărite, pentru ca animalele să poată primi rații • echilibrate, care să asigure o producție ridicată, în anii trecuți se obișnuia ca fiecare animal să primească aceleași cantități de furaje, fără să se țină seama de greutatea lui și producția ce o dădea. „Primeam de la magazie — a arătat mul- gătoarea Maria Dateu — cantitățile de furaje necesare pentru cele 12 vaci. Această cantitate o împărțeam animalelor și cu asta consideram treaba făcută. Acum altfel stau lucrurile. Inginerul nostru a întocmit rații pentru flecare categorie de animale, pe baza furajelor existente. El a avut grijă ca din a-

ceste rații să nu lipsească nutrețurile bogate în proteină. Ținînd seama de stocul de leguminoase, s-a socotit ce cantități de fînuri și de concentrate care conțin proteină pot fi administrate în rațiile zilnice și în ce perioade, spre a se asigura o hrănire corespunzătoare a animalelor pe timpul stabulației.Colectiviștii au vorbit și despre felul cum se administrează furajele necesare animalelor. „în grajduri — a spus mulgătoarea Niculina Datcu — sînt afișate rațiile. Furajele le primim cîntărite. îngrijitorii au cîte un caiet în care trec zilnic laptele obținut de la fiecare vacă, în funcție de cantitatea de lapte realizată se dă o rație mai mare sau mai mică. Avem coșuri cărora le cunoaștem greutatea cu fiecare furaj. Cu ajutorul lor putem calcula aproape exact ce cantitate primesc animalele, pe categorii, în funcție de producție. Pentru ușurarea muncii de furajare a animalelor, vacile cu producții mai mari sînt grupate.Problemele legate de înlăturarea risipei de furaje stau în centrul a- tenției conducerii gospodăriei, a organizației de partid. „într-o adunare recentă de partid — a relatat tov. Ion Păduraru, secretarul comitetu-

Adăposturi corespunzătoare 
realizate la timp

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — în gospodăriile colective din regiunea Banat, electivele de animale cresc an de an. Colectiviștii se îngrijesc să le asigure adăposturi corespunzătoare. Numai în acest an au fost date în folosință 755 de construcții agrozootehnice.In raioanele Timișoara, Arad și Sînnicolau Mare, sub îndrumarea consiliilor agricole, au fost constituite echipe de colectiviști care, în tot timpul anului, lucrează la noile construcții zootehnice. Ele sînt ajutate de către colectiviștii din brigăzile de cîmp, în perioadele cînd sînt de executat mai puține lucrări agricole. Datorită acestui mod de organizare, în raioanele respective lucrările de construcții sînt avansate.

La gospodăria colectivă din Curtici, raionul Arad, au și fost date în folosință un grajd pentru 100 de vaci și o îngrășătorie pentru 400 de porci, iar la gospodăria colectivă Secusigiu s-a terminat o îngrășătorie și se lucrează intens la două grajduri. In acest raion colectiviștii folosesc cu pricepere materialele din resurse locale pentru reducerea costului construcțiilor. La gospodăria colectivă din Sofronea, colectiviștii au confecționat peste 100 000 cărămizi.La executarea noilor construcții zootehnice, colectiviștii au în vedere posibilitatea mecanizării unor lucrări, lăsînd spații corespunzătoare pentru linii de decovil, instalații de alimentare cu apă și altele. In

multe gospodării, însă, construcțiile zootehnice sînt rămase în urmă. In unele raioane ca, de pildă, Lipova, Deta și Caransebeș lucrările sînt efectuate doar în proporție de 50 la sută și chiar mai puțin. In raionul Deta, din cele 128 obiective noi, prevăzute a se realiza în acest an, nu au fost executate decît 53, iar în raionul Caransebeș din 45, doar 6. La gospodăria colectivă din comuna Macedonia, raionul Deta, au fost începute în acest an aproape toate o- biectivele planificate, printre care două grajduri, o îngrășătorie de porci și un coteț pentru păsări, fără însă să se asigure materialele necesare. Aceeași situație se întîlnește și la G.A.C. Butin, Dolaț, Moravița și altele.Se impune ca organele de partid, consiliile agricole și conducerile gospodăriilor colective să la măsuri operative în vederea realizării la timp a tuturor construcțiilor necesare pentru buna adăpostite a animalelor în timpul iernii.
PENTRU ÎNTREAGA PERIOADĂ DE STABULAȚIE

Consiliul de conducere a! gospodăriei 
noastre colective, cu sprijinul organizației 
de bază, a luat măsuri pentru sporirea 
cantitativă și calitativă a producției de 
furaje și folosirea ei rațională în hrana 
animalelor. In prezent noi avem 550 de 
bovine, din care 214 vaci cu lapte, 735 
porcine, 720 oi. Încărcătura de animale 
la suta de hectare teren a ajuns în pre
zent la 42 bovine, din care 16 vaci cu 
lapte, 66 porcine, 53 ovine, realizîn- 
du-se astfel sarcinile de plan pe a- 
cest an.

lată cum asigurăm noi furajarea rațio
nală a animalelor în tot cursul anului. 
Am dat o deosebită atenție asigurării 
furajelor bogate în proteine ca trifoi, lu
cernă și alte leguminoase. Am recoltat 
și am depozitat în șire 596 tone fînuri 
de pe cele 90 ha de finețe natu
rale și 80 hectare trifoi și lucernă. In 
scopul completării necesarului de furaje, 
am cultivat in acest an 30 hectare cu 
porumb pentru siloz în amestec cu soia, 
de pe care obținem 40 000 kg masă ver
de la hectar.

Experiența anilor trecuți a dovedit cit 
este de importantă cointeresarea colecti
viștilor în sporirea producției de furaje, 
încă de la începutul anului, o dată cu 
defalcarea planului de producție, fiecă
rei brigăzi de cîmp i s-a repartizat 
cite un grajd cu 100 animale mari — 
vaci sau tineret bovin — avind obliga
ția de a asigura furajele necesare ani
malelor respective. Pentru cointeresarea 
brigadierilor în sporirea producției de 
furaje, adunarea generală a colectiviști
lor a hotărît retribuirea lor suplimentară 
cu zile-muncă. Aceasta cu condiția ca 
furajele să fie asigurate pînă la noua re
coltă și să fie de bună calitate. Briga
dierii de cîmp folosesc metode înaintate 
de cultivare a plantelor de nutreț, între
țin în bune condiții pășunile și fînețele, 
se preocupă de recoltarea la timp, de 
uscarea și depozitarea corespunzătoare a 
furajelor. In gospodăria noastră, în dreptul 
fiecărui grajd sînt pregătite pentru iar
nă șirele de fînuri și paie necesare ani
malelor. Brigadierii supraveghează și în
trețin șirele, le revîrfuiesc periodic. In 
întrecerea pentru asigurarea bazei fura
jere sînt antrenați toți membrii Și candi- 
dafii de partid, colectiviștii din activul 
fără de partid. Furajele strînse pînă în 
prezent au fost repartizate pe trimestre 
și luni, pe baza planului de furajare în
tocmit pînă la noua recoltă.

In balanța furajeră un loc de seamă 
ocupă nutrețurile însilozate care, în gos
podăria noastră, se ridică la peste 3 000 
tone. Pe lîngă porumb siloz, cultivat 
în amestec cu soia, se folosesc masa 
verde de 'pe 60 ha cultivate cu porumb 
și floarea-soarelui în miriști, coletele de 
sfeclă de zahăr, resturile din grădina de 
legume, virfurile de porumb din lanu
rile pentru boabe etc.

Pentru perioada de stabulație, noi asi
gurăm zilnic fiecărei vaci, în afară de 
concentrate, cite 6 kg fîn natural și de 
trifoliene, 20 kg furaje însilozate, 8 kg 
coceni.

Producerea cantităților de furaje ne
cesare animalelor și folosirea lor rațio
nală ne dau putința să obținem în acest 
an 2 700 litri lapte de la fiecare vacă 
furajată, în loc de 2 600 litri cit este 
planificat. In primele 7 luni ale anului 
s-au și realizat în medie peste 1 600 li
tri lapte.

Sintern convinși că, prin gospodărirea 
chibzuită a furajelor și îngrijirea bună 8 
animalelor, vom realiza și în perioada de 
iarnă producții mari.

Ludovic FENEȘI, 
președintele G.A.C. Ginta, 
regiunea Crișana

Iul de partid — s-a pus problema ca toate furajele fibroase să fie folosite tocate. Gospodăria are o moară cu ciocănele și o tocătoare. Incepînd din această toamnă, toți cocenii vor fi tocați, saramurați și amestecați cu alte furaje".In consfătuire s-a vorbit și despre munca îngrijitorilor de animale, îngrijitorul Virgil Olteanu lucrează la ferma de porci de 12 ani. El se bucură de multă prețuire din partea celorlalți colectiviști pentru hărnicia și priceperea lui.' în cadrul discuțiilor, el a arătat că folosind lucerna în amestec cu concentratele obține la porci un spor zilnic în greutate de peste 500 grame. Mulgătoarea Niculina Datcu a obținut pînă în prezent mai mult cu 300 litri lapte pe cap de vacă furajată față de ceilalți îngrijitori. Colectivista Lucreția Mușat a arătat necesitatea ridicării în continuare a calificării îngrijitorilor. Conducerea gospodăriei, organizația de partid trebuie să se ocupe mai mult de generalizarea experienței înaintate.Interesul colectiviștilor din Dumbrava pentru sporirea productivității animalelor, măsurile luate pînă în prezent în vederea asigurării unei alimentații corespunzătoare sînt o chezășie că ei vor obține producții de carne și lapte tot mai mari.
Teodor MARIAN

Mulgătoarele Sița Boboc, Florica Moise, Aneta Cața, Maria Lazăr și 
Vasilîca Moise de la G.A.C. Cîmpineanca, raionul Focșani, la slat, după 

terminarea lucrului

La G.A.C. Dumbrava, raionul Ploiești, ridicarea șirelor a fost dată în grija 
celor mai pricepuți colectiviști
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Interiorul magazinului cu autoservire din Salonta

Pe marginea unui schimb de experiența

titlul de mai sus apărut
unele

ridicarea locații- 
temporară din cir- 

număr de vagoane.

,,^-avem md o obligație

livrare pe zile au fosi cazuri cînd a- 
numite cereri • zilnice din cadrul co
menzii globale nu au putut fi satisfă
cute. La sesizările făcute de Grupul de 
șantiere I.C.H., Grupul de șantiere 
nr. 1 Bacău, cit și șefii stafiilor de be
ton și mortar nu au răspuns operativ.

S-au luat măsuri pentru satisfacerea 
cererilor de befon și mortar ce vor fi 
făcute de șantierul I.C.H., întocmin- 
du-se, in acest sens, grafice săptămâ

nale sau decadale".
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CUMPĂRĂTOR

primim
Articolul cu 

în „Scînteia" nr, 6291 semnala 
deficiente în ce privește calitatea tîm- 
plăriei executate de fabricile de binale 
din cadrul C.I.L.-Gălăuțaș și I.F. Fălti
ceni. Răspunsul primit din partea Di
recției generale de produse finite din 
Ministerul Economiei Forestiere ne in
formează că, în urma apariției artico
lului amintit, la ambele fabrici s-au luat 
măsuri pentru eliminarea defecțiunilor 
semnalate, folosindu-se cherestea cu un 
grad de uscare corespunzător și, tot
odată, mașinile de scos și înlocuit no
duri.

1n ce privește executarea căptușeli
lor din tăblii, precizăm că în prezent 
s-a trecut la folosirea integrală a înlo
cuitorilor din P.A.L. și P.F.L., ceea ce 
contribuie la îmbunătățirea calitativă a 
sistemului constructiv al căptușelii. Ca 
urmare a măsurilor luate calitatea bina
lelor s-a îmbunătățit — se arată în în
cheierea scrisorii de răspuns.

Cînd vagoanele 
nu sînt curățate"

Sub titlul
nr. 6364, a 
unui, cititor, 
întreprinderi 
pentru curățarea vagoanelor folosite.

de mai sus, în „Scînteia" 
fost publicată scrisoarea 
în care se arăta că unele 
și instituții nu ipu măsuri

© MODERN Și UTIL © FOLOSIREA EFICIENTĂ 
A SPAȚIILOR COMERCIALE © INFORMARE Șl RECLAMĂCu fiecare semestru, industria prezintă comerțului spre contractare o gamă tot mai bogată de mărfuri. ' Toate aceste produse, destinate maselor largi de cumpărători, se impun a fi prezentate și desfăcute operativ și la un nivel corespunzător.Rețeaua comercială se îmbogățește continuu cu noi spații, situate la parterele noilor blocuri sau în construcții independente (complexe comerciale). Nu există localitate în care să nu fi apărut magazine mari, dotate cu mobilier și utilaj, modern. Concomitent se desfășoară acțiunea de înnoire a unităților existente. în majoritatea acestor unități au fost introduse forme avansate de prezentare șl desfacere a mărfurilor : expunerea deschisă, autoservirea, transportul la domiciliu etc. Alături de aceste mijloace, buna gospodărire a mărfurilor și a spațiilor comerciale, folosirea rațională a fiecărui metru pătrat din sala de vînzare și depozitul de mînă, exploatarea judicioasă a utilajelor și a pieselor de mobilier, cît mai corespunzător fiecărui tip și obiect în parte — sînt condiții care asigură nu numai o bună informare și deservire a cumpărătorilor, dar și eficiența economică a întregii activități comerciale.Cum se aplică aceste metode ? Ce rezultate s-au obținut în ultima vreme ? Iată obiectul schimbului de experiență organizat recent la Oradea de către Ministerul Comerțului Interior între întreprinderile comerciale din regiunile Crișana, Banat, Cluj, Maramureș, Oltenia.Vizitînd rețeaua de desfacere din orașul-gazdă, delegații celorlalte regiuni au apreciat măsurile luate de Direcția comercială a regiunii Crișana, care — cu sprijinul organelor locale — a adus o serie de transformări vechilor localuri. Prin îmbinarea esteticului cu utilul, prin folosirea condițiilor create de o veche tradiție comercială; aici s-a realizat o rețea capabilă să asigure, în bună măsură, un nivel înalt de deservire. Cu cheltuieli reduse și

proprii, prin unifi-cu mijloace carea unor magazine necorespunzătoare, peorașului au fost ’ înființate unități moderne : un magazin alimentar cu autoservire (în care se desfac și dulciuri, articole mărunte de uz gospodăresc, preparate de carne) și o unitate cu articole de sport. La vechiul magazin de confecții, prin a- menajări interioare și decorarea originală a pereților cu siluete metalice (cu ajutorul cărora se poate asigura o bună informare și reclamă), prin folosirea unui mobilier ușor, estetic, la expunerea mărfurilor, s-a realizat un magazin modern, a cărui desfacere înregistrează creșteri continue. Tot prin transformări s-a realizat unitatea de dulciuri- cafea unde se servește, între altele, cafea-filtru, precum și altele, ca articole de galanterie, textile, încălțăminte. legume-fructe etc. în noile construcții de la gară sau piață, ca și în fostele depozite de pe strada V. Alecsandri, transformate și ele în modeme magazine, același element nou : folosirea unor mijloace variate pentru o bună informare și desfacere — vitrine largi, deschise privirilor, etalare sugestivă a produselor, decorațiuni interioare de mult gust, realizate cu cheltuieli minime, utilaje și mobilier „active“.Un factor important în realizarea obiectivelor propuse — ' atît în ce privește construirea noilor spații, cît și modernizarea rețelei existente — l-a constituit aportul competent a- dus de către un grup de tineri ar- hitecți și proiectanți ai D.S.A.P.C.- Oradea, care s-au specializat în proiectări comerciale. Grupul de constructori de la T.L.C.R., cu care se lucrează an de an, a reușit să folosească soluții tot măi potrivite pentru executarea la termen și în condiții bune a lucrărilor angajate.Modernizarea rețelei de desfacere din Oradea a urmărit nu numai a- menajarea și decorarea magazinelor, dotarea lor cu mobilier prac-

artera principală a
tic și cochet, cît mai ales o organizare interioară a unităților care să permită expunerea abundentă de mărfuri, etalarea lor în vitrine și pe mese, pe ștendere sau tejghele, în- cît cumpărătorul să le poată vedea încă din stradă. Alegerea este mai lesnicioasă, procesul de cumpărare- vînzare se face simțitor mai repede.Experiența comerțului orădean a fost folositoare reprezentanților comerțului din celelalte regiuni. Fără îndoială însă că și sugestiile făcute de ei Direcției comerciale Crișana vor avea aceeași bună urmare : folosirea mai deplină a unor spații în depozitele de mînă, utilizarea elementelor mișcătoare și a manechinelor pentru prezentarea prodüselor, introducerea unor articole complimentare în magazine în care condițiile permit o desfacere mai largă.Ridicarea nivelului de deservire presupune desfășurarea unei acțiuni continue pentru modernizarea rețelei comerciale spre a se asigura totodată o eficiență maximă în folosirea fiecărui obiect de mobilier sau utilaj, a fiecărui spațiu comercial. Extinderea formelor modeme de vînzare, expunerea abundentă și sugestivă a produselor existente în unități, cît mai la îndemîna cumpărătorilor, reclama vie și operativă prin vitrine, prezentări interesante, ca și plasarea judicioasă a produselor în micile depozite anexe constituie adevăratele mijloace de modernizare a comerțului. Amenajări costisitoare, decorări pretențioase și inutile, mobilier nepotrivit (mese mari la confecții în loc de ștendere sau, dimpotrivă, măsuțe și gondole mici la autoservire), lăsarea de spații mari libere, în timp ce marfa stă înghesuită și nevăzută în rafturi, înseamnă risipă de investiții, comerț nerațional și neproductiv. Fiecare colțișor din magazin și depozit, fiecare obiect — deci fiecare leu investit — trebuie să aibă o eficiență economică corespunzătoare, să contribuie la o deservire corectă, civilizată.

Elena VĂLIMĂREANU
din Ministerul Comerțului Interior

Trei tineri
(Urmare din pag. I-a)

Principalul însă rămînea observarea ne
întreruptă, cu ochi de specialist, a son
dei, consemnarea exactă a fiecărui amă
nunt.

Cel mai adesea poate fi întîlnif lîngă 
sita care cerne noroiul de sondă, cu mîi- 
nile pătafe de fluidul vîscos, vinefiu, 
studiind detritusul — fărîmiturile de 

\ rocă dislocate de sapă. Cu ajutorul de- 
\ tritusului sînt determinate natura și vîrsta 

rocilor perforate. Acestea, la rîndul lor, 
determină regimul de lucru al sondei, 
înaintarea e grea. Pentru orice metru 
forat dincolo de limitele obișnuite de a- 
dîncime trebuie să te strecori printre 
nenumărate capcane pe care păminful, 
asemenea unui bătrîn avar, obișnuiește 
să le întindă deschizătorilor de drumuri. 
La adîncimi de circa 5 000 de metri se 
înregistrează temperaturi între 140—150 
de grade, uneori și mai înalte, iar presi
unile depășesc 800 de atmosfere. La a- 
ceste adîncimi, starea de agregare a 
fluidelor suferă modificări curioase, în 
timp ce rocile, chiar și cele care la su
prafață sînt moi, capătă o duritate 
neobișnuită.

Forarea la mari adîncimi, cu instalații 
și mijloace tehnice proprii, situează țara 
noastră printre primele din lume în 8- 
cest sector. în urmă cu douăzeci de ani 
se importau, în schele, pînă și șuruburi. 
Iar astăzi se lucrează cu complexe și 
puternice instalații de foraj de fabricație 
romînească, capabile să ajungă la multe 
mii de metri în adînc I Instalații cunos
cute și apreciate în multe țări ale lumii.

Și în tinerețea profesorului, și In a 
specialistului în petrol, aveau loc eveni- 

de răsunet, consemnate în revis-mente...
tele de tiraj international: tocurile de la 
Moreni, 
culoase
pitaliste de la plata taxelor pe produsele 
petroliere... Altfel își va aminti inginerul 
Miron Cristian evenimentul al cărui mar
tor activ a fost la 28 de ani: și-a propus 
să îmbogățească bibliografia, deocam
dată modestă, a forajului la mari adîn- 
cimi cu 
zenta cu

de la Buștenari, furturile specta- 
prin sustragerea societăfilor ca-

Aceasta duce la 
lor și la scoaterea 
culație a unui mare
Grupul de șantiere Tr. Măgurele, între
prinderea „Combustibilul” din orașul 
Constanta și alte întreprinderi vizate în 
scrisoare au trimis redacfiei răspunsuri 
în care arată că critica este întemeiată 
și că au luat măsuri ca după descărca
rea materialelor, vagoanele să fie ime
diat curăfate. In răspunsul adresat re
dacției de către întreprinderea „Com- 
bustibilul’-Constanța se arată, totodată, 
că o vină au și unii furnizori — între
prinderile forestiere Tîrgoviște, Onești. 
P. Neamf, T. Secuiesc, Dărmănești, Ne- 
hoiu — care încarcă combustibilul în 
vagoane necurăfate. Sesizîndu-i, a con
statat că, în ultima vreme, întreprinde
rile furnizoare încarcă materialele ex
pediate în vagoane curățate.

O.N.T. din fără se fac cu avizul prea
labil al Oficiului de propagandă din 
O.N.T. „Carpați" — se arată în scri
soare. In cazul semnalat de . articol, a- 
genjia Cluj a încălcat dispozițiile, a- 
menajîndu-și vitrina fără să ne consul
te. Mul|umindu-vă, vă asigurăm că vom 
lua de îndată măsurile necesare".

In articolul cu acest titlu publicat în 
ziarul „Scînteia" nr. 6279 era criticat 
Trustul regional de construcfii Bacău, 
respectiv Grupul de șantiere nr. 1, 
pentru nelivrarea la timp către Grupul 
de șantiere I.C.H. Bacău a cantităților 
de beton și mortar solicitate conform 
comenzilor. ,

Răspunzînd criticii făcute în ziar, Sfa
tul popular al regiunii Bacău, care tu- 
telează întreprinderile de construcfii 
respective, arată că, „deși cantitățile 
respective de beton și mortar cerute 
prin comenzi au fost livrate in cursul 
semestrului, din lipsa unui grafic de

Jn sălile de așteptare"
In urma publicării în ziarul „Scîn

teia" nr. 6321 a unui articol sub titlul 
de mai sus, Comitetul executiv al Sta
lului popular al orașului Cluj ne răs
punde între altele : „Avînd în vedere 
faptul că în instituția noastră vin zilnic 
un mare număr de locuitori ai orașu
lui, ne-am gîndit să expunem în ho
lul de audiențe, sub formă de expozi
ție, fotografii cu aspecte din viața ora
șului nostru și din țară. Trebuie să ară
tăm însă că nu în toate cazurile expo
zițiile au fost organizate cu mijloacele 
decorative cele mai moderne. In con
secință, critica ne-a fost adresată pe 
merit. In viitor vom evita organizarea 
expozițiilor cu mijloace decorative în
vechite. In ce privește anticamera ofi
țerului stării civile, această încăpere a 
fost complet renovată, zugrăvită și 
dotată cu mobilier modern".

La același articol a răspuns O.N.T. 
„Carpați". „Vă aducem la cunoștință 
că decorările vitrinelor agențiilor

„Cînd banul renume 
al uzinei nu este prețuit

Intr-o scrisoare cu titlul de mai sus, 
publicată în „Scînteia" din 3 septem
brie a.c., se arăta că, în trimestrul II, 
uzina „Ciocanul" din Nădrag a livrat 
ICRM-Oradea mașini de gătit „Ves
ta" de calitate necorespunzătoare. In 
răspunsul trimis redacției, Ministerul In
dustriei Metalurgice ne comunică, prin
tre altele, că beneficiarii din regiunea 
Crișana au refuzat într-adevăr anumite 
loturi de mașini de gătit fie ca necon
tractate sau livrate înainte de termen, 
fie din cauza unor defecte datorate ne- 
respectării procesului tehnologic la 
uzina furnizoare și insuficientei preo
cupări pentru calitatea produselor. 
Pentru evitarea în- viitor a unor aseme
nea neajunsuri, se arată în încheiere, 
„considerăm necesar să se păstreze o 
legătură strînsă între beneficiari și uzi
na furnizoare și să se semnaleze ime
diat, atît la uzină cît și la direcția ge
nerală siderurgică, defectele de calitate 
ale produselor livrate".

In acest sens ne-a răspuns și urina 
„Ciocanul" din Nădrag.

SFATUL MEDICULUI

combatere și

Verticale

RITM . TERMENE ■ CALITATE
(Urmare din pag. I-a)Aspectul plăcut al apartamentelor este diminuat și de culoarea necorespunzătoare a vopselelor. Șantierele de construcții din Ploiești primesc 80 la sută din cantitățile planificate de vopsea în culori închise și numai 20 la sută în culori deschise. Ar fi cazul — propuneau constructorii — ca organele de resort să repartizeze pentru șantierele de locuințe și lucrări social-culturale o cantitate mai culori deschise.Pe șantierele este rezolvată rii cu energie rie de obiectiveLa blocurile 4, 5, 35, 38, 42 și altele de la Ploiești-nord, deși posturile „trafo" au fost executate de constructori pînă la 30 iunie, ele nu au

mare de vopsele îndin Ploiești nu problema alimentă- electrică la o sedate în folosință.

fost puse sub tensiune. Fire provizorii fac legătura între rețeaua electrică care alimentează șantierul și cele 5 blocuri date în folosință la Ploiești-sud. Nu există un grafic de colaborare cu subantreprizele. Abia după ce au fost terminate trotuarele, în fața blocului 9 din zona gării de sud au început săpăturile pentru introducerea cablului de .telefoane.Drumurile de acces constituie aici o problemă cheie. Spre blocurile 35 și 38 din cartierul Ploiești-nord, date recent în folosință, nu s-au amenajat căile de acces. Este foarte bine că se grăbesc construcțiile de locuințe și se dau în folosință numeroase apartamente. Dar ar trebui grăbită, în același timp, și construcția drumurilor de acces, a punctelor comerciale etc.

tului de lucru pe timpul iernii. Așa cum se prezintă situația în prezent, sînt. puține posibilități de asigurare a unui front de lucru corespunzător. Una din cauze o constituie sistemul defectuos — practicat aproape pe toate șantierele din regiune — de a se începe o dată majoritatea construcțiilor și de a le termina aproape simultan la sfîrșitul anului. Sînt perioade cînd toate șantierele duc lipsă de zidari, pentru ' ca după un anumit timp aceștia să nu mai aibă ce face. Toate acestea se repetă apoi cu tencuitorii, parchetară etc. Anul acesta se prevede a se crea front de pe strada 13 lucru pentru iarnă Decembrie, unde

este asigurată documentația pentru blocurile 5 și 6. Aici s-ar putea asigura timp crări zarea ar putea începe și pe șantierul din Zona tipografilor, dar ele întîrzie deoarece mai este de executat un mare volum de lucrări la blocurile ce trebuie terminate în acest an ; nici documentația de execuție pentru prima etapă nu va fi gata de- cît la sfîrșitul lunii noiembrie.Pe șantierele regiunii există experiență bună, sînt posibilități ca toate construcțiile, inclusiv spațiile comerciale și lucrările auxiliare, să fie terminate complet, la datele stabilite în grafice. Aceste posibilități trebuie însă folosite din plin.
Ion CHIUJDEA

de lucru constructorilor pe de iarnă, însă unele Iu- pregătitoare legate de organi- șantierului întîrzie. Lucrările

PARODONTOZELE

Paradentozele sau mai corect pa- rodontozele sînt îmbolnăviri cronice ale gingiei și osului alveolar care, împreună, susțin dinții. Aceste îmbolnăviri apar de obicei la oameni care au trecut de 35 de ani și se manifestă prin atrofierea osului alveolar. Adesea, atrofierea este consecința unei inflamări cronice a țesuturilor gingivale, declanșată și întreținută de factori locali de micro- iritație, cum sînt : tartrul, resturi ra- diculare, carii din vecinătatea gingiei, lucrări protetice care vin în contact cu gingia etc. în mod deosebit la topirea progresivă a osului alveolar contribuie solicitarea mai mare a unor dinți. Ea are loc cînd cele două arcade dentare nu se închid perfect, cînd poziția unor dinți este anormală sau lipsesc dinți sau cînd lucrările protetice nu au fost executate corect.Solicitarea anormală și lritația cronică au efecte locale, adică se produc numai asupra dinților respectivi. Există însă și cazuri de îmbolnăvire a parodonțiului (gingia și osul alveolar) la toți dinții. Aceste îmbolnăviri, favorizate de scăderea capacității de rezistență a osului alveolar, sînt determinate de unele fenomene generale : avitaminoze, tulburări de metabolism de natură endocrină, de resorbție intestinală, a- lergii, boli cronice etc. Scăderea rezistenței poate fi și de natură constituțională. Uneori, îmbolnăvirea generalizată apare și la persoane sub 30 de ani, iar în mod excepțional la copii. Aceste cazuri însoțesc uneori o afecțiune generală, alteori sînt determinate constituțional. Semnele îmbolnăvirii cronice sînt inflamația gingiei, sîngerări ușoare, deslipirea gingiei sau retracția ei, apariția de pungi gingivale cu secreții purulente, mobilitatea dinților și migrarea lor. Cel mai frecvent, îmbolnăvirile parodontale cronice sînt localizate la o grupă de dinți și au aspect inflamator.Cum îmbolnăvirea parodontală nu este o boală cu o singură cauză, nu e unic nici tratamentul. El privește în primul rînd inflamația, care se vindecă ușor dacă se îndepărtează factorii care o întrețin : tartrul, cariile, resturile, lucrările incorecte etc. Cînd inflamația a persistat mai

Nicolae BIVOLU

n i 11 i ț ® Se îmbogățește peisajul orașelor
• Spațiile comerciale și lucrările auxi
liare © Cum se va lucra iarna ?

preveniremult timp și s-au produs pungi a- dînci, se impune o intervenție chirurgicală care are și efectul de a stimula capacitatea de refacere a osului alveolar.Inflamațiile pot fi combătute cu ajutorul a diferite medicamente aplicate în pungile gingivale sau sub formă de injecții sclerozante. în gingii. Obținerea de rezultate pozitive presupune un număr destul de mare de ședințe pentru tratament, administrarea medicamentelor fiind a- deseori neplăcută, iar efectele în nici un caz superioare intervenției chirurgicale. Efectuată sub anestezie, o- perația poate fi suportată foarte u- șor și permite îndepărtarea sigură și radicală a țesuturilor irecuperabile, stimulînd refacerea osoasă și refixarea dinților.Grija pentru prevenirea parodon- tozelor trebuie să înceapă de timpuriu și să constitute o preocupare importantă a părinților. Pentru aceasta se impune : 1) Obișnuirea copiij.br de 2,1/2—6 ani cu o alimentație vt^. riată, care să cuprindă proporțional toate principiile necesare (proteine, vitamine, minerale etc) și să fie astfel preparată încît să pretindă un e- fort masticator ; de aceea 1 se recomandă evitarea abuzului de tocaturi, piureuri, fierturi. 2) O igienă riguroasă a dinților, spălarea cu peria de dinți seara înainte de culcare, cu o tehnică care duce la înlăturarea tu- , turor resturilor de mîncare din spații și masarea viguroasă a gingiilor. 3) Examinarea stomatologică, periodic la șase luni, a copiilor de vîrstă preșcolară și școlară, pentru, a depista și trata afecțiunile dentare care pot determina apariția unei îmbolnăviri parodontale.Controalele periodice și dispensa- rizarea stomatologică a copiilor contribuie Ia prevenirea parodontozelor. Depistarea lor precoce și tratamentul aplicat imediat, cu mijloace simple, aflate la îndemîna stomatologului, pot să redea aparatului masticator funcția normală. Odată obținută reechilibrarea funcțională, ea trebuie întreținută și pentru aceasta bolnavul va trebui controlat periodic, la intervale de 6 luni.
Conf. dr. loan I. GALL

TEATRE ® CINEMA • TELEVIZIUNE

IAȘI Brigăzi mari cu o înaltă productivitate 
Apartamente predate în plus

20,30). Căliți în foc — cinemascop : Da
cia (9,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). Cei șapto 
magnifici — cinemascop : Buzești (15; 18; 
21 — la grădină orele 19), Munca (12; 15; 
17,45; 20,30). Doi colonei : Crîngași (16; 
18,15; 20,30). Cei trei mușchetari — ci
nemascop (ambele serii) ; Bucegi (10; 
12,15: 15,30; 18; 20,15 — la grădină orele
19) , Flamura (10; 15,30; 19,30). Viață spor
tivă : Unirea (16; 18,15; 20,30 
dină 
11,45; 
orele
20) , 
orele 
18; 20). Galapagos : 
21), Cotroceni (16;
(15,30; 18; 20,30). “____ . .
18; 20,45 — la grădină orele 20). 
gostitul : Viitorul (15; 17; 12, L‘, 
ții : Ferentari (16; 18,15; 20,30). Pagini do 
istorie — Romînia, orizont ’64 : Volga 
(10; 17; 20). Aripi negre — cinemascop : 
Progresul (15,30; 18: 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru copil : 
Grangurelul cel sfios. 19,30 — Clubul ti
nereții. 20,30 — Filmul artistic „Till Buh- 
oglindă". In încheiere : poșta televiziu
nii, buletin de 
gic.

Cum

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Sublocotenentul Kije ; 
Paganini ; Poemul eroic (spectacol pre
zentat de ansamblul de balet al Tea
trului Mare Academic de stat din Mos
cova — orele 20). Teatrul de slat de o- 
peretă : Rosemarie — (orele 19,30). Tea
trul Național „I. L. Caragiale" (sala Co
media) ; Eminescu — (orele 19,30), (sala 
Studio) : Moartea unui artist —
19.30) . Teatrul evreiesc de stat : 
vine... rîzînd — (orele 20). Teatrul 
dărică" : Eu și materia moartă —
20.30) . Teatrul satiric muzical
nașe" : Carnaval la Tănase 
20). Circul de stat : Păcală și Tîndalâ — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Ghepardul — ci
nemascop (ambele serii) : Sala Palatu
lui R. P. Romîne (seria de bilete 1 190
— orele 18,30), Patria (9; 13; 17; 21). Cio-
ciara : -- - --
20.35 — la grădină 
(10,30; ” 
14; ................
20). Modern
21.15) , Grădina ,,vi.du i. .
— orele 19,30), Arenele Libertății 
11 Iunie — orele 20). Dragoste la 
grade : Republica (9,45; 12; 14,30: 
18,45; 21,15), Luceafărul (9,15; 11,30; 
16; 18,15; 20,36), Excelsior (9; 11; 13: ... 
17; 19; 21), Grivița (10; 12; 14; 16; 18; 20), 
Melodia (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Grădina „Doina" (Str. Doamnei nr. 9 — 
orele 19,30), Stadionul ,,Dinamo“ (Șos. 
ștefan cel Mare — orele 19,45). Al nouă
lea nume : București (9,30; 11,30; 13,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Carpați (10; 12; 14; 16). 
Banda de lași : Lumina (10; 12; 14; 16; 
18,15: 20,30), Giulești (9,30; 12; 14,30; 17,15; 
20), Pacea (16; 18; 20). Pășesc prin Mos
cova : Feroviar (10; 12; 14,30; 16; 18.30;
20.30) . Aventura de Ia miezul nopții : 
Festival (10; 12; 15; 17; 19; 21 — la gră
dină — Pasajul „Eforie" — orele 19). 
Brațul nedrept a! legii : victoria (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), înfrățirea între po
poare (10; 16; 18,15; 20,30). Arta (16; 18,15; 
20,30 — la grădină orele 19,15). Falsifica
torul : Central (10,15; 12,45; 17,45; 20.15). 
Floreasca (16; 18,15; 20,30), Rahova (16;
13.15) . La strada : Union (16; 18,15; 20,30). 
Program pentru copii (dimineața), Re
belul magnific : Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). In tntîmpinarea visului — 
Spartachiada republicană — Bastonașul : 
Timpuri Noi (10—21 în continuare). în
tuneric în plină zi : Cultural (16; 18,15;

(orele 
Pofta 
„Țăn- 
(orele 

„C. Tă- 
- (orele

, „la gră- 
orele 19). Moral ’63 : Tomis (9,30r 
14; 16,15; 18,30; 20,45 — la grădină 
19), Miorița (10,30; 12,45; 15; 17,30; 
Lira (15.30; 18; 20,30 — la grădină 
19,15). Două duminici : Vitan (18: 

“ ‘ Popular (15; 17; 19;
18,15; 20,30), Adesgo 

Kozara : Moșilor (15,15;
Indră- 

19; 21). Bărba-la capăt și în bune condiții de calitate.Pe șantierul nr. 12 s-a trecut de curînd la organizarea unor brigăzi complexe, în special la montaj, asi- gurîndu-se astfel o mai bună sincronizare a lucrului în „lanț“. Echipele de montori de prefabricate, de sudori, de fierari-betoniști, de dulgheri și parchetari se succed conform fluxului tehnologic de execuție, lucrînd cu o productivitate mai înaltă. Brigăzile de montori conduse de Mihai Mănucă, Vasile Mînăsti- reanu și altele reușesc acum să monteze zilnic 1—2 apartamente peste sarcina stabilită.Din discuțiile avute pe șantierele orașului Iași a reieșit că se simte nevoia ca sfatùl popular regional, cu sprijinul C.S.C.A.S., să ia măsuri spre a asigura în continuare front de lucru pentru constructori, potrivit capacității de producție a șantierelor.

Capitol (9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
orele 19), Flacăra 

15; 17,30; 20), Aurora (9,30; 11,45;
16,15; 18,45; 21 — la grădină orele 

(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
„Vitan* (Calea Dudești 

’ “ (Str.
zero 

16,30; 
13,45;

15;

folosință blocuri totalizînd apartamente. Rezultatele bune le-au obținut con- șantierului nr. 11, care au știri, buletin meteorolo-nate, care nu pot fi însă date în folosință deoarece n-au fost executate lucrările de alimentare cu canalizare și iluminat. în șui Timișoara, blocurile de strada Piatra Craiului și-aumit de mai bine de 3 luni locatarii ; la spațiile comerciale de la parter se lucrează spălătoriile terminate.Ce facemrea pe care și-o pun toți șefii șantiere din Timișoara. Intr-adevăr, constructorii de locuințe de pe șantierele țile să acest blemarespunzătoare pentru crearea fron-

Peisajul orașelor și centrelor muncitorești din regiunea Banat s-a îmbogățit în primele 8 luni din acest an cu aproape 1 600 de apartamente convenționale, ceea ’ce reprezintă 67,5 la sută din planul anual. Constructorii șantierului nr. 5 din Reșița, lucrînd cu panouri mari prefabricate, au terminat 518 apartamente și o școală cu 16 săli de clasă. Realizări însemnate au obținut constructorii din orașul Arad.Dacă executarea blocurilor desfășoară conform graficeloraproape toate șantierele, nu același lucru se poate spune despre alte lucrări: spații comerciale, alimentarea cu apă, canalizarea etc. La Reșița, în cartierul Lunca Bîrza- vei, există 4 blocuri complet termi-

Și

apă, ora- pe pri-
însă foarte încet. Nici și uscătoriile nu sînt

e vremea

Pe cele trei mari șantiere de construcții din Iași, vizitate cu prilejul raidului, graficele de execuție pe primele 8 luni ale anului au fost respectate întocmai : s-au construit și dat în 1320 de cele mai structoriirealizat 90 de apartamente peste planul pe 8 luni. Pe șantierul nr. 12 din cartierul Socola—Nicolina, unde s-au predat 300 de ' apartamente, se găsesc în diferite stadii de lucru alte 455.La executarea lucrărilor conform graficelor întocmite, un rol deosebit l-au avut organizarea muncii și buna aprovizionare cu materiale. învățînd din experiența anilor trecuți, constructorii ieșeni au pe bază de loturi cadrul loturilor s-a zarea unor brigăzicarea celor mici. în acest fel. brigăzile pot să lucreze pe un front mai mare, executînd toate lucrările pînă

vremea a fost rece șiIeri în țară :
umedă, cu cerul mai mult acoperit. Au 
căzut ploi intermitente în toate regiunile 
țării, mai frecvente fiind în sud-eștul 
țării. Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între 18 grade la Iași, Huși și 
Sf. Gheorghe-Deltă și 5 grade la Intor- 
sura Buzăului. In București : Vremea a 
fost rece și umedă, cu cerul acoperit. Au 
căzut ploi intermitente. Temperatura 
maximă a fost de 14 grade. Timpul 
probabil pentru zilele de 25, 26 și
27 septembrie. In țară : Vreme în ge
neral rece. Cerul va deveni variabil, cu 
înnourări mai accentuate în jumătatea 
de est a țării, unde vor cădea ploi locale. 
Vînt potrivit. Temperatura staționară la 
început, apoi în creștere. Minimele vor 
fi cuprinse între zero și 10 grade, iar 
maximele între 12 și 22 grade. In Bucu
rești : .Vreme rece, cu cerul mal mult 
acoperit la începutul intervalului. Ploi 
temporare. Vint slab pînă la potrivit. 
Temperatura în general staționară.

la iarnă ? Iată întreba-dese pe organizat munca specializate. în trecut la organi- mari prin unifi-
adîn- 
pre-o lucrare proprie. Se va 

ea la aspirantură.
★

de tineri ai zilelor 
dau măsura 
înalte visuri.

viețiCîteva
tre... Și toate 
împlinirii unor

noas-
certitudinii,

orașului au toate posibilită- realizeze integral planul pe an. Ei își pun însă pro- asigurării condițiilor co-
Manole CORCACI

copiij.br
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Vizitele delegației Partidului
Comunist Italian

Cu prilejul celei de a 20-a aniversări 
a Armatei Populare Bulgare

Miercuri dimineața, membrii delegației Partidului Comunist Italian, compusă din tovarășii Mario Alica- ta, membru al Direcțiunii și secretar al C.C. al P.C. Italian, și Arturo Colomb!, membru al Direcțiunii P.C. Italian, însoțiți de tovarășii Vasile Patilineț, membru al C.C. al P.M.R., Constantin Lăzărescu, membru supleant al C.C. al P.M.R., Ion Cîrcei,
Masă in cinstea ansamblului de balet 
al Teatrului Mare Academic din MoscovaMiercuri seara, Dumitru Popescu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a oferit, la restaurantul Athenée Palace, o masă în cinstea ansamblului de balet al Teatrului Mare Academic de Stat al Uniunii Sovietice, condus de M. N. Anastasiev, director adjunct al teatrului, și N. I. Grigo- rovici, conducător artistic. în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu“, ansamblul a prezentat mai multe recitaluri și spectacole cu ba

Spirală Hală de cazangerie

IERI LA FOTBAL
PETROLUL—GOSTEPE IZMIR 2—1

Echipa de fotbal Petrolul Ploiești a 
susținut ieri pe teren propriu meciul 
retur cu formația turcă Göstepe Izmir 
— meci contînd pentru primul tur al 
competiției internaționale dotate cu 
„Cupa orașelor tîrguri". Ca și la Izmir 
(unde au cîștigat cu 1—0), victoria a 
revenit fotbaliștilor ploieșteni.

Pînă la pauză ploieștenii au înscris 
două goluri (în minutele 5 și 40 prin 
Mocanu și, respectiv, Dridea), fără să 
primească nici unul. Oaspeții au o pu
ternică revenire în cea de-a doua parte 
a meciului. Ei reduc scorul în minutul 
62 cînd Nihat șutează dintr-un unghi 
dificil și mingea se oprește în plasă. 
Scor final 2—1 pentru Petrolul.

EUROPA—IUGOSLAVIA 7—2
Peste 20 000 de spectatori au ur

mărit ieri la Belgrad meciul de fot
bal dintre echipa Iugoslaviei și selec
ționata Europei. Selecționata a obți
nut victoria cu scorul de 7—2 (3—1). 
Au marcat Eusebio (4), Seelei- (2) și 
Augusto pentru învingători, Kostici 
și Galici pentru învinși. Selecționata 
europeană a aliniat formația : Iașin, 
Lala, Schnelinger, Pluskal, Meszely, 
Voronin, Augusto, Masopoust, Seeler, 
Eusebio, Simoes.

R. P. ROMÎNĂ (îlnereîj—R.AU. 7—5CAIRO 23 (Agerpres). — în primul meci al turneului ce-1 întreprind în Africa, tinerii fotbaliști ro- mîni au obținut ieri la Cairo un frumos succes internațional, învin- gînd cu scorul de 7—5 (5—2) echipa olimpică a Republicii Arabe Unite. Vineri cele două echipe susțin meciul revanșă.
Olimpicii romini spre Tokio

Miercuri dimineața a plecat spre To
kio al doilea lot de sportivi din delega
ția olimpică a țării noastre. Au făcut 
deplasarea fotbaliștii Datcu, An
drei, Adamache, Greavu, Nunweiller III, 
Dan Coe, Hălmăgeanu, Ivan, Pe- 
tescu, Petru Emil, Koszka, Jenei, 
N. Georgescu, Pîrcălab, Constan
tin, Pavlovici, Crăiniceanu, Sorin A- 
vram, Ionescu, Dumitriu II și jucătorii 
de polo pe apă Ștefănescu, Mureșan, 
Szabo, Zahan, Kroner, Novac, Grintes- 
cu, Culineac, Mărculescu și Firoiu.

La Habarovsk a sosit ieri primul 
grup al delegației olimpice a R. P. Ro
mîne care se află în drum spre Tokio. 
Grupul sportivilor romîni a fost întîm- 
pinat de oficialități locale și numeroși 
amatori de sport. După un scurt popas, 
delegația romînă și-a continuat drumul 
spre Tokio. 

secretar al Comitetului orășenesc București al P.M.R., și de alte persoane oficiale, .au vizitat unele din noile ansambluri de locuințe și construcții social-culturale din Capitală. In continuare, oaspeții au vizitat expoziția istorică „20 de ani de la eliberarea patriei“ și Expoziția realizărilor economiei naționale a R. P. Romîne.

letele „Lacul lebedelor“ de Ceaikov- ski și „Floarea de piatră“ de Prokofiev în Capitală și în orașele Cluj și Iași.Au participat conducători ai unor instituții de artă și cultură, artiști ai poporului, artiști emeriți, maeștri de balet, dirijori și soliști ai Teatrului de Operă și Balet al R. P. Romîne.Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)

File din istoria Olimpiadelor
® DEBUTUL OLIMPIC AL SPORTIVILOR NOȘTRI • ÎN 1928 S-A 
APRINS PRIMA TORȚĂ SACRĂ ® EROUL JOCURILOR DIN 1936: 
JESSIE OW1ENS ® PRIMA flOALIE OLIMPICĂ A ROMÎNIEI

In 1924, Parisul găzduiește din noii 
Jocurile Olimpice. întrecerile se 
dispută în principal pe actualul 
„Stade de Colombes" care — cu 
cele 40 000 locuri ale sale — consti
tuia atunci, după cum scriau zia
rele, „o adevărată minune a tehni
cii". La Jocuri participă peste 3 000 
de sportivi din 44 de țări. Concu
rența locuiesc pentru prima oară 
într-un „sat olimpic", amenajat însă 
în barăci, în apropierea stadionului. 
Ca fiecare ediție, și aceasta și-a avut 
„eroii" săi: finlandezul Paavo Nurmi 
(clasat de patru ori pe primul loc în 
probele de fond și cros I) și înotăto
rul american Johnny Weismüller, 
învingător la 100 m, 400 m liber și 
component al ștafetei S.U.A. câștigă
toare a ștafetei 4X200 m (Weismül
ler a-devenit ulterior interpretul lui 
Tarzan în filmele care l-au făcut ce
lebru). Un alt fapt de importanță ma
joră pentru istoria Jocurilor este a- 
cela că pentru prima oară, cu oca
zia festivității de închidere, au fost 
înălțate pe stadion trei drapele : al 
Greciei, țara în care s-au născut 
J.O., al Franței, țară organizatoare a

Echipa noastră olimpică de iotbal înainte de urcarea în avion

Atașatul militar naval și al aerului al R. P. Bulgaria în Romînia, colonel Todor Todorov, a oferit miercuri seara o recepție cu prilejul celei de a 20-a aniversări a creării Armatei Populare Bulgare.Au participat general de armată Leontin Sălăjan, ministrul forțelor armate, Gheorghe Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe, ad-
X

încheierea vizitei In țara noastră 
a delegației economice sirieneIntre 18—22 septembrie o delegație economică siriană, condusă de dr. Karam Tourna, viceguvernator al Băncii centrale a Siriei, a vizitat Republica Populară Romînă. în timpul șederii în Romînia, delegația a fost primită la Ministerul Comerțului Exterior. Cu acest prilej au avut loc convorbiri asupra schimburilor comerciale dintre cele două țări, constatîndu-se creșterea lor fa
Pentru eliberarea patnoților 
condamnați în R. S. A.
Telegrama Ligii romîne de prietenie cu popoarele
din Asia și AfricaIn legătură cu condamnarea la moarte a unor luptători sud-afri- cani de către autoritățile Republicii Sud-Africane, Liga romînă de prietenie cu popoarele din Asia și Africa a trimis Secretariatului permanent al Consiliului de solidaritate cu țările Asiei și Africii, cu se

INFORMAȚII
?Ministrul economiei forestiere, Mihai Suder, a primit miercuri dimineață pe lordul Waldegrawe, președintele Comisiei forestiere din Marea Britanie, care ne vizitează țara.A fost de față James Dalton Murray, ambasadorul Marii Britanii în R. P. Romînă.în cursul zilei, lordul Waldegrawe a vizitat Expoziția realizărilor economiei naționale, Combinatul de industrializare a lemnului de la Pipera

înhumarea inginerului lean RusmănicăMiercuri după-amiază sute de cetățeni din comuna Tohanul Nou, regiunea Brașov, au condus pe ultimul său drum pe inginerul loan Rusmănică, director tehnic al întreprinderii de construcții hidroenergetice din țara noastră.La adunarea de doliu au luat cuvîntul ing. Adrian Georgescu, secretar general al Ministerului Minelor și Energiei Electrice, ing. Adalbert Gilbert, director general al întreprinderii de construcții hidroenergetice, ing. Octa

ediției respective, și al Olandei, care 
urma să găzduiască jocurile viitoa
re. De atunci, aceasta a devenit o 
regulă protocolară olimpică de ne
schimbat.

Pentru sportul românesc, J.O. de 
la Paris prezintă o mare importan
ță : participă, pentru întîia oară, 
sportivi romîni. Ei prezintă în com
petiție o echipă de fotbal și una de 
rugbi. Aceasta din urmă se clasează 
pe locul al treilea.

La fiecare ediție, care a ur
mat, s-a adăugat cite ceva proto
colului organizării Jocurilor. Și edi
ția de la Amsterdam (1928) a adus 
ceva nou : s-a aprins pentru prima 
oară flacăra olimpică. Aprinsă în 
cadrul unei ceremonii devenite tra
dițională, în orășelul grec Olympia, 
flacăra a fost purtată apoi de ștafete 
din Grecia și pînă în Olanda. Acum 
se înregistrează prima participare 
masivă a femeilor : aproape 300, din
tre care se evidențiază mai ales ca- 
nadienele și polonezele. In atletis
mul masculin se remarcă succesul 
americanilor și finlandezilor.

La noi, după multe greutăți și nu

juncți ai ministrului forțelor armate și ministrului afacerilor interne, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au luat parte șefii unor misiuni diplomatice acreditați în R. P. Ro- mînă, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

vorabilă și posibilități de dezvoltare în viitor. Membrii delegației au făcut vizite la Banca de Stat a R.P.R. și la Consiliul Superior al Agriculturii. De asemenea, delegația a vizitat uzine și f abrici constructoare de mașini, o gospodărie agricolă colectivă, precum și Expoziția realizărilor economiei naționale a R. P. Romîne. (Agerpres)

diul la Cairo, o telegramă prin care își alătură glasul său la protestul opiniei publice mondiale, cerînd totodată eliberarea celor trei patrioți, încetarea tuturor discriminărilor și terorii împotriva populației de culoare din această țară. (Agerpres)

și Stațiunea experimentală pentru cultura plopului de la Cornetu.*Miercuri dimineață au sosit în Capitală baronul le Roy, președintele de onoare al Oficiului internațional al viei și vinului, și René Protin, directorul oficiului, care, la invitația Consiliului Superior al Agriculturii, vor face o vizită în țara noastră.(Agerpres)
vian Groza, directorul Institutului de studii și proiectări energetice, și ing. Constantin Cuțăr, din partea Regionalei C.F.R. Brașov, care au adus un ultim omagiu inginerului loan Rusmănică. Vorbitorii"au arătat că încetarea timpurie din viață a inginerului loan Rusmănică constituie o grea pierdere pentru hidroenergetica din țara noastră.înhumarea a avut loc la cimitirul din Tohanul Nou — comuna natală a decedatului.

mai după ce s-a recurs la liste de 
subscripție, s-a reușit trimiterea la 
această Olimpiadă a unui grup de 
sportivi romîni, cuprinzând cîțiva 
atleți și scrimeri.

Criza economică din acea epocă 
a avut o influență negativă directă 
și asupra Jocurilor Olimpice din 
1932, de la Los Angeles, la care par
ticiparea a fost mult mai slabă de- 
cît la edițiile anterioare : doar 1 400 
de sportivi, din 38 țări. Lumea spor
tivă asistă cu admirație la puternica 
afirmare a japonezilor în probele 
de natație, în care aceștia cuceresc 
5 din cele 8 medalii puse în joc. In 
atletism, de consemnat faptul că 
francezul Jules Ladoumegue și fin
landezul Paavo Nurmi, cei mai mari 
alergători ai acelor timpuri, nu sînt 
admiși să participe, fiind învinuiți 
de profesionism. Polonia obține o 
medalie de aur la 10 000 m prin 
Janusz Kuszocinski. Acest nume este 
binecunoscut azi de atleții de pre
tutindeni, deoarece federația polone
ză organizează anual o mare compe
tiție atletică, „Memorialul Kuszocin
ski", in amintirea acestui atlet luptă
tor antifascist.

La canotaj academic se afirmă a- 
mericanii, la scrimă francezii, ita
lienii și ungurii, la ciclism se vă
dește superioritatea netă a italieni
lor, în timp ce la hochei pe iarbă 
India obține o supremație pe care 
avea s-o păstreze ani în șir.

In 1936, Jocurile Olimpice se țin 
la Berlin. Se prezintă peste 4 000 de 
sportivi din aproape 50 de țări. In 
legătură cu programul, reținem apa
riția baschetului (care figurase pînă 
atunci ca demonstrație), a probelor 
de caiac-canoe și reapariția — pro
vizorie — a jocului de polo călare. 
Cea mai proeminentă figură a ace
stei ediții este negrul american Jes
sie Owens, cvadruplu campion olim
pic : 100 m, 200 m, lungime și ștafe
ta 4X100 m ! Tura noastră a parti
cipat cu o delegație de 70 de spor
tivi, la opt discipline : atletism, tir, 
scrimă, călărie, gimnastică, box, 
lupte și handbal. Locotenentul H. 
Rang obține în proba individuală 
„Marele Premiu al Națiunilor" — 
medalia de argint, prima medalie 
olimpică cucerită de un sportiv ro- 
min.

B Radu STANC1U

Funeraliile
lui Otto GrotewohBERLIN 23. — Trimisul special Agerpres Șt. Deju transmite : La 23 septembrie cetățenii din Capitală și delegați din toate regiunile Republicii Democrate Germane, l-au condus pe ultimul drum pe Otto Grotewohl, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președinte al Consiliului de Miniștri al R. D. Germane. La funeralii au participat delegații de partid și de stat din țări socialiste, delegații ale unor partide comuniste și muncitorești.Din R. P. Romînă a participat delegația condusă de tovarășul Alexandru Drăghici, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.La catafalcul fiului credincios al clasei muncitoare germane, luptător neobosit pentru cauza socialismului și a păcii, au făcut de gardă conducătorii de partid și de stat ai R.D. Germane, membrii delegațiilor străine. Ei au exprimat condoleanțe soției și celorlalți membri ai familiei defunctului.La ora 14,00 a avut loc în Sala congreselor din clădirea C.C. al P.S.U.G. mitingul de doliu. A fost intonat Imnul de stat al R. D. Germane.Luînd cuvîntul, Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, a evocat viața și activitatea lui Otto Grotewohl.S-a rupt firul vieții unui eminent luptător pentru interesele clasei muncitoare și ale tuturor oamenilor muncii, a spus vorbitorul. Otto Grotewohl a fost unul dintre făuritorii primului stat muncitoresc- țărănesc din istoria Germaniei, creat pe baza unității clasei muncitoare, pentru care el a luptat cu atîta hotărîre. Primul secretar al C.C. al P.S.U.G. a subliniat marile merite ale lui Otto Grotewohl în calitate de conducător al clasei muncitoare, în lupta pentru unirea partidelor muncitorești și pentru transformarea P.S.U.G. în forța conducătoare din R.D.G. Arătînd că Otto Grotewohl a fost un fiu credincios al clasei muncitoare, vorbitorul a declarat că drumul pe care a pășit Otto Grotewohl, împreună cu Wilhelm Pieck și cu toate forțele democratice antifasciste a contribuit la triumful ideilor clasei muncitoare

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU ÎN R.P. CHINEZĂ

Pentru oricine a călătorit în ultimii ani prin Donbei (nord-estul R. P. Chineze), denumirea acestei părți a țării i se asociază în minte cu noțiunea de industrie. Aci se găsesc marele combinat metalurgic de la Anșan, vaste centre miniere ca Fușunul, centre ale industriei chimice ca acelea din Dairen și Harbin, zăcăminte petroliere precum și mari uzine și fabrici constructoare de mașini....Am sosit la Șenian într-o zi însorită de la sfîrșitul lui august al a- cestui an. Cu toate că are o istorie străveche, Șenianul de astăzi îți apare ca un oraș modern, cu clădiri cu multe etaje, noi cartiere de locuințe, bulevarde șl străzi largi și drepte, piețe circulare din care pornesc străzi radiale, străjuite de arbori și de-a lungul cărora freamătul este continuu. Iar spre periferii se înalță coșurile fumegînde ale numeroaselor uzine și fabrici care imprimă orașului caracterul unui centru industrial dezvoltat.In salonul hotelului „Șenian', directorul secretariatului general al Comitetului popular orășenesc, Cin Fei-cin, ne face o expunere succintă despre vechiul și noul Șenian. încă pe timpul dinastiei Han, cu 200 de ani înaintea erei noastre, pe aceste meleaguri se afla o localitate. De prin secolele XVI—XVII datează Palatul imperial, un șir de temple și alte monumente interesante. Mai aproape de vremurile noastre, în 1931, orașul a fost ocupat de militariștii japonezi, după capitularea cărora a trecut în stă- pînirea Gomindanului ; el a fost eliberat de forțele populare în noiembrie 1948. La această dată au existat în oraș unele întreprinderi industriale, dar ele aveau mai mult caracterul de ateliere de reparații și montaj. Au urmat anii de reconstrucție, apoi cele două planuri cincinale. In acești ani, Șenianul a devenit unul din cele mai importante centre ale construcției de mașini, utilajului electrotehnic, aparatajului de precizie. Acum se fabrică în serie echipamente pentru siderurgie și metalurgie, pentru industria chimică, generatoare electrice și transformatori de mare capacitate pentru ter- mo și hidrocentrale, utilaje pentru fabricile de hîrtie și textile, pompe hidraulice, mai multe zeci de tipuri de mașini-unelte apreciate în toată țara, cabluri de diferite dimensiuni, tractoare, material rulant pentru transporturi. Volumul global de mașini și echipament complex, produs anul trecut, depășește de zece ori nivelul realizat în anii primului plan cincinal. Concomitent cu dezvoltarea construcției de mașini, a crescut și industria bunurilor de consum. 

în Republica Democrată Germană. Subliniind rolul remarcabil al lui Otto Grotewohl în viața republicii în cei 15 ani ai existenței sale, W. Ulbricht a spus : Politica statului nostru muncitoresc-țărănesc, legată cît se poate de strîns de numele tovarășului Otto Grotewohl, președintele Consiliului de Miniștri, a contribuit într-o măsură însemnată la întărirea prestigiului Republicii Democrate Germane în lume. Concepția profund umanistă și bogata cultură a lui Grotewohl l-au ajutat să ajungă o personalitate care a radiat o puternică forță educativă. El a dat un exemplu personal că omul își poate dezvolta forțele sale creatoare cînd este înarmat cu cunoașterea legilor dezvoltării societății, cînd apără țelurile cele mai nobile ale omenirii — pacea și socialismul.Conducătorul delegației de partid și guvernamentale sovietice, Dmitri Poleanski, membru al Prezidiului C. C. al P. C. U. S., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a relevat meritele lui Otto Grotewohl în lupta împotriva fascismului, pentru unitatea clasei muncitoare germane, contribuția sa la consolidarea Republicii Democrate Germane, la întărirea prieteniei germano-sovietice. El a subliniat că Otto Grotewohl, care și-a consacrat întreaga sa viață, toate forțele sale, cauzei mărețe a libertății clasei muncitoare, cauzei păcii, democrației și socialismului, va fi întotdeauna un exemplu de slujire plină de abnegație a poporului, de atașament față de ideile lui Marx, Engels, Lenin.In cuvîntul său, Max Reimann, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist din Germania, a spus : Afirmînd împreună cu Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht, Friedrich Ebert unitatea mișcării muncitorești pe bază revoluționară, Otto Grotewohl a. tras învățăminte hotărîtoare din experiența celor două războaie mondiale și din dominația fascismului. Aceste învățăminte sînt astăzi actuale mai mult ca oricînd pentru clasa muncitoare vest-germană.
★Cu prilejul funeraliilor tovarășului Otto Grotewohl, miercuri între orele 14 și 17 instituțiile centrale din București au arborat drapele în bernă, posturile de radio au trans-

Despre dezvoltarea industrială a orașului am căpătat o imagine mai clară vizitînd unele întreprinderi. In- tr-o zi m-am oprit la uzina de mașini grele.— In zilele eliberării, îmi povestea directorul Liu Den-iun, existau în atelierele de atunci, preluate de la gomindaniști, doar 27 de muncitori. Producția încetase aproape cu desăvîrșire. Au urmat trei ani grei, de reconstrucție ; prin eforturi susținute, colectivul a început să producă piese de schimb pentru mașini miniere, apoi mașini mici pentru mine. O dată cu primul plan cincinal, s-au construit noi hale și secții, asimilîndu-se mereu fabricarea de noi mașini. Printre realizările cele mai importante ale acestui colectiv se numără executarea furnalului de 1513 mc, a lami- noarelor de 700—800 mm, a echipamentelor complexe pentru producerea oțelului compuse din 50—60 agregate, inclusiv cuptoare electrice de 500 tone. O parte din mașinile și utilajele necesare producerii acestor echipamente și utilaje au fost realizate chiar de colectivul uzinei. La secția de proiectare a uzinei lucrează aproape 300 de ingineri și tehnicieni. Trebuie spus că din numărul total de 8 600 al salariaților, peste 1 000 sînt ingineri și tehnicieni.In zilele cînd am vizitat uzina, colectivul era angrenat într-o lucrare de mare amploare : executarea unei comenzi de generatori de energie cu o capacitate de 10 000 kilowați. Cu acest prilej am făcut cunoștință cu echipa fruntașă condusă de Cen Fu-ven. Echipa este specializată în turnarea rotoarelor pentru turbine hidroelectrice. Cu cîțiva ani în urmă, cînd a fost alcătuită, cei 8 membri ai ei erau încă tineri, lipsiți de experiență în această muncă. S-au ocupat cu toții de studiul tehnicii turnării rotoarelor și n-a trecut mult timp pînă cînd, sub îndrumarea inginerului șef adjunct al turnătoriei, Ci Pao-jen, au reușit să realizeze primul rotor de fabricație chineză pentru o turbină hidraulică de 10 000 kilowați. Acum, echipa are 28 oameni și nivolul cunoștințelor lor este în general aceia cerut pentru tehnicieni.Șenianul de astăzi este și un important centru de învățămînt al R. P. Chineze. în 21 de școli medii tehnice învață peste 10 000 de elevi, în cele 129 școli secundare — 132 000 de elevi. Orașul are 16 institute de învățămînt superior cu 23 000 de studenți. Ținînd seama de caracterul industrial al regiunii, o mare importanță are Institutul politehnic din nord-est, cu sediul la Șenian. In

René Piquet, secretar al C.C. al P. C. Francez, a arătat că clasa muncitoare franceză a văzut în Otto Grotewohl un apărător înflăcărat al păcii și prieteniei între popoare. El a participat activ la construirea orânduirii noi în care muncitorul este stăpîn al fabricii sale, în care pămîntul aparține aceluia care îl lucrează, în care pot să se desfășoare liber toate aptitudinile minții omenești.Solemnitatea s-a încheiat prin intonarea Internaționalei.Sicriul a fost purtat apoi pe umeri de generali ai armatei populare a R. D. Germane și așezat pe un afet de tun, învăluit cu steaguri roșii ale clasei muncitoare și drapelul de stat al R.D.G.Cortegiul funerar a fost precedat de un convoi de mașini pe care se aflau pernele cu decorațiile defunctului și numeroasele coroane de flori depuse la catafalc.Pe ultimul său drum, tovarășul Otto Grotewohl a fost însoțit de conducătorii de partid și de stat ai R. D. Germane, de membrii delegațiilor străine, de membrii familiei- rudele și prietenii săi, precum și de numeroși oameni ai muncii.Pe străzile străbătute de cortegiu se aflau sute de mii de locuitori. Pentru a permite oamenilor muncii din Berlin să aducă ultimul lor omagiu conducătorului de frunte al R. D. Germane, întreprinderile și instituțiile orașului și-au încetat activitatea la ora 14,30.De-a lungul traseului, din loc în loc, au fost aprinse torțe în jurul cărora au făcut de gardă muncitori. Pe case și clădirile instituțiilor erau arborate drapele îndoliate.Ceremonia incinerării a avut loc la crematoriul Baumschulenweg.Friedrich Ebert, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., a rostit un ultim cuvînt de rămas bun, subliniind că oamenii muncii din R. D. Germană se despart de Otto Grotewohl cu hotărîrea de a lupta pentru măreața cauză căreia el i-a consacrat întreaga energie și capacitate.
★mis muzică de doliu,, iar televiziunea romînă a transmis, prin intermediul Interviziunii, aspecte de la mitingul de doliu de la Berlin.(Agerpres)

Intr-unui din atelierele uzinei de uti
la) greu din Șeniantimpul vizitei pe care am făcut-o la acest institut, ne-a însoțit rectorul adjunct, Pa Wîn-hua. Am aflat că institutul a fost fondat în 1950, cu menirea de a pregăti în special cadre tehnice pentru siderurgie, metalurgie, minerit și construcții de mașini. In cele 8 facultăți cu 23 de specialități sînt cuprinși 6 200 de studenți.— Sîntem numiți adesea „fabrica de cadre tehnice" — ne spunea interlocutorul nostru. Am dat pînă a- cum peste 10 000 de absolvenți. Numai la Combinatul metalurgic de la Anșan lucrează aproximativ 1 100 de foști studenți ai noștri. Dar noi nu vrem să fim doar o „fabrică de cadre", ci și un „laborator" în care să cercetăm cele mai bune metode de pregătire a specialiștilor de înaltă calificare. în acest scop, punem un mare accent pe ridicarea continuă a nivelului de cunoștințe al cadrelor didactice. Ținem mereu legături și cu uzinele, pentru a cunoaște problemele ce se ivesc în producție și, prin munca noastră de cercetări și prin activitatea practică, ajutăm la rezolvarea lor.In pas cu dezvoltarea economică, orașul a crescut mereu. Acum, el se întinde pe 173 km p și are o populație de circa 2 600 000 locuitori.In cel de-al 15-lea an de la eliberare, Șenianul se prezintă vizitatorului ca un oraș înfloritor, în continuă dezvoltare economică și culturală.

Emil SORAN
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Corespondenți noștri transmit Rezultatele alegerilor
Radiogramă din Rio de Janeiro

DUPĂ DESCOPERIREA COMPLOTULUI
DIN BOLIVIA

Presa braziliană și din alle țări lafino- 
americane publică relatări privind com
plotul antiguvernamental descoperit du
minică noaptea în Bolivia. Autoritățile 
boliviene ău informat că felul complotiș
tilor ar fi fost asasinarea președintelui 
Paz Estenssoro și a vicepreședintelui 
Rene Barrientos, urmînd ca puterea să 
fie preluată de o juntă condusă de Siles 
Suazo, fost președinte și unul din fonda
torii partidului guvernamental Mișcarea 
națională revoluționară (M.N.R.).

D,upă decretarea stării de asediu, a- 
probate luni noaptea de parlament, 
(congres) convocat, in sesiune extraordi
nară, legăturile telefonice și telegrafice 
au fost suspendate. Printre cei aproximativ 
80 de fruntași ai forțelor de opoziție a- 
restați, se află în afară de Suazo, membri 
ai partidului național revoluționar de 
stînga (creat în urmă cu cîteva luni de 
fostul vicepreședinte Juan Lechin) și 
membri ai grupării de dreapta, falanga 
socialistă boliviana, în frunte cu liderul 
acesteia, Mario Gutierrez. Marți, Suazo 
împreună cu alfi 33 de fruntași politici 
de opoziție au fost exilați în Paraguay. 
Oficial s-a afirmat că gruparea falanga 
este principalul organizator al complo
tului și că măsurile de represalii nu îl 
vizează pe Lechin, în prezent ascuns, care 
se bucură ,,de toate garanțiile constitu
ționale'’.

Președintele Estenssoro . a calificat ten
tativa de revoltă drept „o culminare a 
unui proces de acțiuni antiguvernamenta

le”, care se desfășoară în Bolivia de la 
realegerea sa în funcția supremă. Se știe 
că, atît înainte cit și după alegerile pre
zidențiale de la 31 mai, opoziția a dus 
o campanie susținută împotriva realege
rii lui Estenssoro. Exclus la 5 iunie din 
M.N.R., Suazo a căutat să coalizeze în 
jurul său forțele opoziției în vederea 
creării unui front unit.

Observatorii de presă apreciază că 
autoritățile au recurs la starea de asediu 
ca urmare a climatului politic instabil din 
țară. Situația s-a agravat o dată cu des
coperirea unui depozit de arme clandes
tin și cu declanșarea în orașul Sucre a 
unor manifestații ostile guvernului.

Unii comentatori sînt de părere că a- 
propiata vizită în Bolivia a președintelui 
Franței, de Gaulle, a determinat autori
tățile să adopte măsuri rapide pentru 
restabilirea ordinii, mai ales că greviștii 
au amenințat cu organizarea unui „marș 
al foamei" la Cochabamba concomiten1 
cu sosirea în acest oraș a oaspetelui 
francez. Există unele păreri în sensul că 
anunțarea complotului a fost aleasă de 
autorități ca pretext pentru a justifica 
măsurile excepționale.

In orice caz situația creată în ultimele 
zile în Bolivia indică o nouă adîncire a 
conflictului dintre guvern și opoziție, 
conflict proiectat pe fundalul unor pro
bleme economice și sociale a căror solu
ționare pentru moment este departe .de 
a putea fi întrevăzută.

Vasile OROS

din Danemarca
• P.S.D. A OBȚINUT DIN NOU 

CELE MAI MULTE VOTURI SI 
MANDATE ® COALIȚIA GUVER
NAMENTALĂ A PIERDUT ÎNSĂ 

MAJORITATEA ABSOLUTĂCOPENHAGA 23 (Agerpres). — Marți seara au avut loc în Danemarca alegeri pentru Folketing (parlamentul danez).Partidul social-democrat a repurtat și de data aceasta victoria, obținînd 76 de locuri în noul parlament, același număr ca și la ultimele alegeri din 1960. Partidul liberalradical a obținut zece locuri, cu un loc mai puțin decît a deținut în vechiul parlament, conservatorii 36 de locuri, cu 4 mai mult decît în 1960, partidul liberal (Venstre) și-a menținut numărul de locuri — 38, iar partidul popular socialist — 10locuri, față de 11 în vechiul parlament. In ce privește rezultatul vo

tului din insulele Faroe, reprezentantul partidului social-democrat și-a menținut mandatul în parlament.După anunțarea rezultatelor alegerilor, primul ministru al Danemarcei, Jens Otto Krag, a făcut o declarație la televiziune în care a subliniat că intenționează să dețină în continuare postul de prim-mi- nistru. Rămîne însă de văzut care va fi poziția partidului liberal-radical care încă înainte de desfășurarea alegerilor declarase că nu va accepta să facă parte din viitorul guvern decît dacă va obține un număr mai mare de locuri în parlament sau dacă vechea coaliție guvernamentală — social-democrații și liberal-radicalii — va continua să dețină în parlament majoritatea absolută. Or, rezultatul, alegerilor a- rată că liberal-radicalii au pierdut un loc la actualele alegeri.Pe de altă parte s-a anunțat că Otto Krag a remis miercuri regelui Frederik al IX-lea demisia guvernului. Regele l-a însărcinat pe Krag să rămînă în fruntea guvernului pînă la formarea noului cabinet.
La încheierea vizitei în U.R.S.S. a premierului R.A.U.

Comunicatul comun sovieto-arab

CAIRO
LA CONFERINȚA ȚĂRILOR NEANGAJATE

VOR PARTICIPA 60 DE STATE

Vedere din Cairo

MOSCOVA 23 (Agerpres). — In comunicatul comun sovieto-arab în legătură cu vizita în U.R.S.S. a lui Aly Sabry, dat publicității la Moscova, se arată că în cursul, convorbirilor dintre cele două delegații au fost discutate probleme privind dezvoltarea continuă a colaborării multilaterale dintre Uniunea Sovietică și Republica Arabă Unită și a avut loc un schimb de păreri în probleme internaționale.Primii-miniștri ai celor două țări și-au exprimat intenția fermă .de. a continua eforturile pentru menținerea și întărirea păcii generale și securității popoarelor, pentru respectarea întocmai a principiilor coexistenței pașnice a statelor, indiferent de orînduirea lor socială. Păr

țile sprijină lupta pe care o duce poporul cipriot pentru apărarea suveranității și integrității teritoriale a Ciprului și condamnă amestecul forțelor, străine -în treburile interne ale Congoului. Ele acordă o însemnătate deosebită hotărîrilor celei de-a doua Conferințe a șefilor statelor și guvernelor africane îndreptate spre întărirea unității și coeziunii țărilor africane în lupta împotriva colonialismului, precum și hotărîrilor celei de-a doua Conferințe a șefilor de state arabe care contribuie la întărirea solidarității și independenței naționale a țărilor arabe, la intensificarea luptei lor pentru lichidarea rămășițelor imperialismului în Orientul Arab, pentru cauza păcii.
ACTIVITATEA UNOR ORGANE ALE 0. N. U.■ ■ *. t,
• Ședința Consiliului de Securitate în problema 
cipriotă • Scrisoarea lui A. Gromîko adresată 
secretarului general al O. N. U.

Vizita delegației parlamentare romîne în Franța 

„Dorința ambelor părți de a întreține relații 
pe baza egalității și respectului reciproc“
® La primăria Parisului • Prânzul oferit 
de președintele Adunării Naționale FrancezeMiercuri dimineață, delegația parlamentară romînă, condusă de președintele M.A.N., Ștefan Voitec, a vizitat Muzeul Luvru. Delegația a fost însoțită de Pierre Baudis, membru al Biroului Adunării Naționale Franceze.La invitația președintelui . Consiliului municipal al Parisului, Jean Legaret, delegația a făcut apoi o vizită la primăria orașului, unde a fost salutată de Maurice Berlemont, vicepreședinte al acestui Consiliu. Prezența dv, a spus el, succede vizitei președintelui Consiliului de Miniștri romîn, Ion Gheorghe Maurer. Ea va avea rezultate bune atît la Paris, cît și. la București. Reprezentanții romîni au fost totdeauna primiți cu prietenie în Franța, deoarece noi sîntem conștienți că aparțineți unei națiuni care este prietena Franței. Romînia și-a manifestat în toate împrejurările simpatia și prietenia sa față de Franța, pe care aceasta le împărtășește. Vorbitorul s-a referit apoi la legăturile dintre cele două țări în lupta împotriva nazismului și pentru eliberarea lor. Sistemul socialist, pe care dv l-ați instaurat, a continuat el, v-a permis realizări mari și frumoase în toate domeniile. Trebuie, de asemenea, să subliniez dorința împărtășită de ambele părți de a întreține relații, pe baza egalității și respectului reciproc, relații conforme dorințelor de pace ale celor două țări.In răspunsul său, conducătorul

delegației romîne a arătat că membrii delegației sînt profund mișcați de atenția acordată și de primirea călduroasă ce le-a fost făcută. După ce a mulțumit președintelui și membrilor Consiliului municipal, vorbitorul a subliniat că atît Parisul cît și Bucureștiul au sărbătorit de cu- rînd cea de-a 20-a aniversare a eliberării lor. Sîntem fericiți de această coincidență, deoarece ea reamintește, o dată mai mult, de lupta pentru libertate și progres, baza prieteniei tradiționale ro- mîno-franceze. Președintele M.A ,N. a remarcat că mulți oameni de seamă romîni, care și-au consacrat întreaga lor viață progresului patriei lor, au studiat la Paris, la școala celor mai bune tradiții umaniste franceze. Sperăm — a continuat el — că reprezentanții orașului dv. vor vizita capitala noastră, Bucureștiul, care a cunoscut, în cursul ultimilor ani, o puternică dezvoltare. Vă asigurăm că bucu- reștenii vă vor face o primire călduroasă.Președintele Adunării Naționale franceze, J. Chaban-Delmas, a oferit la reședința sa de la Palais Bourbon un prînz în cinstea delegației romîne. Au luat parte Louis Joxe, ministru de stat, Pierre Guillaumat, fost ministru al apărării naționale, președintele societății franceze de electricitate, Jean Comte- Offenbach, președintele grupului parlamentar de prietenie franco-

romîn al Adunării Naționale, vicepreședinții Adunării Naționale, funcționari superiori ai Adunării Naționale și ai Ministerului Afacerilor Externe al Franței. A fost prezent dr. V. Dimitriu, ambasadorul R. P. Romîne la Paris. în cursul dejunului s-au rostit toasturi.J. Chaban-Delmas a vorbit despre sentimentele reciproce de prietenie dintre cele două popoare, toastînd pentru prosperitatea poporului romîn, în sănătatea președintelui Consiliului de Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a membrilor delegației romîne și a președintelui M.A.N., „Ștefan Voitec.Mulțumind președintelui Adunării Naționale Franceze pentru cuvintele sale călduroase, Ștefan Voitec a toastat pentru prietenia dintre cele două popoare, în sănătatea președintelui Franței, generalul Charles de Gaulle, a președintelui Chaban-Delmas, a membrilor Adunării Naționale Franceze, pentru prosperitatea poporului francez.Chaban-Delmas a oferit apoi președintelui M.A.N. o medalie, comemorativă a Adunării Naționale Franceze și o ediție de lux a unei lucrări a lui Diderot.Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.
★Ziarele pariziene de miercuri publică ample știri în legătură cu sosirea la Paris a delegației M.A.N’ și relatări din prima zi a vizitei!

Georges DASCĂL
(Prin telefon).

In capitala R.A.U. pregătirile în 
vederea celei de a doua conferințe 
a țărilor neangajate devin din ce în 
ce mai intense. După ultimele in
formații la conferință, ale cărei lu
crări vor începe la 5 octombrie, vor 
lua parte delegațiile a 60 de state re- 
prezentînd mai mult de jumătate din 
numărul populației globului. In lo
calul universității din Cairo, unde 
se vor ține ședințele, se execută lu
crările necesare adăpostirii unei 
conferințe de o asemenea amploare. 
In sala de festivități a fost instalată 
o masă imensă în formă de potcoa
vă, la care vor lua loc delegațiile. 
Alături’ pe o estradă, vor lua loc 
președintele și secretariatul confe
rinței. Organizatorii au de rezolvat 
probleme dificile în legătură cu pri
mirea și' cazarea celor aproape 
500 de delegați și a unui mare 
număr de ziariști. Una din facul
tăți va fi afectată Casei presei.

De la prima conferință de acest 
fel, care s-a ținut în anul 1961 la 
Belgrad, multe s-au schimbat în 
lume. Atunci conferința s-a deschis 
sub semny.1 unei vizibile încordări 
în relațiile internaționale. In anii 
care au trecut s-a obținut o anu
mită destindere în atmosfera inter
națională.

■ Dar recentele incidente din golful 
Tonkin și alte fapte care se petrec 
în lume amintesc că cercurile agre

sive n-au renunțat la planurile lor 
aventuriste. Iată de ce opinia publi
că va urmări cu atenție lucrările 
conferinței țărilor neangajate care 
poate să aducă o contribuție la 
„consolidarea păcii și securității 
mondiale". Aceste cuvinte sînt cu
prinse în invitațiile pe care pre
ședintele R.A.U. le va adresa, în nu
mele organizatorilor, tuturor țărilor 
participante. Pentru a se evita pre
zența lui Chombe la conferință s-a 
hotărît ca guvernul congolez să nu 
fie invitat. Mahmoud Riad, minis
trul de externe al R.A.U., va invita 
la rindul său, pe miniștrii de exter
ne ai țărilor participante la o întru
nire prealabilă care va începe la 1 
octombrie. Ei urmează să hotărască ce probleme noi vor fi înscrise pc 
agenda conferinței. Ziarele locale 
presupun că printre acestea vor fi 
problema cipriotă, incidentele din 
golful Tonkin, imixtiunea străină în 
Congo, conflictul dintre Malayezia 
și Indonezia.

„Intr-o lume în care riscul unui 
război total n-a dispărut — scrie 
ziarul „Al Gumhuria“ — țărilor nean
gajate Ic revine o importantă misi
une". La rindul său „Al Ahram" 
scrie că țările neangajate vor face 

' „un efort sincer în vederea împie
dicării unui nou conflict armat“.

Nicolae PLOPEÀNU

NEW YORK 23 (Agerpres). — La 22 septembrie a avut loc o nouă ședință a Consiliului de Securitate în cadrul căreia au continuat dezbaterile asupra raportului secretarului general al O.N.U., U Thant, privind operațiunile forței O.N.U. în Cipru. După cuvîntarea rostită de reprezentantul Boliviei, ședința Consiliului de Securitate a luat sfîrșit ne- maifiind înscris nici un vorbitor. întrunit din nou miercuri, Consiliul de Securitate a stabilit amînarea adoptării unei hotărîri în problema prelungirii staționării forțelor O.N.U. în Cipru.
★NEW YORK 23 (Agerpres).— La Națiunile Unite s-a anunțat că azi vor fi reluate lucrările Comitetului special O.N.U., însărcinat cu cercetarea politicii de apartheid, a Su". vernului Republicii Sud-Africane.
★MOSCOVA 23 (Agerpres) — TASS. La 23 septembrie a fost dată publicității la Moscova scrisoarea adresată de Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., secretarului general al O.N.U., U Thant.

In scrisoare se propune includerea pe ordinea de zi a celei de-a 19-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. ca problemă separată, punctul „Cu privire la renunțarea de către state la folosirea forței pentru rezolvarea litigiilor teritoriale și a problemelor de frontieră“.
împăratul Etiopiei 
la SofiaSOFIA 23 (Agerpres). — La 23 septembrie a sosit într-o vizită oficială în R: P. Bulgaria, venind din R. P. Ungară, împăratul Etiopiei, Haile Selassie I. Pe aeroportul din Sofia înaltul oaspete și persoanele care îl însoțesc au fost întîmpinați de G. Traikov, Todor Jivkov și de alți conducători de stat, șefi și reprezentanți ai misiunilor diplomatice, oameni ai muncii. G. Traikov și Haile Selassie au rostit cuvîntări.

Convocarea
Congresului U.C.I.BELGRAD 23 (Agerpres) Taniug transmite : Comitetul Executiv al Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia a hotărît, pe baza concluziilor celei de-a Vl-a Plenare a C.C. al U.C.I., ca cel de-al VIII-lea Congres al U.C.I. să-și înceapă lucrările la Belgrad, în ziua de 7 decembrie a.c.Comitetul. Executiv al C.C. al U.C.I. a confirmat propunerea ordinii de zi a Congresului.1. — Raportul C.C. al U.C.I. și al Comisiei Centrale de Revizie despre munca depusă între Congresul VII și Congresul VIII.2. — Rolul Uniunii Comuniștilor în făurirea pe mai departe a relațiilor sociale socialiste, problemele actuale în mișcarea muncitorească internațională și lupta pentru pace și socialism în lume. Referent : Iosip Broz Tito.3. — Scopurile social-economice ale dezvoltării economiei în perioada ce urmează. Referent : Edvard K ardeii.4. — Problemele actuale ale construcției, în continuare, a U.C.I. Referent : Alexandar Rankovici.. 5. — Mișcarea ideologică pe actuala treaptă a dezvoltării și sarcinile viitoare ale U.C.I. Referent : Veliko Vlahovici.6. — Schimbări și completări la statutul U.C.I. Referent : Lazar Kolisevski.7. — Adoptarea rezoluției celui de-al VIII-lea Congres asupra sarcinilor viitoare ale U.C.I.8. — Alegerea C.C. al U.C.I. și a altor organe. 9. — Diverse.

LONDRA

PRO SAU CONTRA UNEI DEZBATERI
LA TELEVIZIUNEPro sau contra ? De cîteva zile, părerile sînt împărțite atît în presă cît și în opinia publică britanică.Totul a pornit de la aprecierea făcută de primul ministru sir Alec Douglas Home asupra programului electoral laburist: „O listă de bucate fără prețuri". Harold Wilson, liderul partidului laburist, a propus imediat o confruntare la televiziune în cadrul căreia cei doi să dezbată, polemic, bineînțeles, implicațiile financiare ale programelor celor două partide. Conducerea conservatorilor a declinat însă oferta, arătînd că nu este vorba de alegeri „prezidențiale" de tip american, ci de alegeri generale britanice care denotă o campanie în toate circumscripțiile și nu numai între doi șefi. Unii comentatori consideră că influența mare a televiziunii asupra alegătorilor ar putea aduce anumite modificări dăunătoare unui partid sau altuia în balanța electorală la scara întregii țări și că deci hotărîrea conservatorilor ar fi dictată de prudență pentru evitarea oricărui risc.Partidul comunist care solicită — ca și celelalte partide — dreptul

de acces la posturile de radio și televiziune, continuă să fie lipsit de acest drept. Nu de mult, în fața clădirii BBC-ului (Societatea de radio și televiziune) mai multe mii de persoane au demonstrat pentru egalitatea de tratament a partidului comunist în această privință.In plină campanie, marți, a avut loc o ședință a cabinetului, despre care ziarele scriu că probabil este ultima înainte de alegeri, pentru a examina îndeosebi situația economică. Speculațiile ziarelor se referă la deficitul balanței de plăți în comerțul exterior al Marii Britanii, avîn- du-se în vedere în același timp că, începînd de vineri, urmează a fi publicate date oficiale ale Ministerului de Comerț în acest domeniu. In cercurile conservatoare se afirmă că dificultățile legate de balanța comercială ar fi temporare, că deci a- ceastă situație nu ar cere luarea u- nor măsuri urgente și, în orice caz, după cum apreciază presa, nu înainte de 15 octombrie, ziua scrutinului. ................
Liviu RODESCU

NEW YORK. La New York a avut 
loc o ceremonie funebră în memoria 
eminentei militante a mișcării comu
niste și muncitorești americane și in
ternaționale, Elizabeth Gurley-Flynn, 
fostă președintă a Partidului ' Comu
nist din S.U.A., care a încetat din 
viață la 5 septembrie. Urna cu cenu
șa defunctei se afla așezată printre 
numeroase coroane de flori. La cere
monie au participat Gus Hall, Henry 
Winston și alți conducători ai P-C. 
din S.U.A., precum, și .delegații din 
diferite regiuni ale țării.

ROMA. La propunerea lui Luigi 
Longo, grupul de deputați comuniști 
din parlamentul italian a ales ca pre
ședinte al său, în locul lui Palmiro 
Togliatti, pe Pietro Ingrao, membru 
în direcțiunea P.C. Italian, secretar 
al C.C. al P.C.I.

PRAGA. La Praga a sosit o dele
gație a C.C. al Partidului Comunist 
Italian din care fac parte Paolo Bu- 
falini și Carlo Galluzzi, membri ai 
Direcțiunii Partidului Comunist Ita
lian.

DELHI. Fostul prim-ministru al 
Kașmirului, Ghulam Mohammed, a 
fost arestat la Srinagar sub acuzația 
de a fi periclitat pacea și liniștea a- 
cestui stat. Arestarea sa a fost hotă- 
rîtă de guvernul Kașmirului.

NEW YORK. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a desemnat o comi
sie specială care să elaboreze reco
mandări concrete pe baza hotărîrilor 
adoptate de Conferința Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare. Lu

crările comisiei vor avea loc la New 
York între 28 septembrie și 23 octom
brie.

PRAGA. La 23 septembrie a sosit 
la Praga într-o vizită oficială, la invi
tația guvernului cehoslovac, Aii Sa
bri, primul ministru al Republicii A- 
rabe Unite, și persoanele care îl în
soțesc.

BEIRUT. Miercuri a avut loc cere
monia depunerii jurămîntului de că
tre Charles Helou, noul președinte al 
Libanului, după expirarea cu o zi îna
inte a mandatului fostului președinte 
Fuad Șehab. în cuvîntarea rostită în 
fața deputaților, președintele Helou a 
subliniat că politica externă a Libanu
lui se va întemeia pe relații bune cu 
țările prietene, pe o politică de cola
borare sinceră cu țările arabe.

NEW YORK. în S.U.A. a fost 
creat Consiliul național al responsa
bilității cetățenești, avînd drept scop 
demascarea activității unor organizații 
de extremă dreaptă, printre care „So
cietatea John Birch“. Consiliul cuprin
de personalități de frunte, printre 
care foști miniștri și guvernatori, li
deri sindicali, oameni de știință.

KARACI. Studenții din orașul pa
kistanez Khulna, al treilea ca mărime 
din această țară, au organizat în cursul 
zilei de 23 septembrie o demonstra
ție, cerînd autorităților să renunțe la 
măsurile care privează de titlurile u- 
niversitare toate persoanele bănuite 
de activitate antiguvernamentală.

BUENOS AIRES. Un tribunal din 
Buenos Aires a ordonat miercuri a- 
restarea a 119 lideri ai Confederației 
Generale a Muncii din Argentina, sub 
învinuirea de a fi declarat la începu
tul anului o grevă a brațelor încru
cișate.

Nava spaniolă „Sierra Arangazu" a 
fost atacată și avariată zilele tre
cute de două ambarcațiuni ale 
contrarevoluționarilor cubani în 
timp ce se îndrepta spre Cuba cu 
o încărcătură là bord. In timpul 
atacului un număr de marinari 
spanioli au fost uciși. Sicriele vic
timelor au fost aduse pe calea ae

rului Ia Madrid

Președintele Franței
a sosit laBOGOTA 23 (Agerpres). — Marți seara, președintele Franței de Gaulle, a sosit la Bogota, fiind întîmpinat la aeroport de președintele Columbiei, Leon Guillerma Valencia. în toastul rostit la banchetul oferit la palatul prezidențial, de Gaulle s-a pronunțat pentru crearea „unei lumi echilibrate, în care nici o dominație să nu poată impune legea sa, în care fiecare popor să dispună efectiv de

ogotael însuși, adică de forțele sale, de resursele sale, de acțiunea sa“.Miercuri președintele de Gaulle a vizitat Bogota. La centrul național de formare profesională el a rostit o cuvîntare. în restul zilei, , președintele de Gaulle a mai vizitat liceul Pasteur, colonia franceză din Bogota și parlamentul unde a rostit din nou un discurs. It

Optimism după prima rundă a intrevederilor. Cel trei prinți laoțieni la 
ședința lor de la Paris in care s-a ajuns la un acord asupra problemelor 
ce urmează a ii discutate. Se va menține oare acest optimism și pe viitor?

PARIS. Aci s-a anunțat că navele 
de suprafață ale flotei franceze nu vor 
participa la manevrele marinei mili
tare ale N.A.T.O., care au început la 
21 septembrie în Oceanul Atlantic. 
Deocamdată nu sînt cunoscute cauzele 
care au determinat această hotărîre.

KHARTUM. Comisia de arbitraj și 
conciliere în disputa de frontieră din
tre Algeria și Maroc își continuă lu
crările la Khartum. Delegații Algeriei 
și Marocului au prezentat membrilor 
comisiei rapoarte explicative în legă
tură cu o serie de probleme.

NICOSIA. Miercuri dimineața a 
fost înregistrat un cutremur de pă- 
mînt în orașul cipriot Limassol. Deși 
nu s-au înregistrat pagube materiale, 
cutremurul a produs o adevărată pa
nică în rîndul populației.

LONDRA. Președintele Indiei, Sar- 
vapalli Radhakrishnan, care se află 
într-o vizită oficială în Irlanda, a 
început tratativele cu primul ministru 
al Irlandei, Lemass. Președintele Rad
hakrishnan a fost ales doctor honoris 
causa în științe juridice al Universită
ții Naționale din Irlanda.

PARIS. La Paris a fost dată publi
cității o declarație a Asociației inter
naționale a juriștilor democrați, care 
protestează împotriva arestării de către 
autoritățile rasiste a cunoscutului avo
cat sud-african Louis Baker și cere 
eliberarea lui imediată.

Schimbul documentelor 
privind ratificarea unei • 
convenții romino- iugoslaveBELGRAD 23 (Agerpres). — La 23 septembrie a avut Ioc la Secretariatul de Stat pentru Afacerilé Externe al R. S. F. Iugoslavia schimbul documentelor cu privire la ratificarea Convenției de desființare a vizelor pentru călătorii în scopuri oficiale și particulare între R. P. Romînă și R.S.F. Iugoslavia, convenție semnată la 6 iulie 1964 la București.Convenția va intra în vigoare la 30 de zile de la data schimbului documentelor de ratificare.

Situația guvernului Khanh 
rămine șubredăSAIGON 23 (Agerpres). — Situația politică a guvernului Khanh rămîne șubredă, transmite agenția Associated Press. Miercuri, 3 000 de muncitori de pe plantațiile de cauciuc au declarat grevă, re- vendicînd îmbunătățirea situației lor materiale. Pe de altă parte, după ce guvernul izbutise să pună capăt revoltei trupelor care ocupaseră orașul Ban Me Thuot, agenția U.P.I. anunță că un alt grup de cîteva sute de militari, pregătiți să lupte împotriva forțelor patriotice din provincia Durlac, au ocupat miercuri cinci garnizoane, declarînd că nu vor mai recunoaște guvernul de la Saigon.
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