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COMISIILE ECONOMICE

Ca și în celelalte regiuni ale țării, organele de partid din Banat folosesc, 
cu bune rezultate, comisiile economice pentru a asigura o conducere compe
tentă a economiei și a orienta organizațiile de partid din întreprinderi spre pro
blemele cele mai importante ale producției. Corespondentul ziarului nostru Ion 
Chiujdea a solicitat tovarășului Trandafir Cocîrlă, secretar al Comitetului re
gional P.M.R. Banat, să relateze cititorilor despre experiența acumulată în acest 
domeniu de organele locale de partid.
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roșu" să introducă un sistem 
reglare mecanizată a cilindrilor 
laminorul de platine, ceea 
a dus la creșterea productivității 
minorului, paralel cu reducerea 
fortului fizic al muncitorilor,
sprijinul comisiei economice a Co
mitetului orășenesc de partid Timi
șoara s-a introdus călirea cu curenți 
de înaltă frecvență la Uzinele me- 
canice-Timișoara, iar la „Electromo
tor" — mecanizarea împachetării 
tolelor pentru motoare electrice.

CAIRO 15 (Agerpres). — Joi după- 
amiază a sosit la Cairo, într-o vi
zită oficială, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de Emil 
Bodnăraș, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, și de prof. univ. 
Paul Niculescu-Mizil, deputat, se
cretar al Comisiei de cultură și în
vățămînt a Marii Adunări Naționale.

Oaspeții romîni au fost întîmpinați 
pe aeroportul din Cairo de Ali Sabri,

primul ministru al R.A.U., Hussein 
Khallaf, ministru pentru relațiile 
culturale și tehnice, și de alte per
soane oficiale, precum și de membri 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la Cairo.

In aceeași zi, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, a făcut o vi
zită primului ministru al R.A.U., Aii 
Sabri, cu care a avut o convorbire.

proiectată

Metode modeme de execuție 
productivitate sporită

nu-

Puternica dezvoltare a indus
triei în Banat pune sarcini com
plexe în fața organelor locale de 
partid. Am dori să cunoaștem a- 
portul comisiei economice a comi
tetului regional și al comisiilor e- 
conomice ale comitetelor raionale 
și orășenești de partid în rezolva
rea acestor probleme.

Sarcinile ce le revin în conduce
rea și îndrumarea competentă a e- 
conomiei au impus comitetului 
.regional, comitetelor orășenești și 
raionale să atragă în munca comi
siilor economice un larg activ de 
specialiști cu temeinică pregătire. 
Activul obștesc folosit în acest scop 
de Comitetul regional de partid Ba
nat, prin intermediul comisiei sale 
economice, cuprinde un mare 
măr de activiști nesalariați
cercetători de la baza Academiei 
R. P. Romîne din Timișoara, cadre 
didactice de la Institutul politehnic, 
ingineri, tehnicieni, economiști, sta
tisticieni și alți specialiști. Din însăr
cinarea organelor locale de partid, 
colective alcătuite din membri ai 
comisiilor economice și alți specia
liști analizează stadiul realizării in
dicatorilor de plan, studiază căile 
de valorificare a rezervelor interne 
ale producției din întreprinderi. 
Munca entuziastă a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor, măsurile 
luate de organele și organizațiile de 
partid, pe baza propunerilor făcute 
de comisiile economice, au contri
buit ca pe primele 9 luni ale anului 
sarcinile de plan să fie realizate pe 
ansamblul regiunii la producția glo
bală și marfă în proporție de aproa
pe 103 la sută, la productivitatea 
muncii — peste 102 la sută, econo
miile suplimentare la prețul de cost 
pe primele 8 luni să însumeze circa 
91 milioane de lei iar beneficiile 
peste plan — 93 milioane de lei.

Conferința regională a acor
dat, după cum se știe, o deose
bită atenție promovării largi a 
progresului tehnic. Dat fiind că în 
Banat sînt uzine mari, dotate 
cu o tehnică modernă, avînd spe
cialiști cu înaltă pregătire și 
muncitori calificați, s-a cerut a- 
cestor uzine să depună toate e- 
forturile pentru a contribui la 
înzestrarea economiei naționale 
cu mașini și utilaje la nivelul teh
nicii mondiale. Ce au întreprins 
comisiile economice în această 
direcție ?

COMUNICAT COMUN
ROMÎNO-PAKISTANEZ

Cum se asigură orientarea co
misiilor economice spre proble
mele esențiale ale activității în
treprinderilor ?s-.

Ne îngrijim de aceasta încă de la 
întocmirea planului de lucru al co
misiilor economice. Obiectivele sta
bilite cu acest prilej decurg din sar
cinile cele mai importante stabilite 
de Congresul al III-lea, de plena
rele C.C, al P.M.R. și de hotărîrile 
guvernului, din concluziile ședințe
lor comitetului regional și comite
telor orășenești de partid ; ele țin 
seama de condițiile, sarcinile _ și 
preocupările specifice ale diferite
lor ramuri industriale sau între
prinderi.

O atenție deosebită acordăm In
troducerii în producție a metodelor 
tehnologice moderne de înaltă pro
ductivitate. Cu cîteva luni în urmă, 
Comitetul regional de partid Banat 
a cerut comisiei economice regio
nale să ajute organele și organiza
țiile de partid, conducerile întreprin
derilor în inițierea unei acțiuni 
pentru promovarea largă a sudurii 
automate în uzine. Colective alcă
tuite din membri ai comisiei econo
mice, specialiști de la baza Acade
miei, Facultatea de mecanică și alți 
specialiști au fost trimise la Uzinele 
constructoare de mașini Reșița, Uzi
nele de vagoane Arad, Uzinele me- 
canice-Timișoara, U.C.M.M.A. Boc
șa. Aici ele au cercetat, împreună 
cu organizațiile de partid și condu
cerile întreprinderilor, care piese și 
ansamble se pretează la sudura au
tomată și ce dispozitive pot fi con
cepute și executate în aceste uzine 
spre a spori volumul pieselor reali
zate prin sudură automată. Efica
citatea măsurilor întreprinse în 
urma acestei acțiuni este oglindită de 
faptul că in 1964 unele uzine au 
ajuns să execute prin sudură auto
mată aproape de două ori mal mul
te piese decît în anul precedent.

In vederea modernizării producției, 
comisia economică a Comitetului o- 
rășenesc de partid Caransebeș a 
ajutat conducerea uzinelor „Oțelul

Noi am îndrumat comisiile econo
mice să acorde un ajutor sistematic 
uzinelor în asimilarea a noi ma
șini și agregate de înalt nivel teh
nic și calitativ. In această privință 
au și fost obținute rezultate poziti
ve. La Uzinele de vagoane Arad a 
intrat în producția de serie noul tip 
de vagoane de călători de clasa a 
Il-a, avînd un sistem de încălzire e- 
lectrică și cu abur și realizînd viteze 
mari de circulație în condiții de si
guranță sporită.

în cadrul ședinței pe ramura in
dustriei constructoare de mașini din 
Banat, consacrată dezbaterii cifrelor 
de plan pe 1965, s-a pus un accent 
deosebit pe asimilarea la timp a ti
purilor noi de mașini -și utilaje pre
văzute în planurile tehnice ale uzi
nelor, pe gospodărirea chibzuită a 
metalului, pe executarea tuturor lu
crărilor de mică mecanizare stabilite. 
La „Electromotor“ Timișoara, efor
turile sînt îndreptate spre moderni
zarea constructivă a unor mașini- 
unelte în vederea sporirii randa
mentului lor ; la Uzina de strunguri 
Arad vor fi întărite 
concepție și îmbunătățită 
sculăriei pentru ca să 
față nevoilor sporite 
ale secțiilor.

serviciile de 
munca 

poată face 
de S.D.V.-uri

de cunoscut 
munca comi- 

interventia 
pentru solu- 
actuale pro-

Ar fi interesant 
cum se îmbină în 
siilor economice 
promptă, operativă 
ționarea celor mai
bleme cu preocuparea pentru 
obiectivele de perspectivă.

Voi începe prin cîteva exemple 
menite să ilustreze eforturile spre o 
mai mare operativitate. într-o vre
me, întreprinderile forestiere din 
regiune nu-și realizau planul la 
unul din indicatorii săi principali 
— productivitatea muncii. Comite
tul regional a analizat cauzele aces
tei stări de lucruri. Studiul efectuat 
de comisia economică, dezbaterea a- 
cestor probleme într-o plenară lăr
gită cu activul din industrie au scos 
la iveală deficiente în organizarea 
producției și modul de folosire a 
utilajelor, practicarea de metode și 
tehnologii învechite în unele sec
toare de producție. Plenara comi
tetului regional a adoptat un plan 
de măsuri a cărui aplicare a fost 
controlată sistematic de biroul co
mitetului regional prin comisiile e- 
conomice. în urma îmbunătățirii in
dicilor de utilizare a mecanismelor 
în industria forestieră a regiunii, 
sarcinile de creștere a productivită
ții în primele 9 luni ale anului au 
fost depășite.

Un alt caz. Cunoscînd greutățile 
întîmpinate de întreprinderea de

KARACI 15 (Agerpres). —
La invitația președintelui Pakis

tanului, excelența sa feldmareșalul 
Mohammed Ayub Khan, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, excelența sa Ion Gheorghe 
Maurer, a făcut între 13—15 octom
brie 1964 o vizită în Pakistan.

Președintele Ion Gheorghe Maurer 
a fost însoțit de Emil Bodnăraș, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, și Paul Niculescu-Mizil, depu
tat, secretar al Comisiei de cultură 
și învățămînt a Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne.

Președintele Pakistanului și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne au avut un schimb de 
vederi asupra problemelor de inte
res comun pentru cele două țări, 
precum și asupra unor probleme in
ternaționale actuale. Schimbul de 
vederi s-a desfășurat într-o at
mosferă de sinceritate și caldă prie
tenie.

Președintele Pakistanului și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Romîniei privesc cu satisfacție dez
voltarea relațiilor de prietenie din
tre Pakistan și Romînia, exprimată- 
prin încheierea acordului comercial 
din luna mai 1964. Ei au convenit 
să exploreze noi posibilități de a 
lărgi sfera de colaborare construc
tivă în domeniile economic și co
mercial.

în scopul colaborării dintre cele 
două state, guvernul Republicii 
Populare Romîne și guvernul Pa
kistanului au hotărît să stabilească 
relații diplomatice.

Cele două părți au fost pe deplin 
de acord că, în condițiile actuale, 
cea mai importantă problemă este 
menținerea și consolidarea păcii în 
lume. Președintele Pakistanului și 
președintele Consiliului de Miniștri

consideră că deosebirile de sistem 
social-politic și apartenența la dife
rite grupări de state nu constituie 
un obstacol în calea realizării înțe
legerii reciproce în problemele ma
jore ale contemporaneității și re
levă că înfăptuirea colaborării paș
nice în relațiile internaționale răs
punde intereselor arzătoare ale 
omenirii. Ei au subliniat, de aseme
nea, necesitatea promovării în rela
țiile dintre state a principiilor res
pectării suveranității, independenței 
și integrității teritoriale, neames
tecului în treburile interne și co
laborării reciproc avantajoase.

Președintele Pakistanului și pre
ședintele Consiliului de Miniștri au 
constatat cu satisfacție că în ultima 
vreme a avut loc o anumită destin
dere în relațiile internaționale. Tot
odată, ei și-au exprimat îngrijorarea 
față de diferendele existente în di
feritele părți ale lumii care pot 
constitui o amenințare la adresa pă
cii, considerînd că astfel de diferen
de trebuie să fie rezolvate pe cale 
pașnică, în conformitate cu Carta 
Națiunilor Unite și cu principiile 
dreptului și justiției internaționale, 
în acest context r președintele Pakis
tanului a explicat președintelui Con
siliului de Miniștri ah R. P. Romîne 
importanța soluționării urgente și 
pașnice a disputei în problema Caș- 
mirului, în interesul păcii mondiale 
și al bunăstării popoarelor din India 
și Pakistan, ca și din Cașmir.

Cele două părți își reafirmă hotă- 
rîrea de a depune în continuare e- 
forturi în vederea slăbirii încordării 
în relațiile internaționale, dezvoltării 
colaborării și înțelegerii între state. 
O importanță deosebită pentru asi
gurarea păcii și securității mondiale

întreprinderile industriei ușoare au 
realizat, în primele 9 luni din acest an, 
o producție globală aproape egală cu 
cea obținută în întreg anul 1961. Acest 
spor a fost obținut ca urmare a utilării 
întreprinderilor cu mașini de mare 
randament, construirii unor capacități 
noi de producție, realizării înainte de 
termen de către unitățile noi intrate în 
funcțiune a sarcinilor de producție pro
iectate. Prin atingerea parametrilor pro
iectați înainte de termen, Fabrica de 
sticlă de la Sighișoara a realizat în- 
tr-un an 27 milioane borcane și alte 
produse peste capacitatea prevăzută. 
De asemenea, la filatura din Tălmaciu 
s-a obținut o producție de fire cu 17 
la sută mai mare iar productivitatea 
muncii a sporit cu 23 la sută.

ORADEA (coresp. „Scînteli"). — Pe 
șantierul Uzinei de alumină din Ora
dea se lucrează cu mult spor, meto
dele avansate de execuție căpătînd 
o largă extindere. Prin folosirea de 
elemente prefabricate de mare greu
tate — stîlpi de pînă la 35 tone, 
grinzi de fațadă, ferme metalice, 
chesoane de acoperiș — s-a asigu
rat un ritm susținut la ridicarea ha
lelor șl altor construcții. Silozurile 
de alumină, coșul de fum, blocul de 
exploatare se realizează în cofraje 
glisante, iar canalul de aducțiune și 
cel de evacuare în cofraje alunecă
toare.

O metodă larg aplicată pe șantier 
se referă la crearea de goluri pentru

montaj în fațade, astfel încît utila
jele pot fi ridicate șl așezate la locul 
lor definitiv, din exterior, cu ajuto
rul unei macarale puternice. La lu
crările de instalații electrice se folo
sesc noduri de cable și panouri de 
distribuție prefabricate. Toate aceste 
metode au contribuit la realizarea 
unul ritm înalt de lucru pe șantier, 
la sporirea productivității muncii. In 
cele 9 luni din acest an, sarcina pla
nificată de creștere a productivității 
muncii a fost depășită aici 
sută.

în fotografie : echipa de 
condusă de brigadierul
Ursu montează mecanismul de ac
ționare al calcinatorulul.

cu 5 la

montori
Ieronlm

(Continuare în pag. IV-a)

Deschiderea sesiunii 
științifice jubiliarei

In cea de-a doua zi a manifestări
lor consacrate centenarului Univer
sității din București s-a deschis se
siunea științifică jubiliară. In aula 
Universității bucureștene, unde s-a 
desfășurat prima ședință de comuni
cări, se aflau Ilie Murgulescu, pre
ședintele Academiei R. P. Romîne, 

...Jean. Liyescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului,’ academicieni, mem
bri corespondenți ai Academiei, ca
dre didactice, studenți, oaspeți din 
țară și de peste hotare.

în cadrul ședinței, prof. univ. Ion 
Ionașcu a prezentat comunicarea 
„Aspecte din istoricul Universității 
din București“, iar acad. Miltiade 
Filipescu, comunicarea „Dezvoltarea 
cercetării științifice la Universitatea 
din București“. Acad'. Gh. Mihoc a 
înmînat Medalia jubiliară a cente
narului reprezentanților celor 47 in
stituții de învățămînt superior din 
țara noastră și oaspeților străini.

Lucrările sesiunii continuă. In sălile expozl|lel

Radiogramă de la trimisul nostru
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ciallștl din cadrul comisie! economice a comitetului orășenesc de par

tid studiază extinderea In procesul de producție a sudurii automate

zburătoare“
IOLANDA BALAȘ -DIN NOU 
CAMPIOANĂ OLIMPICĂ

Un spectacol de neuitat, o victorie 
care ne-a încălzit inimile și care va 
rămîne înscrisă cu litere de aur în is
toria celei de-a 18-a olimpiadei Pri
veam la tribunele încremenite în aș
teptare, la fețele oamenilor din preaj
mă și simțeam cum fiecare din cei 
75 000 de spectatori se fereau parcă 
să și respire penfru ca ștacheta să ră- 
mînă neatinsă pe suport în clipa cînd 
lolanda își lua zborul pesfe ea. Pînă 
la înălțimea de 1,80 m, marea noastră 
atletă și-a încercat puterile împreună 
cu ausfralianca Brown și sovietica 
Cencik. Apoi a rămas singură, doar 
ea și ștacheta înălțată mereu și me
reu mai sus. Meticuloasă cum o știm, 
punea mîna pe mica greblă, netezea 
nisipul și apoi, pendulînd cîfeva se
cunde, pornea în fantasticele ei sări
turi. Mai întîi și-a luat rămas bun de 
la vechiul ei record olimpic, pa care 
l-a purtat cu glorie pafru ani, și nu 
s-a simțit cuprinsă cîfuși de puțin de 
nostalgia despărțirii... Cînd pe micul 
ecran luminos de lîngă locul săriturii 
a apărut înscrisă cifra 1,90 m, glasul 
crainicului stadionului a fost literal
mente acoperit de ovațiile oameni
lor. Din nou liniștea s-a așternut pes
te gazonul scăldat în lumina puternică 
a reflectoarelor și din nou lolanda a 
pornit cu pasul său elastic, sub privi
rile admirative ale fostelor ei adver
sare, devenite acum simple specta
toare. O ultimă zvîcnire și iată că la 
ora 17 și 45 de minute, după mai 
bine de trei ore de eforturi și emoții, 
un nou record era înscris pe lista per
formanțelor de răsunet: 1,90 m. Puțin 
a lipsit ca, sub cerul spuzit de sfele 
al capitalei nipone, sub simbolica 
mină a flăcării olimpice, numele 
mîncei, cunoscut de mai mulți ani 
toate continentele, să strălucească 
uriașul panou electronic în dreptul 
frei care ar fi arătat un nou record 
mondial. Ostenită de eforturi și în
văluită de răcoarea vîntului ce bătea 
dinspre ocean, loll a trebuit să-și a-

mîne penfru altă dată întîlnirea cu re
cordul mondial pe care o aștepta și 
o dorea cu alîta ardoare. Oricum 
însă excepționala ei performanță a în
cununat această a 5-a zi a J.O. „Mi
nunat, minunat" — își exprimau cu 
glas tare admirația spectatorii japo
nezi din vecinătatea tribunei presei. 
Și cînd pe catargul cel mai înalt s-a 
ridicat, fîlfîind ușor în bătaia vîntu
lui, drapelul patriei dragi, iar acordu
rile fanfarei ce intonau imnul R.P.R. 
pluteau încă peste stadion, lolanda 
Balaș — proaspăta campioană olim
pică — saluta emoționată tribunele 
răspunzînd aclamațiilor. Peste puține 
minute, în sala special rezervată inter
viurilor ea era luată cu asalt de ope
ratorii de film și televiziune, de zeci

de ziariști din diferite fărl ale lumii. 
„Ce ai vrea să transmiți celor de a- 
casă", izbutesc s-o întreb prin larma 
mulțimii.

— Că sînt nespus de fericită adu- 
cînd țării această victorie. Primele 
mele gînduri s-au îndreptat spre pa
trie, spre cei dragi, pe care i-am sim
țit alături de mine iot timpul.

Profit de faptul că australiana Brown 
este lîngă lolanda și îi solicit citeva 
cuvinte despre partenera sa de între
cere: „Este excepționalăl Cred că a- 
cest cuvînt exprimă totul și încă ceva: 
vreau să-i mulțumesc că numai con- 
curînd alături de ea am putut să-mi 
realizez visul, să obțin un nou record 
al Australiei". Printre ziariști zăresc 
o fostă stea a atletismului mondial, 
celebrul alergător Gordon Piry. îi cer 
părerea: „Este de-a dreptul fenome
nală romînca. O felicit din toată 
inima".

în drum spre casa presei străbat cu 
greu străzile înțesate de oameni; toc
mai au apărut edițiile de seară ale 
ziarelor. Marele cotidian „Japan Ti
mes” avea pe prima pagină o specta
culoasă fotografia din timpul săriturii 
lolandei, iar reportajul publicat pe ul
tima pagină purta titlul „Magnifica 
zburătoare".

Ion MĂRGINEANU

(Relatări asupra întrecerilor de 
ieri în pag. a IlI-a).

Pe stadionul din Tokio, lolanda Balaș sare 1,90 m
Telefoto Agerpres

Inaugurarea expoziției

Dezvoltarea Universității din București"
Ieri dimineață a fost inaugurată expo

ziția „Dezvoltarea Universității din 
București". La vernisaj au participat 
Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, 
reprezentanți ai conducerii unor insti
tuții centrale și de învățămînt din Bucu
rești și din țară, academicieni, cadre 
didactice din învățămîntul superior, 
oaspeți de peste hotare, studenți. După 
cuvîntul inaugural, rostit de prof. dr. 
Alexandru Bălăci, prorector al Univer
sității din București, asistența a vizitat 
expoziția. Sînt expuse hrisoave și 
alte documente vechi referitoare la des
chiderea în 1794 și funcționarea
cademiei domnești, tipărituri în lim
ba romînă, litografii, manuscrise, ac
te oficiale privind introducerea limbii 
naționale în școala 
voltarea continuă a 
cărei act de naștere 
tura domnitorului Al.
parte a expoziției înfățișează vizitatori
lor structura de azi a universității. Nu-

A-

superioară, dez- 
Universității al 
poartă semnă- 

1. Cuza. O altă

meroasele fotografii, grafice oglindesc 
condițiile optime de învățătură și viață 
asigurate tinerilor prin grija partidului 
și a statului democrat-popular. In vi
trine special amenajate sînt expuse di
plomele de onoare, medaliile omagiale, 
saluturile adresate în limba latină, co
lecțiile de cărți etc. primite de Univer
sitatea din București, cu prilejul împli
nirii a 100 de ani, din partea instituții
lor de învățămînt superior din_ țară și 
a celor peste 60 de universități din în
treaga lume cu care universitatea noas
tră întreține legături.

★

Participanții la sărbătorirea cen
tenarului Universității din Bucu
rești au asistat joi seara în sala 
Teatrului de Operă și Balet al R.P. 
Romîne, la un spectacol dat în cin
stea lor, care a cuprins lucrări de 
muzică clasică, cîntece și dansuri 
populare romînești.

SCRISORI CĂTRE „SCÎNIEIA"

STICLE CĂLĂTOARE
Din luna iunie și pînă în pre

zent se plimbă de la diferite uni
tăți I.R.V.A. din țară la între
prinderea „Zarea" din Capitală și 
retur mii de sticle care, conform 
unor instrucțiuni stabilite de or
ganele Ministerului Industriei A- 
limentare și ale Ministerului Co
merțului Interior, au fost găsite 
necorespunzătoare (sticle cu o ca
pacitate mai mică decît cea le
gală, ciobite, cu inscripții vechi 
etc.). întreprinderea „Zarea", prin 
diferite circulare, a atras aten
ția în nenumărate rînduri con
ducerilor unităților I.R.V.A. să 
nu mai trimită decît sticle con
form normelor stabilite. Totuși, a- 
ceste unități, ca I.R.V.A.-Brașov, 
Hunedoara, Bacău, Suceava, Plo
iești etc., nu respectă instrucțiu
nile în vigoare și continuă să tri
mită sticle pe care sîntem nevoiți 
să le refuzăm. Numai în trimes
trul III au fost restituite aproape

65 000 de bucăți. Cine suportă 
cheltuielile pricinuite de trans
portul tur-retur al acestor sticle, 
de manipularea lor? Ciudat este 
că unele dintre sticlele retrimise 
vin înapoi cu transportul urmă
tor. Unității I.R.V.A.-Timișoara 
i-au fost trimise la un moment 
dat retur 1 739 de sticle necores
punzătoare, 
să primim de la 
alte 821 de sticle 
le-am returnat. 
risipă de bani, 
muncă ?

Este cazul ca i 
sticlelor trimise 
înceteze. Organul tutelar din Mi
nisterul Comerțului Interior tre
buie să intervină cu hotărîre pen
tru a pune capăt nerespectării re
gulilor stabilite.
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această 
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Constantin IONESCU 
corespondent voluntar



SPECIALIȘTII iși spun parerea

REDUCEREA CHELTUIELILOR
GENERALE ALE ÎNTREPRINDERII

In numărul 6 390 al ziarului nostru a fost publicat articolul : „Re
ducerea cheltuielilor neproductive din întreprinderi". Articolul scotea 
în evidență posibilitățile existente în numeroase fabrici și uzine de a 
se reduce cheltuielile neproductive care, după cum se știe, încarcă 
nejustificat prețul de cost. Publicăm astăzi, un articol care prezintă unele 
rezultate obținute la Uzina de pompe — București, in reducerea cheltu
ielilor generale ale întreprinderii, precum și unele păreri, sugestii în le
gătură cu această problemă.

Prețul de cost — acest „barome
tru“ al activității economice — re
flectă în mod sintetic toate condițiile 
în care are loc producția unei între
prinderi, El oglindește nivelul chel
tuielilor procesului de fabricație. 
Intre aceste cheltuieli se găsesc și 
cele legate de conducerea și orga
nizarea întregii activități economice 
pentru îndeplinirea planului tehnic, 
industrial și financiar, denumite 
cheltuieli generale ale întreprinderii, 
în uzina noastră, ele reprezintă a- 
proximativ 14 la sută din totalul 
costurilor de producție.

înainte de a sublinia posibilitățile 
de reducere a acestor cheltuieli și 
de a trage unele concluzii, vreau să 
arăt că, pe 8 luni din acest an, chel
tuielile generale gînț cu 4,6 la sută 
reduse față de plan ; apreciem că 
pînă la sfîrșitul anului, acestea vor 
fi cu circa 3 milioane mai mici de
cît realizările din anul trecut. O 
mare reducere au înregistrat chel
tuielile neproductive. Comparativ 
cu anul trecut aceste cheltuieli au 
scăzut în aceeași perioadă de la 
3 813 000 lei la 657 000 lei. La baza 
reducerii cheltuielilor neproductive 
au stat reducerea dobinzilor, a 
penalizărilor. Anul acesta nu am 
mai plătit nici un leu drept locații.

Oare au fost epuizate 
tucte rezervele î

Ceea ce a contribuit, printre al
tele, la diminuarea cheltuielilor ge
nerale ale întreprinderii este îmbu
nătățirea ritmicității producției, A- 
nul trecut, nerealizarea la termen 
a unor produse a dus la nerespec- 
tarea unor contracte economice, lip
sind întreprinderea de posibilitatea 
de a-și îndeplini în mai bune con
diții planul financiar. La acest 
fapt s-au mai adăugat și stogurile 
supranormative pentru care se plă
tesc penalizări, ca și diferitele imo
bilizări de mijloace circulante. în
treprinderea a solicitat în medie, 
pe fiecare lună a anului trecut, cite 
9 700 000 lei credite garantate de or
ganul tutelar cu o dobîndă de 12 la 
sută pe an.

Situația nu putea să mulțumească 
colectivul nostru. în primul ripd 
s-au analizat toate posibilitățile de 
îmbunătățire a ritmicității produc
ției, Sarcinile de plan au fost defal
cate pe secții și ateliere cu citeva 
zile înainte de începerea fiecărei

LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ
în regiunea Maramureș jfjtBîlS

dar nu pe măsura posibilităților
...

In regiunea Maramureș lucrările 
agricole de toamnă se desfășoară din 
plin. Pînă la 13 octombrie se însă
mânțase peste 60 la sută din suprafa
ța planificată. Unitățile agricole so
cialiste din raionul Satu Mare au 
însămânțat pînă la această dată 
17 870 ha cu grîu și secară, adică 66 
la sută din suprafața prevăzută. In
tr-un ritm intens se desfășoară a- 
ceastă lucrare și in raioanele Carei 
și Cehu-Silvaniei. In unele gospodă
rii colective, cum sint cele din co
munele Șomcuta Mare, Hrip, Pău- 
lești, Rătești, Boghiș și altele, dato
rită bunei organizări a muncii la re
coltarea porumbului și eliberarea te
renurilor, însămînțarea griului și se
carei se apropie de sfîrșit,

Ritmul lucrărilor agricole, pe an
samblul regiunii, nu este însă satis
făcător. Sint rămase în urmă la în- 
sămînțat gospodăriile agricole colec
tive din raioanele Lăpuș și Sighet.

lntîrzierea semănatului se dato- 
rește și faptului că nu se eliberează 
terenurile de culturile tîrzii : po
rumb, floarea-soarelui, cartofi etc. 
Din cele peste 57 000 hectare cite 
s-au cultivat cu porumb în regiune, 
s-au recoltat numai 12 355 ha. Mai 
trebuie adăugat că mașinile nu sint 
folosite cu întreaga lor capacitate. La 
G.A.C. Stîna, de exemplu, defecțiu
nile la două din cele trei semănători 
cu care urma să se iasă pe ogoare 
s-au observat abia în momentul în
ceperii lucrului. Una nu fusese repa
rată de loc în vară ; la cealaltă, 
după un scurt „rodaj“, s-a constatat 
că lipseau unele piese. Oare condu
cerea S.M.T. Ardud nu putea să evi
te această situație ?

Recent, consiliul agricol regional 

Semânatal «Intal ta G.A.O. „Biruința" din comuna Băișeștî, raionul 
Fălticeni

luni. O atenție sporită s-a acordat 
asigurării decalajului necesar între 
secții, în așa fel ca montajul produ
selor să se facă din plin încă din 
prima lună a unui trimestru. S-au 
întreprins și măsuri pentru o rațio
nală aprovizionare tehnico-mate- 
rială. Dacă în general ritmicitatea 
s-a îmbunătățit, au mai fost totuși 
și anul acesta perioade cînd s-a lu
crat în asalt. La aceasta a contri
buit, pe lingă diferite neajunsuri ale 
secțiilor noastre de fabricație, și fap
tul că unii furnizori de electromo
toare și motoare termice — printre 
care, Uzina de mașini electrice și U- 
zinele „Timpuri Noi“ din București 
— nu ne-au livrat aceste produse ' 
timp.

la

Un control preventiv 
eficient

inPropria experiență arată că 
reducerea continuă a cheltuielilor 
generale ale întreprinderii un rol 
important îl are controlul preventiv. 
Din luna august, conducerea uzinei 
a luat măsuri pentru întărirea aces
tui control, Au fosț elaborate ins
trucțiuni care reglementează efec
tuarea cheltuielilor și — ceea ce 
este important — ajută la preveni
rea unor pierderi. La solicitarea 
unei cheltuieli, mai întîi se anali
zează oportunitatea ei și dacă se 
încadrează în plafon. Se caută ca 
acoperirea necesarului să se' facă 
din rezervele interne. La ana
liza unei cheltuieli efectuate se 
merge în adîncime, Se verifică 
calitatea lucrării și costul de deviz. 
Cind se depășește normativul la un 
capitol se studiază necesarul pe pe
rioadele următoare, luîndu-se mă
suri pentru încadrarea in plafonul 
general. în ce privește cheltuielile 
legate de delegațiile efectuate în 
interes de serviciu, de transfer, 
cheltuielile de birou, poștă etc„ prin 
exercitarea unui control eficient 

■ am reușit ca in acest an să le re
ducem cu 23 la sută față de plan.

O problemă care ne preocupă este 
reducerea stocurilor supranor- 
mațive. Este știut că existența 
lor duce la creșterea împrumutu
rilor, a volumului dobinzilor, Com
parativ cu anul trecut stocurile su
pranormative s-au redus- într-o 
proporție însemnată, în momentul 
de față ne îngrijim atît de vinde
rea materialelor aflate în stoc, cit 

a analizat mersul lucrărilor în ac
tuala campanie agricolă. Cu a- 
cest prilej s-a arătat că, față de 
anul trecut, în regiunea Maramu
reș însămînțarea griului și secarei 
decurge într-un ritm mai rapid. Pen
tru lichidarea unor rămâneri in ur
mă, Consiliul agricol regional Mara
mureș a luat o serie de măsuri. Toți 
specialiștii de la consiliile agricole au 
fost trimiși în gospodăriile colective, 
unde îndrumă și sprijină consiliile 
de conducere în luarea celor mai 
eficiente măsuri pentru a grăbi re
coltarea porumbului și eliberarea te
renurilor în vederea pregătirii lor 
pentru însămînțare. Este necesar ca 
organele și organizațiile de partid, 
consiliile agricole să se ocupe în con
tinuare de urgentarea și terminarea 
în bune condiții a lucrărilor agri
cole.

loan VLANGA 
coresp. „Scînteii“

Pe ogoarele Dobrogei
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 

în ultimele zile, în regiunea Dobro- 
gea ritmul lucrărilor de toamnă s-a 
intensificat. Ca urmare a măsurilor 
luate, gospodăriile colective din 
raza de activitate a S.M.T. „23 Au
gust“ sînt pe terminate cu semăna
tul. Mai bine de 95 la sută din su
prafață au realizat și unitățile agri
cole din raionul Hîrșova. Pînă a- 
cum, în regiunea Dobrogea s-au în- 
sămînțat aproape 280 000 hectare cu 
grîu, orz și secară, ceea ce reprezin
tă mai bine de 85 la sută din supra
fața planificată. 

și de prevenirea formării unor noi 
stocuri. Ori de cîte ori apar modi
ficări în structura planului de pro
ducție se analizează stocurile de 
materiale, S.D.V.-uri și producția 
neterminată. Mergem pe linia unei 
aprovizionări raționale, prin cu
noașterea îndeaproape a necesaru
lui de materii prime și materiale și 
întărirea răspunderii șefilor secții
lor uzinei. Lunar se întreprinde un 
studiu exigent pentru a șe cunoaște 
nivelul stocurilor, pe feluri și gru
pe de produse, și a depista materia
lele fără mișcare și de prisos, Se 
coordonează, într-o mai mare mă
sură, lansarea în fabricație a pro
duselor cu asigurarea materialelor 
necesare, spre a se evita imobiliza
rea unor comenzi ce nu se pot ter
mina din lipsă de materii prime. 
De curînd s-a început revizuirea 
plafoanelor și a normelor interne 
de consum pentru materiale de 
gie, introdueîndu-se fișe limită 
consum.

Consumurile de materiale de 
gie ce sint cuprinse în cheltuielile 
generale nu au fost pînă acum nor
mate clecîț în parte, iar metodele de 
determinare a volumului acestor 
cheltuieli nu au încă un temei știin
țific. în general, aceste cheltuieli 
pentru materiale de regie sînt pla
nificate pe baza datelor statistice. 
Această nielodă eșțe însă greșită, 
întrucît statornicește neajunsurile 
din perioada precedentă și nu sti- 

îptreprinderile să reducă 
cheltuieli, 
ar fi bine 
ar revizui 

care între-

re
de

re

mulează 
de la an la an aceste 
După părerea noastră, 
dacă organele în drept 
și reglementa modul în 
prinderile stabilesc nivelul cheltu
ielilor pentru materiale de regie.

In ce consftâ esențialul
Majoritatea cheltuielilor generale 

sint nenormate. Pentru reducerea 
lor este bine, după părerea noas
tră, să fie folosite căi diferențiate;
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Hala de montaj a Uzinei de pompe din Capitală

(Urmare din pag. I-a) 

reparații nr. 13 Timișoara în înde
plinirea sarcinilor de producție, co
mitetul orășenesc de partid a cerut 
comisiei economice să ajute la înlă
turarea acestora. Constatările făcute 
și. propunerile comisiei economice 
au fost discutate într-o adunare ge
nerală a comuniștilor. Organizația 
de partid a repartizat pe comuniștii 
cu cea mai înaltă calificare în sec- 
toarele-cheie ale producției. Produc
ția a fost reorganizată în flux teh
nologic, spațiul de producție a fost 
mai bine folosit, iar secțiile dotate 
cu utilaje care stăteau nefolosite în 
alte întreprinderi din regiune.

Caracteristic pentru activitatea 
comisiilor economice devine însă, în 
tot mai mare măsură, stilul muncii 
de perspectivă. Locul muncii în stil 
„pompieristic'“ îl iau studierea apro
fundată a problemelor, spiritul de 
prevedere, îndrumarea chibzuită, 
menite să asigure îndeplinirea în 
bune condiții a sarcinilor economi
ce, prevenirea deficiențelor. Iată un 
exemplu concludent în această pri
vință. Știind că în 1964 Uzinele de 
vagoane Arad vor avea de realizat 
o producție dublă față de aceea din 
anul precedent, comisia economică a 
Comitetului orășenesc de partid 
Arad a ajutat încă din ultimele luni 
ale anului trecut comitetul de par
tid și conducerea uzinelor să gă
sească cele mai potrivite mijloace 
de creștere a productivității muncii.

Cele mai multe comisii economice 
nu se limitează la elaborarea de 
studii și propuneri sau la înregistra
rea neajunsurilor. Ne-am convins, 
pe baza faptelor, că rezultate bune 
se obțin atunci cînd colectivul 
de specialiști care a studiat o 
anumită problemă și a găsit mijloa
cele de soluționare, ajută efectiv la 
aplicarea lor, controlează cum se 
îndeplinesc hotărîrile adoptate. Toc
mai de aceea, introducem drept re
gulă ca cei care au pornit treaba 
s-o ducă pînă la capăt, nu prin re
zoluții sau indicații date din birou, 
ci muncind efectiv pe teren, în în
treprinderi.

îndată ce la U.C.M. Reșița au fost 

S G î N T E I A

accentul trebuie pus pe cele cu o 
pondere mare în prețul de cost, 
fără a se neglija celelalte și, bine
înțeles, fără a știrbi cîtuși de puțin 
calitatea produselor realizate.

După cum se știe, cheltuielile gos
podărești comune ale întreprinderii 
au un anumit plafon, stabilit în 
planul prețului de cost și verificat 
de către organele bancare ; ponde
rea cheltuielilor administrative și 
de conducere poate fi scăzută în 
primul rînd prin sporirea volumu
lui producției. Aceste cheltuieli au 
un caracter convențional-constant 
și, prin raportarea lor la un volum 
de producție mai mare se realizea
ză reducerea cheltuielilor de acest 
fel pe unitatea de produs. în uzina 
noastră ele au scăzut cu 3,2 la sută 
față de plan.

Cu prilejul analizei modului cum 
s-au efectuat cheltuielile generale 
ale întreprinderii, accentul ar tre
bui pus pe posibilitățile de redu
cere a acestor cheltuieli la fie
care articol. Consider că s-ar pu
tea stabili și nivelul lor față de 
1 000 lei producție-marfă, ținîndu-se 
seama de influența structurii pro
ducției. Un asemenea mod de com
parație, care în prezent nu se face 
în întreprinderi, ar ajuta la întări
rea regimului de economii și la cu
noașterea influenței volumului pro
ducției asupra modificării ponderii 
cheltuielilor generale. Esențialul 
constă în faptul ca, de la an la an, 
aceste cheltuieli generale să fie re
vizuite în funcție de cele mai bune 
rezultate obținute într-un trimestru, 
avîndu-se în vedere elementele noi 
intervenite în merșul producției,

tV
Anul acesta uzina noastră reali

zează o producție dublă de pompe 
față de 1960. în legătură eu acest 
lucru aș dori să pun în evidență 
un fapt. Dacă în 1960 nivelul chel
tuielilor generale ale uzinei a fost 
depășit, în Prozent la acost capitol 
s-au realizat economii. Experiența 
a arătat că planul prețului de cost, 
oricît de bine ar fi întocmit, nu 
poate include în el toate rezervele 
existente. Aceste rezerve ies la 
iveală și pot fi valorificate în toată 
complexitatea lor numai în cursul 
realizării planului de producție, pe 
baza creșterii continue a productivi
tății muncii, acordîndu-se însă o 
grijă sporită și reducerii intr-o mă
sură tot mai mare a cheltuielilor 
generale ale întreprinderii.

Vasile TEIȘANU 
contabil-șef
Uzina de pompe București
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producției. Comisia 
sprijinit concret la 
aplicarea măsurilor 

felul acesta, în 1964

semnalate cazuri de nerespectare a 
decalajului între sectoarele primare 
și cele de prelucrare mecanică și 
montaj, comisia economică a Comi
tetului orășenesc de partid Reșița a 
cercetat la fața locului mijloacele 
de a 6e înlătura cauza acestui ne
ajuns : depășirea procentului de re
buturi la piesele turnate din oțel. în 
urma discuțiilor purtate cu birourile 
organizațiilor de bază, cu cadrele 
tehnice și muncitorii cei mai expe
rimentați, au fost stabilite căile 
practice de îmbunătățire a tehnolo
giei de turnare și de perfecționare 
a organizării 
economică a 
fața locului 
stabilite. în 
procentul de rebuturi a scăzut la ju
mătate față de anul trecut.

ICe acțiuni desfășoară comisiile 
economice spre a ajuta la pregă
tirea producției anului viitor ?

Pentru anul viitor, sarcinile de 
producție ale industriei regiunii Ba
nat sînt cu 11,5 la sută mai mari 
decît cele din 1964. în același timp, 
uzinele vor 
duse noi de

în cadrul 
nului viitor, 
dezbaterea cifrelor de plan în în
treprinderi. Comisiile economice a- 
jută organizațiile de partid și con
ducerile întreprinderilor să găsească 
cu acest prilej căi de valorificare și 
mai intensă a rezervelor interne. Ca 
urmare a sprijinului primit din par
tea comisiilor economice în aplica
rea unor metode de mare randa
ment, oțelarii de la Reșița și Oțelul 
Roșu au propus ca sarcina de plan 
pe 1965 să fie mărită cu 16 000 tone 
de oțel.

Totodată, ajutăm conducerile în
treprinderilor să-și asigure din timp 
documentația tehnică-și materialele 
necesare, să perfecționeze organi
zarea muncii. La unele între
prinderi care au produse cu ci
clu lung de fabricație se lansează

executa o serie de pro- 
înaltă tehnicitate, 
pregătirii producției a- 
o mare însemnătate are

CUNOȘTINȚE
PE CALEA UNDELOR

Pentru prietenii muzicii
Ținînd seama de experiența dobindită 

în anii trecufi, de propunerile și sugestiile 
ascultătorilor, Radioteleviziunea inaugu
rează în aceste zile o serie de cicluri de 
emisiuni de educație muzicală la radio, 
menite să otere iubitorilor de muzică noi 
cunoștinfe. In cadrul ciclului „Pagini din 
istoria muzicii rominești", ascultătorii vor 
avea prilejul să audieze 40 de emisiuni 
bogat ilustrate și să primească totodată 
explicafii în legătură cu mari personali
tăți ale culturii muzicale romînești — 
compozitori și interprefi. Se va transmite, 
de asemenea, ciclul „Sonata instrumen
tală” care cuprinde 25 de emisiuni bilu
nare cu exemplificări din creația univer
sală și romînească.

Un ciclu lunar este intitulat „Orașe ale 
muzicii și tradițiile lor” (Viena, Venefia, 
Praga, Salzburg, Leningrad, Parisul mu
zical în secolul romantic). Alt ciclu, „Din 
muzica secolului XX”, se deschide cu 
citeva emisiuni pe tema „Tendințe în 
opera contemporană". Ciclul „Pagini ine
dite din muzica preclasică" va oferi as
cultătorilor înregistrări pe discuri din 
lucrări mai puțin cunoscute ale compozi
torilor preclasici. Pe calea undelor vor 
mai fi transmise ciclurile „Din muzica re
nașterii" și „Prime audiții de muzică con
temporană" iar săpiămînal, emisiunea 
„Actualitatea muzicală".

EXPOZIȚII
Cele două expoziții de astronomie, 

care au functional pînă nu de mult 
în parcul de odihnă și cultură ,,He
răstrău" — „Sistemul solar" și „Ade
vărul științific despre fenomenele ce
rești" — organizate de Observatorul 
astronomic popular, vor fi prezentate 
la diferite instituții și Întreprinderi 
din Capitală i Fabrica de mașini elec
trice, „Vulcan", Întreprinderea Opti
că Romînă, Uzinele „Grlvița Roșie" 
etc. O altă expoziție cu tema „Din 
realizările Observatorului astronomic 
popular“ este deschisă de mai bine 
de două luni la uzina „Autobuzul“.

★
La Casa arhitectului din Capitală, 

s-a deschis o expoziție de arhitec
tură în cadrul căreia sint prezen
tate proiectele participantelor la 
concursul de idei pentru clădiri de 
locuit, organizat de Uniunea Arhi- 
tecților din R.P.R., în primăvara a- 
cestui an. Expoziția va fi deschisă 
pipă la 23 octombrie. O altă expo
ziție, de pictură, cu lucrări ale arh. 
Alexandru Zamfiropol, va fi des
chisă la data de 26 octombrie.

Seri de teatru 
pe discuri

SIBIU (coresp. „Scinfeii"). — Colecti
vul bibliotecii orășenești din Sibiu a ini
tiât un ciclu de seri de teatru pe discuri. 
Ieri seară înfr-una din sălile bibliotecii, 
în prezenta unui mare număr de membri 
și instructori ai echipelor artistice de ama
tori, cadre didactice și elevi, a fost pre
zentată pr.ima piesă pe disc : „Chirifa în 
provincie'1 de Vasile Alecsandri. Cu a- 
cest prilej, prof. Gheorghe Popovici a 
vorbit celor prezenfi despre rolul lui Va
sile Alecsandri, în promovarea unei dra
maturgii realiste în tara noastră.

In cadrul serilor de teatru pe discuri 
vor mai fi prezentate piesele : „O scri
soare pierdută” și „Conu Leonida fală cu 
reacțiunea" de I. L. Caragiale, „Steaua 
fără nume” de Mihail Sebastian, „Tache, 
lanche și Cadîr" de V. I. Popa, „Citadela 
sfărîmată" de H. Lpvinescu, „Revizorul" 
de Gogol, „Egmond" de Goethe, „Bol
navul închipuit” de Molière și altele.

în lucru anumite subansamble ; la 
U.C.M. Reșița a început turnarea 
unor piese pentru motoarele Diesel 
care se vor ïabrica în 1965. La Uzi
nele „Strungul“ din Arad se pregă
tesc S.D.V.-urile pentru produsele 
noi care vor fi executate.

Ce concluzii se desprind din 
experiența organelor de partid 
din regiune' în ce privește îndru
marea comisiilor economice ?

Experiența arată că activitatea 
comisiilor economice e cu atît mai 
rodnică cu cît ea e mai temeinic în
drumată de organele de partid. în
deosebi în ultimii doi ani, comisiile 
economice ale comitetelor orășenești 
de partid Reșița, Timișoara, Arad 
și-au îmbunătățit activitatea. în 
schimb, la Moldova Nouă, Lugoj, 
lipsite de o îndrumare perma
nentă din partea organelor de 
partid, comisiile economice au acțio
nat cu slabă eficacitate. Mai sînt ca
zuri cînd acțiuni importante, iniția
te de comisiile economice, sînt pă
răsite la jumătatea drumului, din 
pricina unui control insuficient al 
îndeplinirii hotărîrilor. Cu toate 
progresele înregistrate în stilul de 
muncă al comisiilor economice ale 
comitetelor orășenești de partid Re
șița și Timișoara, se mai întîmplă ca 
ele să purtă accentul exclusiv pe 
pîrghiile tehnico-administrative, ui- 
tînd că rolul lor, ca parte componen
tă a aparatului de partid, constă în 
a lucra prin intermediul organiza
țiilor de partid, a le ajuta sistema
tic în perfecționarea muncii politi- 
co-organizatorice. Comitetul regio
nal a cerut comisiilor economice să 
acorde un sprijin eficient, la fața 
locului, organizațiilor de partid în 
pregătirea adunărilor pentru dare 
de seamă și alegeri.

îmbunătățind îndrumarea comi
siilor economice, vom folosi • a- 
ceastă formă importantă de atra
gere a specialiștilor în activul ob
ștesc de partid pentru a face ca 
munca de conducere a economiei 
de către organele de partid din Ba
nat să corespundă în tot mai mare 
măsură exigențelor actuale

Pe ecranele

SC CATT0NE
Aproapo fără întrerupere, in ia(a 

aparatului de iilmat se întinde dru
mul, caldarîmul străzilor. Din diferite 
unghiuri, cu insistență, cu o monoto
nie voită, a exasperării, e urmărită 
aceeași imagine ; pașii eroului, mer
sul fără popas, zig-zqgul peregrină
rilor. Reconstituit, itinerarlul lui Ac- 
cattone este o încrucișare de linii, 
trasee fără un punct de pornire, fără 
o țintă de canîonare. înaintînd în
tr-un fel de legănare, cu capul În
desat între umeri într-o poziție de 
echilibru destins, menită să evite e- 
forturile prea mari, Accattone s-a 
obișnuit să raporteze actele vieții la 
necontenita deplasare. In mers face 
declarații do dragoste, meditează a- 
supra onoarei și umilinței, fredonea
ză melodii nostalgice, plăsmuiește 
iarss sinistre, se desparte de prieteni 
trecînd brusc de la mînie la căință, 
aruncă o sfidare întregii lumi. De
corul este de o simplitate austeră. 
Sub soarele care inundă totul cu o 
lumină translucidă, străzi cu case 
albe scrijelate de vreme, terenuri 
virane pline de cărămizi și gunoaie, 
berării în mijlocul trotuarului, cu me
sele năucitor de goale. Pe un ase
menea fundal al mizeriei și al re
semnării adesea cinice, dopravate, 
un relief neobișnuit capătă fiziono
mia omului, Se perindă numeroase 
profiluri de o expresivitate brutală : 
obraji scobiți de inaniție, cu luciri 
frenetice în ochi ; mutre tîmpe de a- 
sasini în formare, cu zîmbete fero
ce ; figuri palide, care ascund rictu
suri ale spaimei. Toată fauna peri
feriei — imagine diformă și exacer
bată a marilor orașe capitaliste — 
periferie care poartă stigmatul foa
metei, al indiferenței claselor de sus, 
al influențelor rele, are o existență 
dramatică, vie în filmul lui Pasolini. 
Printre Los Olvidados (cei uitați) 
după formula consacrată de un film 
al lui Bunuel, cea mai pregnantă a- 
pariție rămîne Accattone : surîsul 
chinuit, chicotitul sfruntat, spoveda
niile gălăgioase la beție, trufia bi
zară de hoinar, degradarea cruntă 
a moravurilor, tortura la care îi su
pune pe cei apropiați. La el refu
zul de a munci se îmbină cu 
refuzul aservirii, plăcerea trîn- 
dăviei și a vagabondajului înă
bușă rușinea in fața propriei de
căderi, decăderea unui om între
ținut de femei și refractar oricărei 
activități. Și aici dragostea are o pu
tere imensă de convertire, numai că 
eroul, deprins cu anumite norme de 
viață, nu se poate elibera și alege 
tot o calo falsă, inacceptabilă, care-1 
duce la pieire. E evidentă senzația 
că se zbate într-un circuit închis, că 
nu poate sparge niște ziduri. Pînă și 
visul propriei nrorți, profetizată și 
presimțită de la început, sugerează 
ideea de ferecară, După un acces al 
remușcărilor, chipul hidos, mințit de 
nisip și de noroi, în caro numai pri
virea păstrează o ciudată inocență, 
prefigurează finalul, întreruperea fa
tală a mersului de pelerin. în urma 
unui accident, Accattone zace neîn
suflețit tot pe caldarîm, într-o depli
nă încremenire. Acum se încheie și 
acordurile solemne ale muzicii lui 
Bqçh, contrast sublim pejrtru mize
ria morală a personajelor. Destinul 
tragic al unei ființe la care e greu 
să desparți exact substanța umană

n pr@nm „Patisa de sub iiW"
Astă-seară Teatrul Național „I. L. 

Caragiale" prezintă la sala Studio în 
premieră spectacolul cu piesa „Pa
tima de sub ulmi" de E. O’Neill, în 
traducerea lui Petru Comarnescu. 
Regia este semnată de Horea Po
pescu, artist emerit, iar scenografia

TEATRE ® CINEMA ® TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Opera șl Balet al 

R. P. Romine : Traviata (orele 19,30). 
Teatrul de Stat de Operetă : Prințesa 
circului (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale'1 (sala Comedia) : Emi- 
îiescu (orele 19,30), (sala Studio) : Patima 
do sub ulmi (premieră — orele 19,30). 
Teatrul „Luela Sturdz.a Bulandra" (sala 
din Bd. Schitu Măgurcanu nr. 1) : Bie
dermann și incendiatorii și Inima mea 
este pe înălțimi (orele 19,30), (sala Studio
— Str. Alex. Sahia nr. 7ș A) : Comedia 
erorilor (orele 19,30). Teatrul de Come
die : Rinocerii (orele 20). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (sala Maghcru) : Oedip (orele
19.30) , (sala Studio) : Zizi și... formula ei 
de viață (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giuîești : Ninge la Ecuator (orele
19.30) . Teatrul „Țăndărică" : Băiatul și 
vîntui (spectacol pentru copii — orele
19) , Eu șl materia moartă (spectacol pen
tru adulți — orele 20,30). Teatrul satiric 
muzical ,,C. Tănase" (sala „Savoy") : Pa
gini alese din revista de altădată (orele
20) . Circul de stat : Spectacol prezentat 
de ansamblul circului chinezesc (orele 
(20).

CINEMATOGRAFE ; Străinul — cine
mascop (ambele serii) : Patria (10; 13,30; 
17; 20,30). Accattone : Sala Palatului R. P. 
Rominc (seria de bilete 1141 — orele
19,30).  Republica (9,30; 11,45; ÎS,30; 18,45; 
21,15). Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 10,45;
21) , Grivlța (10; 12,30; 15,30; 18; 20,30), Flo- 
reasca (16; 18,15; 20,30). Balada soldatu
lui : Carpați (10; 12;. 14; 16). Ghepardul
— cinemascop (ambele serii) : Luceafă
rul (10; 13,30; 17; 20,30), Aurora (10; 13,30; 
17; 20,30), Modern (9,45; 13,15; 17; 20,30). 
Hatarl (ambele serii) : București (9,30; 13; 
16,30; 20), Melodia (9,30; 13; 16,30; 20),
Flamura (9,30; 13; 16,30; 20), Stadionul Di
namo (orele 18,45). Rezervat, pentru 
moarte ; Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,30;
18,45; 21), înfrățirea între popoare (10; 
16; 18,15; 20,30). Rebelul magnific : victo
ria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Moral ’63 : 
Central (9,30; 11,45; 14; 10,15; 18,30; 20,45), 
Bucegl (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
Ocolul pămintului în 80 do zile — cine
mascop (ambele serii) : Lumina (9,30; 13; 
16,30; 20,15). Banda de lași : Union (15; 
17; 19; 21). Program pentru copii : Doina 
(orele. 10). Șoferii iadului: Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Arta (10; 12,30). Po
vestea unui balet — Mînă în mînă — In- 
tîlnirea celor curajoși — Pe fluviile re
pezi — Aventură in trecut — Mămico, 
îți scriu din Bulgaria : Timpuri Noi 
(10—21 în continuare), Colaboratorul 
Ceka ; Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Feroviar (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,30),
Viață particulară : Excelsior (10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30), Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 
16: 18,15; 20,30), Miorița (10,15; 12,30; 14,45; 
17; 19,15; 21,30). Inspectorul și noaptea : 
Cultural (16; 18,15; 20,30). Frații eorsicanl
— cinemascop : Dacia (9,30; 11,30: 14;
16,15: 18,30; 21). Dragoste neîmplinită : 
Buzești (15,30; 17,45; 20). Galapagos : Fe

Nr- Ô4Ü

de primitivismul semianimalic ® 
construit de regizor ca un coral.

Scriitor de frunte, reprezentant pe 
o linie distinctă al neorealismului 
italian, Pier Paolo Pasolini e pasio
nat de arta cinematografică. Filme
le 3ale abordează întotdeauna un 
univers neobișnuit, scandalizează 
puritanismul și conservatorismul fi
listin. Ultima sa realizare, „Evanghe
lia după Matei" a fost distinsă cu 
premiul special al Festivalului de la 
Veneția în pofida insolentelor mani
festații ale neofasciștilor. Ca preo
cupări, Pasolini se alătură într-o 
măsură explorărilor tinerilor regizori 
italieni, care încearcă azi o reînvio- 
rare a radicalismului primelor filme 
de după război. Dacă Franaesco 
Rosi („Salvatore Giuliano", „MiinȚ 
peste oraș"), Vittorio De Seta („Ban
diții din Orgosolo"), Ermanno Olmi 
(„O slujbă sigură") studiază direct, 
monografic, un fenomen social cu 
mijloace de documentar, năzuind 
spre o demonstrație de un înalt ca
racter publicistic, Pasolini e atras 
mai mult de complexitatea tipologi
că, de răsucirile unui caracter în 
strînsă dependență de aceleași îm
prejurări concret-istorice. Dar impli
cațiile sociale nu apar cu aceeași 
claritate în filmele lui Pasolini. în
clinația spre o interpretare reștrînsă, 
autonomă a rătăcirilor eroilor se re
simte uneori și în „Accattone" și nu 
permite o respectare consecventă a 
realismului, o extragere limpede a 
sensurilor ideologice.

„Accattone" beneficiază de un sce
nariu bine construit, de un dialog 
care scontează pe maxima autenti
citate, iar ochiul regizoral al lui Pa
solini se dovedește exersai și com
petent. Recunoaștem viziunea unui 
scriitor care se exprimă cu instru
mentele specifice ecranului, ca să 
ne dezvăluie sub razele incendiare 
ale soarelui peisajele unui infern 
dantesc,

S, DAMIAN

N. B. Surprinde inițiativa de dată 
recentă a Direcției Difuzä.rjj Filmului 
de a renunța la genericul' original, 
împiedicîndu-1 astfel pe spectator 
să intre de la început în atmosfera 
filmului și privîndu-1 arbitrar de o 
parte componentă a lui, Nu există 
nici un motiv serios ca acest pro
cedeu să fie extins în continuare.

a fost realizată de Dan Nemțeanu. 
In distribuție : Ștefan Ciobotă* 
rașu, artist al poporului, Marcela 
Rusu, artistă emerită, Emanoil Pe- 
t.ruț, Matei Alexandru, Constantin 
Rauțchi, Alexandru Hasnaș, Gabriel 
Florea alții,

rentari (16; 18; 30). La strada : Unirea 
(16; 18,15; 20,30). Pagini de istorie — 
Romînia, orizont 64 : Flacăra (15,30; 19). 
Doi colonel : Vitan (15; 17; 19; 21), Cei 
trei mușchetari —• cinemascop (ambele 
serii) ; Munca (10; 13; 16,45; 20,30), Gră
dina Vitan (Calea Dudești — orele 18,30). 
Vinătoarea — cinemascop : popular (16; 
18,15; 20,30). Al nouălea nume : Arta (15: 
17; 19; 21). Singurătatea alergătorului de 
cursă lungă : Colentina (15,30; 18; 20,30), 
Moșilor (15,30; 13; 20,30), Aripi negre : 
Crîngași (16; 18,15; 20,30). Kozara : Viito
rul (16; 18,15; 20,30). Dragoste la zero 
grade : Volga (10; 12; 14; 16,15; 16,30; 
20,45), Drumul Sării (11; 16; 18; 20). Pă
șesc prin Moscova — cinemascop : Ra
hova (16; 18,15; 20,30). Falsificatorul :
Progresul (15,30; 18; 20,30). Ciociara : Lira 
(15,30; 18; 20,30). Brațul nedrept al legii : 
Cotrocenl (14; 16.15; 18,30; 20,45). Cei
șapte magnifici : Pacea (10; 14; 17; 20). 
Aventura de la miezul nopții : Cosmos 
(16; 18; 20), Drama Ciocîrliel : Adesgo 
(15,30; 18; 20,30).

televiziune : In jurul orei 17,30 — 
Jocurile Olimpice, Tokio, 1984. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Emisiune
sportivă pentru tineretul școlar : Ore de 
antrenament. 19,40 — Mi-e dragă tine
rețea. 20,00 — Săptămîna. 21,00 — Car
net plastic. 21,20 — Zile de vacanță... 
Emisiune muzical-distractivă, realizată 
în Alassio (Italia), cu concursul cîntăre- 
țului englez Max Bygraveș. în înche
iere ; Buletin de știri, buletin meteo
rologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat să 

se răcească in toate regiunile. Cerul a 
fost variabil, mai mult noros dimineața, 
în Moldova, unde au căzut ploi tempo
rare și averse, vîntui a suflat potrivit 
cu intensificări locale, predominînd din 
sectorul vestic. Temperatura aerului la 
ora 14 înregistra valori cuprinse intre 11 
grade la Sighet, Huedin și Sovata șl 23 
grade Ia Mangalia și Sf. Gheorghe-Deltă. 
In București : Vremea a fost frumoasă, 
cu cerul mai mult senin. Vîntui e su
flat potrivit cu intensificări pînă la tare, 
predominînd din sectorul vestic. Tempe
ratura maximă a fost de 22 grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 
șl 19 octombrie. In țară : vreme schim
bătoare cu cerul temporar noros. Vor că
dea ploi locale. Vînt potrivit, temporar 
tare din sectorul vestic. Temperatura in 
scădere la început, apoi în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse intre 
2 și 12 grade, iar maximele Intre 12 șl 
22 grade. In București : Vreme schimbă
toare cu cerul variabil. Tendință de 
ploaie la începutul intervalului, vint po
trivit cu intensificări trecătoare. Tem
peratura în general staționară.
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Vizita detegatiei Partidului
Comunist francez

In zilele de 14 și 15 octombrie a.c., 
membrii delegației Partidului Comu
nist Francez, condusă de tovarășul 
François Billoux, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Francez, 
au avut convorbiri la Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn. Din partea Partidului Munci
toresc Romîn au participat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
membri ai Biroului Politic și secre
tari ai C.C. al P.M.R., și Leonte 
Răutu, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., șeful Di
recției de Propagandă și Cultură a 
C.C. al P.M.R.

La convorbiri au luat parte,. de 
asemenea, tovarășii Ghizela Vass și

Vizita în R. S. F. Iugoslavia 
a delegației culturale a R.P. Romîne

între 9 și 15 octombrie a.c. o dele
gație culturală a R.P. Romîne, con
dusă de tovarășa Constanța Crăciun, 
președinta Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, a făcut o vizită 
oficială în R.S.F, Iugoslavia, la invi
tația secretarului federal pentru 
problemele învățămîntului și cultu
rii, Ianez Vippotnik. între delegația 
culturală a R. P. Romîne și repre
zentanții Secretariatului federal pen
tru problemele învățămîntului și cul
turii al R.S-F. Iugoslavia a avut loc 
un schimb util de păreri cu privire 
la problemele culturii și învățămîn
tului și ale dezvoltării colaborării 
romîno-iugoslave în aceste domenii. 
Delegația romînă a vizitat instituții 
culturale și de învățămînt din Bel
grad, Zagreb, Liubliana.

*
La 15 octombrie, delegația cultu

rală a R. P. Romîne a fost primită de

Manifestare în cadrul 
marilor aniversări 
culturale

în cadrul marilor aniversări cul
turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii, joi după-amiază a 
avut loc în Capitală o' festivitate 
consacrată împlinirii a 150 de ani de 
la nașterea marelui poet rus M. I. 
Lermontov. Au participat membri ai 
Comitetului național pentru apăra
rea păcii șl ai Consiliului general 
A.R.L.U.S. — academicieni, scriitori 
și alți oameni de cultură, reprezen
tanți ai M.A.E., ștudenți, un nume
ros public. Au fost prezepți membri 
ai ambasadei Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă. După cuvîntul de des
chidere rostit de acad. Mihai Beniuc, 
președintele Uniunii Scriitorilor, au 
vorbit despre viața și opera lui M. I. 
Lermontov poetul Dumitru Corbea, 
prof. univ. Mihai Novicov și conf. 
univ. Ternara Gane. în continuare, 
actori ai unor teatre bucureștene au 
prezentat fragmente din poemele 
marelui poet rus. Soliști ai Teatru
lui de Operă și Balet au interpretat 
arii din operele „Evgheni Oneghin" 
și „Ivan Susanin“. (Agerpres) 

Cornel Onescu, membri ai C.C. al 
P.M.R.

In cursul zilei de 14 octombrie a.c., 
delegația, însoțită de tovarășii Cor
nel Onescu, Traian Dudaș, secretar 
al Comitetului orășenesc de partid 
București, și de alte persoane ofi
ciale a vizitat cîteva din noile an
sambluri de locuințe și construcții 
social-culturale din Capitală. Oaspe
ții au vizitat, de asemenea, expozi
ția „20 de ani de la eliberarea pa
triei", unde au fost întîmpinați de 
tovarășul Ion Popescu-Puțuri, mem
bru al C.C. al P.M.R., directorul In
stitutului de istorie a partidului.

Delegația Partidului Comunist 
Francez își continuă vizita în țara 
noastră.

Miloș Minicl, vicepreședinte al Ve- 
cei executive federale a R.S.F. Iugo
slavia. în aceeași zi, ambasadorul 
R. P. Romîne la Belgrad, Aurel Măl- 
nășan, a oferit o masă în cinstea de
legației, Au participat Ianez Vippot
nik, secretarul federal pentru pro
blemele învățămîntului și culturii 
și alte personalități iugoslave din 
domeniul învățămintului și culturii.

★

Joi seara, delegația s-a înapoiat în 
Capitală.

Pe aeroportul Băneasa erau pre
zent! tovarășii Ioan Constant Mano 
liu, ministru] justiției, Pompiliu Ma- 
covei, adjunct al ministrului aface
rilor externe. Ion Moraru și Virgil 
Florea, vicepreședinți ai Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, oa
meni de cultură.

Au fost de față Ante Ciudina, în
sărcinat cu afaceri ad-interim aj 
R.S.F. Iugoslavia în R. P. Romînă, 
și membri ai ambasadei.

Vizitatori la Expoziția realizărilor economiei naționale

Plecarea delegației C.C.S. 
la sesiunile Comitetului 
executiv și Consiliului 
general F. S. M.

Joi seara a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-șe spre Budapesta, dele
gația Consiliului Central al Sindica
telor din R. P. Romînă condusă de 
Martin Isac, președintele Ç.Ç.S., 
membru al Comitetului executiv al 
F.S.M., pentru a participa la sesiunile 
Comitetului executiv și Consiliului 
general F,S-M., ce vor avea loc în 
capitala Ungariei între 17—-24 oc
tombrie. Din delegație fac parte 
Constantin Drăgan, vicepreședinte al 
C.C.S., Teodora Serșun, membru 
supleant al Prezidiului Ç.C.S., preșe
dinte a] Uniunii sindicatelor din în
treprinderile industriei bunurilor de 
consum, Mihai Rob, prim-adjunet al 
secției Relații internaționale a C.C.Ș, 
La Gara de Nord, delegația a fost 
condusă de secretari ai C.C.S,, mem
bri ai prezidiului C.C.S., activiști ai 
sindicatelor. (Agerpres)

LA EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR 
ECONOMIEI NAȚIONALE A R.P.R. 
Noul propre m

„Expoziția realizărilor economiei 
naționale a R.P.R." funcționează 
după un nou program. Astfel, 
marți, miercuri, joi, vineri și sîm
bătă expoziția va putea fi vizitată 
între orele 9—19, duminica între 
orele 9—20, iar lunea de la orele 14 
la 19.

Parada modei
Direcția generală de confecții și 

tricotaje din Ministerul Industriei 
Ușoare organizează periodic, în in
cinta pavilionului central al expo
ziției, parada modei. Aceste mani
festări vor avea loc : sîmbătă 17 
octombrie, ora 17,30 ; marți 20 oc
tombrie, ora 17,00 ; joi 22 octom
brie, ora 12 ; sîmbătă 24 octombrie 
ora 17,30 ; marți 27 octombrie, ora 
17,30 ; joi 29 octombrie, ora 12 ; sîm
bătă 31 octombrie, ora 17,30.

UE PISTE HOTARE VEȘTI DIN TilILE SOCIALISTE
Plenara C. C. și Comisiei 
centrale de control 
ale P. C. Italian

ROMA 15 (Agerpres). — In seara 
de 14 octombrie s-au încheiat la 
Roma lucrările Plenarei unite a 
Comitetului Central și Comisiei cen
trale de control ale Partidului Co
munist Italian. După dezbaterile Ia 
raportul prezentat de Enrico Berlin- 
guer> membru al Direcțiunii și Se
cretariatului p.C. Italian, „Cu privi
re la problemele mișcării comuniste 
internaționale", plenara a adoptat o 
rezoluție. Apoi, Luigi Longo, secre
tar general al P.C. Italian, a prezen
tat un raport asupra problemelor or
ganizatorice. La propunerea sa, ple
nara a aleș în unanimitate pe Gian
carlo Pajetta în funcția de director 
al revistei „Rinascita“.

întrunirea Consiliului 
prezidențial unit 
al R.A.U. și Irakului

CAIRO,. — Corespondentul Ager
pres, N. Plopeanu, transmite : 
Miercuri s-a întrunit la Cairo Con
siliul prezidențial unit al Republicii 
Arabe Unite și Irakului. La lucră
rile consiliului participă președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nasșer, pre
ședintele Irakului, Aref, precum și 
colaboratorii lor. Joi dimineața, con
siliul s-a întrunit din nou. Secreta
rul general al consiliului, Fathi el 
Deeb, ă declarat corespondenților de 
presă că a fost format un subcomi
tet pentru a analiza unele aspecte 
ale „problemelor în studiu", Preșe
dintele Aref al Irakului a precizat 
că dezbaterile consiliului sînt con
sacrate elaborării de măsuri îp ve
derea unificării treptate a celor 
două țări. Consiliul prezidențial 
unit al R.A.U. și Irakului a fost 
creat în baza acordului din 26 mai 
a.c,, realizat de președinții celor 
două state.

CONVORBIRI ÎNTRE MINIȘTRII 
COMERȚULUI EXTERIOR
AI U.R.S.S. SI ITALIEI

MOSCOVA 15 (Agerpres). — Ni
kolai Patolicev, ministrul comerțu
lui exterior al U.R.S.S., a avut joi o 
întrevedere cu Bernardo Matta- 
rella, ministrul comerțului exterior 
al Italiei. între cei doi miniștri a 
avut loc o convorbire cu privire la 
perspectivele comerțului sovieto- 
italian, După cum relatează agen
ția TASS, Mattarella a declarat că 
în ultimii ani cemerțul dintre cele 
două țări s-a dez.ypltat în mod ra
pid și și-a exprimat speranța că o 
dezvoltare corespunzătoare va avea 
loc șl în viitor. Ministrul comerțu
lui exterior al Italiei se află ța 
Moscova ca rășpuns la vizita făcută 
la Roma de N, Patolicev în februa
rie anul acesta, cînd a fost semnat 
acordul cu privire la schimbul de 
mărfuri dintre U.R.S.S, și Italia pe 
anii 1966—1969 și protocolul pri
vind lărgirea comerțului pe anii 
1964—1965.

150 AHi 0E LÄ NAȘTEREA
LUI LERMONTOV

ïn Uniunea Sovietică s-a co
memorat joi împlinirea a 150 de 
ani de la nașterea marelui poet 
rus M. I. Lermontov.

Viața poetului a fost scurtă. 
Dar numele lui s-a înscris cu 
strălucire în istoria literaturii 
ruse și universale. De numele 
lui Lermontov simt legate cu
noscutele poeme „Moartea poe
tului", inspirat de zguduito
rul sfirșit gl Iul Pușkin, „Boro
dino", „Diavol“, și „Mțîri“, roma
nul „Un erpu al vremurilor noas
tre“, — strigăt de protest împo
triva, societății care rezerva o 
soartă tragică celor mai buni oa
meni din generația sa. Opera lui 
Lermontov se bucură de o mare 
popularitate în Uniunea Sovie
tică. în anii puterii sovietice lu
crările poetului au fost editate 
intr-un tiraj de peste 32 de mi
lioane exemplare, in 66 de limbi.

Cu prilejul jubileului, la Mos
cova, Leningrad și în numeroase 
alte orașe au loc manifes
tări închinate amintirii poetului. 
Joi la Teatrul Mare din Mosco
va a avut loc o ședință festivă, 
la care au participat conducători 
ai P.C.U.S, și ai guvernului so
vietic, reprezentanți ai vieții li
terare, precum și numeroși invi
tați din străinătate.

Figura marelui poet a fost evo
cată de Nikolai Çribaciov, preșe
dintele Comitetului jubiliar, și de 
criticul literar Irakli Andronikov. 
Poeți din Ucraina, Gruzia, Bie- 
lorusia și din alte republici so
vietice au scos mi evidență legă-

Mină automatizată
La mina carboniferă „Czeladz" din 

R. P. Polonă a intrat în funcțiune, 
pentru prima dată în Polonia, auto
matizarea exploatării puțului. Ca 
urmare, cărbunele se extrage fără 
muncă manuală. Automatele înde
plinesc toate procesele de transport, 
în felul acesta, se asigură creșterea 
extracției cu 500 metri cubi de căr
bune în 24 de ore.

Relații comerciale 
tot mas extinse

După cum relatează agenția Pren- 
sa Latina, ziarul „Hoy" a publicat un 
studiu al economistului cubanez Ge
rardo Bernardo despre dezvoltarea 
comerțului exterior al Cubei. In pri
ma. Jumătate a acestui an. — se a- 
rată în studiu — valoarea totală a 
schimburilor comerciale externe 
cubaneze a crescut cu peste 160 mi
lioane de dolari, față de aceeași pe
rioadă a anului 1963. Exporturile Cu
bei au sporit cu 60 milioane de do
lari, ceea ce reprezintă o creștere 
de 21 la sută față de perioada co
respunzătoare a anului trecut. în a- 
celași timp, planul de importuri a 
fost realizat pînă la sfîrșitul lunii 
iunie a.c, în proporție de 44 la sută.

Monumentul Iu! Lermontov din 
satul său natal

turtle dintre literatura națională 
clasică și creația lui Lermontov- 
Mai mulți literați din străinătate 
au subliniat uriașa importanță a 
creației lui Lermontov pentru 
cultura mondială.

Un numeros grup de poeți și 
scriitori din republicile sovietice 
și de peste hotare au vizitat la 
Piatigorsk locul tragicei marți a 
poetului. Cu acest prilej, in oraș 
o. a.vut loc un miting comemora
tiv. La seara jubiliară închinată 
poetului, care a avut loc la „Casa 
iiteraților“ din Moscova, poeți 
sovietici au recitat versuri de 
Lermontov.

A. MUNTEANU

într-o secție a uzinei de transformatoare din Șenian, B. P. Chineză

Casă de odihnă pentru 
oamenii de știință

în stațiunea balneară „Drujba“, 
situată în împrejurimile orașului 
Varna (R. P. Bulgaria), a început 
construirea unei case de odihnă in
ternaționale destinate oamenilor de 
știință, Clădirea va avea 14 etaje și 
o capacitate de 240 locuri, restau
rant, bazin de înot, o sală de ședin
țe. o sală pentru conferințe de presă.

Oeooftarea provmGii
Provincia Diagan, din R.P.D. Co

reeană, cunoaște o puternică dezvol
tare. în anii postbelici, volumul pro
ducției industriei constructoare de 
mașini și de prelucrare a metalelor 
a crescut de 16 ori, iar volumul ex
tracției de diferite minereuri de 3,7 
ori. Trj această provincie, unde în 
trecut nu exista nici o întreprindere 
a industriei textile, în prezent func
ționează zeci de asemenea unități, 
înainte de eliberare aici funcționa 
numai o singură școală medie; în 
prezent funcționează 6 institute de 
învățămînt superior și numeroase 
școli tehnice.

Mai medici
în R. P. Mongolă a fost creată o 

largă rețea de instituții de asistență 
medicală, Crește mereu numărul ca
drelor medicale calificate. în pre
zent, la 11 000 de persoane revin 11 
medici și 100 de paturi de spital, în 
timp ce în anul 1958 exista un me
dic la. 1 790 locuitori.

Ca urmare a măsurilor întreprin
se, în ultimii 10 ani a fost redusă 
mortalitatea cu 2,54 la sută.

La Tokio, în ziua a cincea
PERFORMANTE EXCELENTE LA ATLETISM

Iolanda Balaș a confirmat întru- 
totul încrederea pe care i-au acor
dat-o masele de iubitori ai sportului 
din patria noastră. Valoroasa atletă 
a. adus țării primul titlu olimpic și 
prima medalie de aur în actuala O- 
limpiadă la proba a cărei suprema
ție mondială o deține cu autoritate 
de mai mulți ani: săritura în înăl
țime, pe care a cîștigat-o cu 1,90 m.

Ziua a doua a întrecerilor atletice 
a fost marcată și de alte per
formanțe de valoare. Astfel, în se
riile probei de 100 m plat (bărbați), 
atletul de culoare Bob Hayes 
(S.U.A.) stabilise o performanță su
perioară recordului mondial (9"9/10). 
Ea n-a putut fi însă omologată din 
cauza unui vint prielnic de peste 5 m 
pe secundă. în schimb, Wyonia Țhyus 
(S.U.A.) a reușit în cadrul sferturi
lor de finală ale probei de 100 m — 
femei să egaleze recordul mondial 

A. Oerter, campion olimpic la disc

(ll"2/10). De remarcat că această 
performanță va putea fi omologată 
deoarece în momentul desfășurării 
probei viteza vîntului scăzuse sub 
2 m pe secundă.

Așteptată cu un interes deosebit 
finala probei de 100 m plat bărbați 
a prilejuit o victorie clară lui Bob 
Hayes (S.U.A.). Acesta a țîșnit pur 
și simplu din blocurile de start și 
n-a mai putut fi ajuns din urmă 
nici de Figuerola, nici de Jerome, 
care l-au urmat în ordine la sosire, 
depășind șl ei la rîndul lor destul 
de net pe următorii clasați. Timpul 
înregistrat de Hayes : 10” — de data 
aceasta în condiții perfect regu
lamentare — constituie o egalare a 
recordului mondial, deținut in co
mun de Jerome și Harry și repre
zintă în același timp un nou record 
olimpic. Bob Hayes este în vîrstă. de 
21 ani. El este student la universi
tatea din Florida.

în preliminariile probei de 100 m 
plat, sprinterul polonez Maniak (care 
în finală s-a clasat al patrulea cu 
10”4) a fost cronometrat în 10”l/10.

Pentru a treia oară consecutiv 
titlul de campion olimpic la arun
carea discului a. revenit lui Alfred 
Oerter (S.U.A.). Interesant de arătat 
că participarea lui la actuala între
cere a fost pusă sub semnul îndo
ielii întrucît el suferise o întindere 
muschiulară în timpul antrenamen
telor desfășurate la Tokio. Fi
nala a început favorabil pentru 
cehoslovacul Danek, recordman mon
dial, care a luat conducerea cu 
60,52 m. Oerter nu reușise pînă 
atunci decît 58,34 m. La a 5-a 
aruncare însă Oerter a întrecut 
recordul olimpic și în același timp 
pe rivalul său, realizînd 61 m. Ulti
ma încercare n-a putut modifica si
tuația în clasamentul primelor locuri 
și Oerter a cucerit a treia sa medalie 
olimpică de aur. Oerter, în vîrstă de 
28 ani, are 1,92 m. înălțime și 106 kg.

împăratul Japoniei 
la medul de volei 
Romînia-Bulgaria

Joi voleibaliștii romîni au susți
nut un meci important în compania 
echipei Bulgariei. Desfășurată în 
sala Komazawa, în prezența împă
ratului Japoniei, partida aceasta a 
oferit un spectacol sportiv de toată 
frumusețea. De altfel meciul a fost 
transmis la radio și la televiziunea 
in culori. învingătorul a fost cunos
cut la capătul a 5 seturi. Echipa 
noastră a cîștigat primul set (15— 
6), dar l-a. pierdut pe al doilea 
(11—15). Bulgarii au cîștigat și al 
treilea set (15—5). Celelalte seturi 
au revenit echipei noastre ; 15—13, 
15—8. Astăzi este zi de odihnă. Sîm
bătă echipa noastră joacă în com-

FdlWIȘTII NOȘTRI ÎN WILE OE FINALĂ
Meciurile din grupele preliminarii 

A și B ale turneului de fotbal s-au 
încheiat joi. Se cunosc acum cele 4 
echipe calificate din aceste grupe 
pentru sferturile de finală. Din 
grupa A s-au calificat echipele 
R. D. Germane (ieri 2—0 cu Mexic) 
și R. P. Romîne (1—0 cu Iran), iar 
din grupa B formațiile R. P. Ungare 
și Iugoslaviei (al căror meci direct 
s-a încheiat cu 6—5 peni.ru prima 
echipă).

Duminică aceste 4 echipe vor juca 
două cîte două în cadrul sferturilor 
de finală. Echipa R. P. Romîne va 
întîlni pe stadionul din Mitsuzawa 
formația R- P. Ungare, iar pe stadio
nul Chichibu din Tokio se vor în
tîlni echipele R. D, Germane și 
Iugoslaviei.

Ieri la Omyia, echipa R. P. Ro
mîne a învins cu 1—0 (1—0) forma
ția Iranului. Unicul punct a fost 
marcat de Pavlovici in minutul 26. 
Meciul a fost dominat de echipa 

pania echipei Olandei. La 22 octom
brie voleibalistele romîne vor sus
ține un meci important cu echipa 
R. P. Polone. Ieri U.R.S.S. a învins 
cu 3—0 echipa feminină a R. P. Po
lone.

BOX

Mariuțan și Mihalik 
învingători

Pugiliștii români s-au afirmat din 
nou pe ringul de la Korakuen. Joi, 
„greul” Vasile Ma.riuțan a cîștigat 
clar la puncte în fața bulgarului 
Pandov, care a fost și numărat în 
rundul trei. La cat, ușoară, I. Miha- 
lik, rapid în execuția loviturilor și 
mereu în atac, a obținut decizia în 
rundul doi prin rănirea lui König 
(Austria), 

noastră care a tras 11 șuturi pe 
poartă contra 4 ale iranienilor, în 
acest meci echipa noastră a- aliniat 
următoarea formație : Andrei, Grea- 
vu, Nunweîller III, Petescu, Ivan, 
Pavlovici, Koszka, Sorin Avram, 
Constantin, lonescu, Crăiniceanu.

Partidele din grupele C și D, care 
trebuie să desemneze pe celelalte 4 
echipe participante la sferturile de 
finală, se dispută astăzi.

Olimpiada la radio și
Trimișii speciali la Tokio ai Ra

diodifuziunii romîne var informa pe 
ascultători despre competițiile din 
ziua a șasea îu cadrul emisiunii spe
ciale : „Jocurile Olimpice — Tokio 
1964“. Emisiunea va fi transmisă pe 
programul I, în jurul orei 17,10 și 
în reluare la 21,30.

Tot astăzi, în jurul orei 17,30, te-

POLO

ROMÎNIA-U.R.S.S. 2-2
Ieri, după un joc echilibrat, echi

pa. noastră de polo pe apă a termi
nat la egalitate: 2—2 (0—0; 1—1;
0—1; 1—0) cu U.R.S.S.

Alte rezultate : Italia — Germania 
2—1 ; Olanda — Belgia 7—5 ; Iugo
slavia — R. P. Ungară 4—4.

Pentru semifinale s-au calificat : 
U.R.S.S., Italia, Iugoslavia, Ungaria. 

Noi recorduri mondiale 
la natație

Fără îndoială, performerul nr. 1 dl 
competiției de natație este înotăto
rul american Don Scholander. Joi el 
a cucerit a treia medalie de aur din 
cadrul actualei Olimpiade. învingă
tor la 100 m liber și participant al 
echipei campioane olimpice a S.U.A. 
la 4 x 100 m liber, Scholander a cîști
gat acum și medalia de aur la 400 m 
liber, cu un nou record mondial.

Și în cea de-a doua probă olim
pică masculină de 200 m — proba 
de bras — s-a înregistrat un nou 
record al lumii. După americanul 
Graef (învingător marți cu 2'10”3 la 
200 m spate), ieri australianul 
O’Brien a cîștigat 200 m bras în 
2’27"8,

Final pasionant 
la floretă femei

La floretă femei — probă in care 
scrimerele noastre Vicol, Derșidan și 
Szabo fuseseră eliminate din prima 
zi — a fost necesar un meci de ba
raj pentru desemnarea clasamentu
lui final.

Ieri s-au disputat și întrecerile 
preliminarii ale probei de floretă 
(bărbați) pe echipe. Formația noas
tră. (Falb, Csipler, Mureșanu, Drîm- 
bă), care a obținut următoarele re
zultate : 11—5 cu Franța, 8—0 cu 
Argentina și' 8—8 cu S.U.A.. s-a ca
lificat pentru sferturile de finală.

Televiziune
lespectatorii o vor putea urmări pe 
Iolanda Balaș în timpul probei de 
înălțime câștigată de ea pe Stadionul 
Național din Tokio. Totodată în ca
drul emisiunii speciale — transmisă 
prin rețeaua „Interviziunii" — vor 
fi prezentate imagini șl din cele
lalte competiții desfășurate ieri la 
Tokio și în împrejurimi.

MEDÄLIÄTII ZILEI
ATLETISM schif 2 plus 1

săritura în înălțime — femei 1- S.U.A. 8’21”33/ioo
1. IOLANDA BALAȘ (Romînia) 

1,90 m.
2. Michele Masson-Brown (Aus

tralia) 1,80 m.
3. Taisia Cencik (U.R.S.Ș.) 1,78 m.

10Q m plat bărbați
1. BOB HAYES (S.U.A.) 10“.
2. Enrique Figuerola (Cuba) 10”2.
3. Harry Jerome (Canada) 10”2.

aruncarea discului — bărbați
1. ALFRED OERTER (S.U.A.) 

61 m.
2. Ludvik Danek (Cehoslovacia) 

60,5? m.
3. David Weill (S.U.A.) 59,49 m.

20 km marț
1. KENNETH MATTHEWS (An

glia) lh20’34”.
2. Dieter Lindner (Germania) 

1J131T3"2.
3. Vladimir Golubnici (U.R.S.S.) 

Ih31’59”4.

PEHTATLON MODERN
Individual

1. FERENC TÖRÖK (Ungaria) 
5116 p.

2. Igor Novikov (U.R.S.S.) 5 067 p,
3. Albert Mokeev (U.R.S.S.) 

5 039 p.

echipe
1. U.R.S.S. 14 961 p.
2. S.U.A. 14189 p.
3. Ungaria 14173 p.

CANOTAJ ACADEMIC 
simplu

1. ATACESLAV IVANOV 
(U.R.S.S.) — 8’22”51/100

2. Achim Hill (Germania) — 
8’26” 24/100

3. Gottfried Kottrnann (Elveția) 
— 8’29” G8/100

schif dublu
1. U.R.S.S. — 7T0’’66/jl00
2. S.U.A. — 7T3‘'16/100
3. Cehoslovacia — 7T4”23/100

schif 2 fără cîrmacl
1. CANADA — 7’32”94/100
2. Olanda — 7’33”40/100
3. Germania — 7’38”63/100

2. Franța — 8’23'T5/100
3. Olanda — 8’23”42/100

schif 4 fără cîrmacl
1. DANEMARCA — 6’59”30/100
2. Anglia — 7’00”47/100
3. S.U.A. — 7’01”37/100

schif 4 plus 1
1. GERMANIA —7’00”44/100
2. Italia — 7’02”84/100
3. Olanda — 7’06"46/100

schif 8 plus 1
1. S.U.A. — 6’18"23/100
2. Germania — 6’23”29/100
3. Cehoslovacia — 6’25’Tl/100

SCRIMĂ (floretă — femei)
1. ILDIKO UJLAKI-REJTÖ (Un

garia)
2. Helga Mees (Germania)
3. Antonella Ragno (Italia)

NATAȚIE
400 m Über — bărbați

1. DON SCHOLANDER (S.U.A.)
4T2”2 — nou record mondial

2. Frank Wiegand (Germania) 
4T4”9

3. Allan Wood (Australia) 4’15’T
200 m bras — bărbați

1. IAN O’BEIEN (Australia) 
3’27”8 nou record mondial

2. Gheorghi Prokopenko (U.R.S.S).
2’28”? — nou record european

3. Chet Jastremski (S.U.A.) ?’29”6
ștafetă 4*100 m liber — femei
1. S.U.A. 4’03”7 — nou record 

mondial
2. Australia 4’06”9
3. Olanda 4T2”

sărituri din turn — femei
1. LESLEX BUSCH (S. U. A.)

99,80 p.
2. Ingrid Krämer-Engel (Germa

nia) 98,45 p.
3. Galina Alexeieva (U.R.S.S.) 

97,60 p.

TIR (armă liberă, calibru mare 
4x40)

1. GARY ANDERSON (S.U-A.)
1153 p. — nou record mondial

2. A. Veliașvili (U.R.S.S.) 1144 p.
3. Martin Gunarsson (S. U. A.) 

1136 p.

peni.ru
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L I. Brejnev ales prim-secretar a! C. C. al P. C. II. S.
MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS 

transmite:
La Moscova -a fost dat publicității 

următorul comunicat oficial cu pri
vire la Plenara C.C. al P.C.U.S. :

„La 14 octombrie a.c. a avut loc

Leonid Brejnev a consacrat mai 
mult de un sfèrt de secol activității 
de stat și de partid. El s-a născut 
în anul 1906, într-o familie de mun
citori în satul ucrainean Ka- 
menskoe, care în anii puterii so
vietice a devenit orașul Dneprod- 
zerjinsk — important centru in
dustrial. L. Brejnev a început să 
muncească de la vîrsta de 15 ani. 
Lucrînd în producție, în anul 1923 
el a început să învețe și după pa
tru ani a absolvit o școală tehnică.

La. vîrsta de 25 de ani, Leonid 
Brejnev s-a înscris la Institutul de 
metalurgie din orașul său natal, pe 
care l-a absolvit în anul 1935, obți- 
nînd diploma de inginer. El a rămas 
să lucreze ca inginer în același oraș.

începutul activității pe linie de 
stat și de partid a lui L. Brejnev da
tează din anul 1937, cînd a fost ales 
vicepreședinte al Comitetului Exe
cutiv al Sovietului Orășenesc de de- 
puțați ai oamenilor muncii din Dne- 
prodzerjinsk. In anul 1938, el a fost

A.I Kosighin numit președinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
MOSCOVA 15' (Agerpres).— TASS 

transmite :
A fost'dat publicității, de aseme

nea, următorul comunicat oficial cu 
privire la ședința Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. :

„La 15 octombrie, a.c. a avut loc 
sub- -președinția tov. A. I. Mikoian, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., o ședință a 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. • ' '

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.SiS. a examinat problema preșe
dintelui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a satisfăcut cererea tov.

Primii 35 de ani ai vieții lui Alexei 
Kosighin- sînt legați în cea mai mare 
măsură de orașul Leningrad, unde 
s-a născut în anul 1904 în familia 
unui strungar. La vîrsta de 15 ani, 
el s-a înrolat voluntar în Armata 
Roșie. După ce timp de trei ani a fă
cut stagiul militar, s-a înscris la 
șCopla tehnică cooperatistă din Le
ningrad, pe țcare a absolvit-o în 
1924. Apoi, el- lucrează ca instructor 
în rețeaua cooperației de consum din 
Siberia. După 12 ani, A. N. Kosighin 
și-a făcut studiile superioare la In
stitutul textil din Leningrad. înainte 
de terminarea institutului, el a lu
crat ca maistru într-o fabrică. Din

CAIRO. Președintele R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, care, după în
cheierea Conferinței la nivel înalt a 
țărilor neangajate face o vizită ofi
cială în R.A.U., a fost primit joi de 
președintele Gamal Abdel Nasser. în
tre cèi doi oameni de stat a avut loc 
o convorbire.

ROMA. Ministrul afacerilor externe 
al Belgiei, Paul Henry Spaak, a sosit 
miercuri într-o vizită oficială la 
Roma, unde va avea întrevederi cu 
Aldo Moro, președintele Consiliului 
de Miniștri, și cu Pietro Nenni, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Italiei.

ATLANTA. Intr-o declarație făcută 
la o conferință de presă Martin Lut
her King junior a afirmat că va dona 
suma primită pentru premiul Nobel 
(aproximativ 50 000 de dolari) Asocia
ției pentru propășirea populației de 
culoare al cărei conducător este.

TEHERAN. Intre 15 și 18 octom
brie se va desfășura la Teheran reu
niunea miniștrilor afacerilor externe ai 
Turciei, Pakistanului și Iranului mem
bre ale pactului de la Istanbul. Vor 
fi examinate, printre altele, desfiin
țarea vizei pentru călătoriile în zona 
țărilor respective, desființarea tarife
lor poștale suplimentare, crearea unei 
camere de comerț comune, iar comi
tetul însărcinat cu înființarea unei 
companii aeriene comune va prezenta 
un raport.

SOFIA. La 15 octombrie a început 
la Sofia consfătuirea reprezeutanțiloi 
uniunilor arhitecților din R. P. Bulga
ria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germa
nă, R. P. Polonă, R. P. Romînă, R.P. 
Ungară și Uniunea Sovietică. La con
sfătuire sînt dezbătute principalele di
recții de dezvoltare a arhitecturii con
temporane în țările socialiste. Din R.P. 
Romînă participă prof, arhitect Octav 
Doicescu, Anton Moisescu, secretar al

Plenara Comitetului Central al 
P.C.U.S.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a satisfă
cut. cererea tov. N. S. Hrușciov cu 
privire la eliberarea sa din funcțiile 
de prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
membru al Prezidiului C.C. al

★ ★ ★

ales secretar al Comitetului regional 
Dnepropetrovsk al P.C.U.S.

In anii războiului, Leonid Brejnev 
a făcut parte din armata operativă 
îndeplinind munci politice. Printre 
altele, el a fost șeful Direcției poli
tice a Frontului 4 ucrainean. în anul 
1943 a fost avansat la gradul de 
general-maior, iar ulterior — la 
gradul de general-locotenent. Intre 
anii 1946—1950, L. Brejnev a fost 
ales în posturi de răspundere de 
partid în Ucraina, iar în iulie 1950 
a devenit prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din R.S.S. Moldovenească.

La Congresul al XIX-lea al 
P.C.U.S. (1952) L. Brejnev a fost ales 
membru al C.C. al P.C.U.S., apoi la 
Plenara C.C. a fost ales membru su
pleant al Prezidiului C.C. al P.C.U.S. 
și secretar al C.C. al P.C.U.S. La 
Congresul al XX-lea al P.C.U.S. 
(1956) el a fost reales în aceleași 
funcții. începînd din anul 1954 a în
deplinit funcția de prim-secretar al 
C.C. al P. C. din Kazahstan.

N. S. Hrușciov cu privire la elibe
rarea sa din funcția de președinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
în legătură cu vîrsta înaintată și în
răutățirea stării sănătății.

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a numit ca președinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
pe tov. A. N. Kosighin, eliberîndu-1 
din funcția de prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Decretele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. cu privire la 
eliberarea tov. N. S. Hrușciov din 
funcția de președinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și cu pri
vire la numirea tov. A. N. Kosighin 
în funcția de președinte al Consi-

■fc ★ *

1935 pînă în 1938 a înaintat de la 
funcția de maistru la cea de director 
al unei fabrici textile. In 1938, a de
venit președintele Sovietului orășe
nesc Leningrad.

La trei ani după absolvirea insti
tutului, pe cînd era în vîrstă de 35 de 
ani, devine membru al guvernului 
sovietic — comisar al poporului pen
tru industria textilă a U.R.S.S. După 
alți doi ani, Alexei Kosighin a fost 
numit vicepreședinte al Consiliului 
comisarilor poporului al U.R.S.S., iar 
ulterior, după ce a îndeplinit o serie 
de alte însărcinări, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
(pînă în martie 1953). Apoi, el a fost

Uniunii arhitecților din R. P. Romînă, 
și arhitectul Al. Iotțiu.

ALGER. La invitația Frontului de 
Eliberare Națională și a președintelui 
Ben Bella, în Algeria a sosit joi o de
legație a P.C. Francez, condusă de 
Waldeck Rochet, secretarul general al 
P.C.F.

COPENHAGA. S-a anunțat că pri
mul ministru al Suediei, Tage Erlan- 
der, a invitat pe primii miniștri ai 
Danemarcei, Norvegiei, Islandei și 
Finlandei să participe la întrunirea la 
nivel înalt a primilor miniștri ai ță
rilor din nordul Europei, care va a- 
vea loc la 24—25 octombrie în Sue
dia.

ANKARA. Potrivit ziarului „Milli
yet“, guvernul turc a hotărît să pună 
capăt stării de alarmă în rîndul arma
tei turce, care a fost instituită la în
ceputul lunii septembrie cînd preșe

La Haoud el Hamra (Algeria) a (ost Inaugurată recent cea de-a treia 
conductă de țiței care unește sondele din Sahara cu portul Arzew de 

lingă Oran. Tn lotogralle » aspect de la mitingul festiv

P.C.U.S. și președinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., în legătură 
cu vîrsta înaintată și înrăutățirea 
stării sănătății

Plenara C.C. al P.C.U.S. a ales ca 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. pe 
tov. L. I. Brejnev“.

In iunie 1957, el a fost ales membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S. în 
mai 1960, L. Brejnev a fost ales pre
ședinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. L. Brejnev a vi
zitat multe țări din Europa, Asia și 
Africa.

La Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. (1961), el a fost ales membru 
al C.C. al P.C.U.S., iar la Plenara 
C.C. — membru al Prezidiului C.C. 
Din iunie 1963, Brejnev este secre
tar al C.C. al P.C.U.S. în luna iulie 
1964, Leonid Brejnev a fost eliberat 
din funcția de președinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
pentru a se dedica activității în ca
drul C.C. al P.C.U.S.

La Plenara C.C. al P.C.U.S. din 
14 octombrie 1964, Leonid Brejnev 
a fost ales prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

Leonid Brejnev este decorat cu 
numeroase ordine sovietice și străi
ne. în anul 1961, el a fost distins cu 
înaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste“.

liuluî de Miniștri al U.R.S.S. au fost 
adoptate în unanimitate de către 
membrii Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

Membrii Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. l-au felicitat cu 
căldură pe tov. A. N. Kosighin cu 
prilejul numirii sale în funcția de 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Tov. A. N. Kosighin a mulțumit 
cordial Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice 
și Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. pentru încrederea acordată 
și a dat asigurări că va depune toate 
eforturile pentru a îndeplini sarci
nile care i-au fost încredințate“.

numit conducător al organelor cen
trale de planificare.

Din 1960 și pînă în prezent, Ale
xei Kosighin a îndeplinit funcția de 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. El este, de 
asemenea, membru al Prezidiului 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice.

în activitatea lui A, N. Kosighin, 
un loc important l-au ocupat pro
blemele relațiilor economice ex
terne. El a făcut vizite oficiale în 
multe țări din Europa și Asia.

în februarie a. c., Alexei Kosîghin 
a fost distins cu titlul de „Erou al 
Uniunii Sovietice“, o 

dintele Ciprului, Makarios, a declarat 
că nu va aproba schimbarea unei 
părți a contingentului turc din insulă. 
Totodată, se precizează că soldații 
turci care și-au terminat stagiul ser
viciului militar vor putea fi demobi
lizați.

BELGRAD. La invitația secretaru
lui de stat federal pentru afaceri ex
terne al R.S.F. Iugoslavia, Kocea Po- 
povici, a sosit la Belgrad Paul Henri 
Spaak, vicepreședintele guvernului și 
ministru al afacerilor externe al Bel
giei.

KÖLN. La tribunalul din orașul 
Köln (R. F. Germană) a început la 15 
octombrie procesul intentat unui grup 
de zece ofițeri S.S., învinuiți de com
plicitate la asasinarea în timpul celui 
de-al doilea război mondial a 10 000 
de prizonieri sovietici în lagărul na
zist de la Sachsenhausen.

Rezoluții in sprijinul 
acordării independenței 
coloniilor spaniole

NEW (YORK 15 (Agerpres). — Re
prezentanții a 11 țări : Cambodgia, 
Etiopia, India, Iran, Irak, Coasta de 
Fildeș, Madagascar, Mali, Tunisia, 
Tanganica-Zanzibar și Iugoslavia au 
prezentat două proiecte de rezoluții 
Comitetului Special O.N.U., care 
examinează aplicarea Declarației cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale, ce- 
rînd ca Spania să urgenteze acorda
rea independenței coloniilor Ifni, Sa
hara spaniolă, Fernando Po și Rio 
Muni. Rezoluțiile cheamă pe secre
tarul general al O.N.U. să le aducă 
la cunoștință guvernului spaniol și 
să informeze Adunarea Generală 
O.N.U. asupra măsurilor luate de 
puterea administrantă pentru aplica
rea lor.

Vizita președintelui Cubei 
in Uniunea Sovietică

MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 
15 octombrie a avut loc la Moscova 
o întîlnire a conducătorilor P.C.U.S. 
și guvernului sovietic cu președin
tele Republicii Cuba, Osvaldo Dor- 
ticos Torrado, secretar al conduce
rii naționale a Partidului Unit al 
revoluției socialiste.

La întîlnire au participat Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin, Anastas 
Mikoian, Nikolai Podgornîi, Iuri 
Andropov, Andrei Gromîko și alte 
persoane oficiale.

în cadrul îritîlnirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prieteneas
că și cordială, au fost discutate pro
bleme ale dezvoltării și întăririi 
continue a colaborării frățești din
tre Republica Cuba și Uniunea So
vietică.

SOSIREA PREȘEDINTELUI
DE GAULLE LA SAO PAULO

BRASILIA 15 (Agerpres).— După 
o scurtă vizită în orașul Brasilia, 
unde a asistat la o ședință a parla
mentului, în cursul căreia a rostit 
ultimul discurs politic din cadrul 
călătoriei pe care a întreprins-o în 
America Latină, președintele Fran
ței, de Gaulle, a sosit miercuri 
după-amiază în orașul Sao Paulo. 
El s-a bucurat de o primire foarte 
călduroasă la care au participat 
membrii coloniei franceze. Luînd 
cuvîntul în cadrul unei recepții, ge
neralul de Gaulle a subliniat că nu
mai printr-o largă colaborare eco
nomică internațională se poate pune 
capăt mizeriei și foametei. Totodată, 
el s-a pronunțat în favoarea unei 
stringeri a relațiilor de prietenie și 
colaborare între Franța și Brazilia.

Președintele Johnson despre politica ACORD S0VIET0-CH1NEZ PRIVIND
externă a S. LI. A. TRAFICUL FEROVIAR DE GRANIȚĂ

NEW YORK 15 (Agerpres). — In- 
tr-o cuvîntare consacrată politicii 
externe a guvernului american, ro
stită miercuri seara la dineul anual 
al Fundației Alfred E. Smith, din 
New York, președintele Johnson a 
declarat că omenirea se află în pra
gul unei noi ere de destindere in
ternațională și s-a angajat că dacă 
va fi ales la 3 noiembrie va depune 
toate eforturile pentru a se realiza 
noi măsuri susceptibile să ducă la 
îmbunătățirea climatului internațio
nal. Agenția France Presse remarcă 
faptul că acest discurs a constituit 
o replică, punct cu punct, la pozi
țiile adoptate de candidatul parti
dului republican la președinție, 
Barry Goldwater.

Referindu-se la relațiile dintre 
Statele Unite și Uniunea Sovietică, 
el a menționat îmbunătățirea clima
tului politic arătînd că Tratatul cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare în trei medii și linia di
rectă de telecomunicații dintre Was
hington și Moscova nu ar fi fost po
sibile în urmă cu zece ani. „Cred — 
a adăugat el — că ne apropiem de 
o epocă favorabilă unor noi măsuri, 
și mai durabile pentru o reducere 
a încordării și a cursei înarmărilor. 
Voi încerca să iau asemenea măsuri

întrevederile premierului 
grec cu mediatorul 
O.N.U. în Cipru

ATENA 15 (Agerpres). — Media
torul O.N.U. în Cipru, Galo Piaza 
Lasso, a avut miercuri întrevederi 
cu premierul grec Papandreu și cu 
ministrul de externe al Greciei, 
Kostopoulos. S-a anunțat că joi me
diatorul O.N.U. va fi primit de re
gele Greciei Constantin. După dis
cuțiile pe care le va avea la Lon
dra, Galo Piaza va pregăti raportul 
către secretarul general al O.N.U.

ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN PAKISTAN A PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL R. P. R0MÎNE, I. GH. MAURER

KARACI 15. Trimisul special A- 
gerpres, Ion Gălățeanu, transmite: 
La Casa guvernului din Peshawar a 
avut loc miercuri o convorbire între 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, și președintele Pakistanului, 
Mohammed Ayub Khan. La convor
bire au participat din partea romî
nă: Emil Bodnăraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, prof. univ. 
Paul Niculescu-Mizil, deputat, se
cretar al comisiei de cultură și în-

Declarația tovarășului Ion Gheorghe Maurer

făcută presei pakistaneze
KARACI 15.— Trimisul special 

Agerpres, Ion Gălățeanu, transmite :
Cu prilejul vizitei în Pakistan, pre

ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romîne, Ion Gheorghe Maurer, 
a făcut presei pakistaneze următoa
rea declarație :

„Am avut fericitul prilej ca în 
drum spre patrie să fac o vizită de 
prietenie, la invitația președintelui 
Mohammed Ayub Khan, în această 
frumoasă țară a continentului asia
tic, Republica Pakistan. Deși scurtă, 
vizita ne-a dat posibilitatea să cu
noaștem cîteva întreprinderi moder
ne și să venim astfel în contact 
nemijlocit cu munca și realizările 
poporului ■ pakistanez. Deosebit de 
plăcută și interesantă pentru mine

Mesajul președintelui Pakistanului, Mohammed Ayub Khan, 

adresat poporului romîn

KARACI 15. Trimisul special A- 
gerpres, Ion Gălățeanu, transmite : 
Președintele Pakistanului, feldmare- 
șalul Mohammed Ayub Khan, a re
mis reprezentanților presei romîne 
următorul mesaj adresat poporului 
romîn :

„Sînt fericit că am prilejul să a- 
dresez, în numele guvernului și po
porului pakistanez și al meu perso
nal, un salut poporului romîn. A fost 
pentru mine o mare plăcere să mă 
pot întîlni cu președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, excelența sa domnul

Comunicat comun romino-pakistanez
(Urmare din pag. I-a) 

ar avea-o înfăptuirea de măsuri 
practice în domeniul dezarmării ge
nerale și totale.

Președintele Pakistanului și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne și-au exprimat hotărî
rea de a sprijini în continuare lupta 
împotriva colonialismului, neocolo- 
nialismului și imperialismului, îm
potriva tuturor formelor de discrimi
nare rasială. Ei și-au reafirmat ade
ziunea față de dreptul la autodeter
minare al tuturor popoarelor și pen
tru punerea în aplicare a rezoluți
ilor O.N.U. în această privință.

Președintele Pakistanului și pre

consultînd întotdeauna pe prietenii 
noștri“. în legătură cu situația din 
Asia de sud-est, președintele a spus 
că Statele Unite vor continua să du
că în această regiune aceeași poli
tică de pînă acum. Referindu-se la 
aliații occidentali ai S.U.A., el a de
clarat că va continua să lucreze „în 
favoarea unității europene și a co
operării atlantice“.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Primele rezultate ale alegerilor din Anglia
„Ziua X" cum a (ost denumită aci, 

ziua alegerilor a început de la orele 
7 dimineaja, o dată cu deschiderea lo
calurilor de vot. In fa(a unora dintre a- 
cestea se și aflau primele zeci de ce
tățeni care țineau să voteze înainte de 
a se duce la locurile lor de muncă.

După ritmul votării, aici se apreciază 
că participarea la vot a fost de circa 80 la 
sută din alegători, adică ceva mai mull 
de 30 milioane oameni. Din orașele 
Leeds. Edinburgh, Bristol și alte cîteva 
se anunță o participare la vot, în prima 
jumătate a zilei, de două și chiar de mai 
multe ori mai mare ca în precedentele 
alegeri din 1959. începînd de la orele 10 
seara, la vreo oră după sigilarea urnelor, 
posturile de televiziune au început e- 
misiunile de noapte — așa-zisul „mara
ton electoral", în cadrul căruia are loc 
o pasionantă întrecere în redarea calcu
lelor electronice ale rezultatelor primite 
din toată tara, cît și în ce privește trans
miterea de reportaje și comentarii. Pos
turile B.B.C. și I.T.V. transmit pînă la ore
le 4 și respectiv 3,30 dimineața.

In centrul Londrei, pe un ecran imens, 
instalat pe clădirea ziarului „Daily Mi
rror", au început de la ora 10 seara să 
apară primele rezultate însoțite de ra
chete luminoase tn trei culori: albastre 

vățămînt a Marii Adunări Naționa
le, și Nicolae Cioroiu, director în 
M.A.E., iar din partea pakistaneză 
Agha Shani, director general în 
M.A.E. și Bhutti, director în M.A.E.

In urma convorbirii, joi diminea
ța s-a dat publicității un comuni
cat comun.

In cursul dimineții de joi, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne și persoanele care îl 
însoțesc au plecat spre Karaci. Pe 
aeroportul Peshawar înalții oaspeți 

a fost întîlnirea cu președintele Pa
kistanului, excelența sa Mohammed 
Ayub Khan, desfășurată într-o at
mosferă de sinceritate și caldă prie
tenie. Cu prilejul schimbului de pă
reri asupra problemelor de interes 
reciproc și asupra unor probleme 
internaționale, am constatat cu sa
tisfacție năzuințele popoarelor noas
tre în direcția asigurării păcii, cît și 
părerile noastre comune cu privire 
la dezvoltarea relațiilor dintre Ro- 
mînia și Pakistan, la întărirea prie
teniei dintre cele două popoare. în 
acest cadru, un valoros rezultat este 
hotărîrea de a stabili legături diplo
matice între R. P. Romînă și Pa
kistan. îmi exprim convingerea că 
aceste legături, colaborarea în do

Ion Gheorghe Maurer, cu domnul 
Emil Bodnăraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și cu ceilalți 
oaspeți romîni.

Am avut eu președintele Maurer 
un schimb de vederi într-o atmos
feră de cordialitate și prietenie. Sin
tern satisfăcuți să constatăm o sfe
ră largă în care pozițiile noastre față 
de probleme internaționale de primă 
importanță coincid, cu toate că a- 
parținem unor diferite sisteme so
ciale și grupări de state.

Popoarele noastre împărtășesc un 

ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne au fost de acord asu
pra necesității imperioase de a se 
reorganiza relațiile economice in
ternaționale în scopul realizării unei 
ordini mai echitabile care să asigure 
țărilor în curs de dezvoltare posi
bilități mai largi de a accelera dez
voltarea lor economică. Ei au con
venit să-și continue colaborarea 
pentru înfăptuirea scopurilor Con
ferinței Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare.

Relevînd rolul O.N.U. în asigu
rarea păcii internaționale, președin
tele Pakistanului și președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne și-au exprimat satisfacția că

HABAROVSK 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 15 octombrie, la 
Habarovsk au luat sfîrșit ședințele 
Comisiei feroviare de graniță sovie- 
to-chineze, care au durat 7 zile. La 
ele au participat reprezentanții ma
gistralelor Orientului îndepărtat și 
Transbaikaliei, căilor ferate Har
bin și Țițikarsk. Participanții la

pentru conservatori, roșii pentru labu
riști și galbene pentru liberali. O mare a- 
tenjie se acordă unui număr de 111 dis
tricte așa-zise marginale, dintre care 70 
au fost pînă în prezent definute de con
servatori. Se cons'deră că în cazul cînd 
laburiștii vor cîștiga o parte a acestor cir
cumscripții definule de conservatori, șan
sele lor de succes vor fi mult sporite

La ora cînd transmit aceste rînduri (ora 
unu și jumătate noaptea, ora București) re
zultatele arătate de aparatele electronico 
ale televiziunii sînt următoarele: conser
vatorii 88 locuri; laburiștii 137 locuri, li
beralii un loc. Din peste 220 rezultate

In parlamentul dizolvat în septem
brie, locurile erau repartizate astfel: 
Partidul Conservator 350, Partidul 
Laburist 256, Partidul Liberal 7, In-1 
dependenfii 1. Vacante 14 locuri — 
9 conservatori și 5 laburiști. In ale-; 
gerile partiale din 1962 laburiștii au j 
ciștigat 5 locuri iar conservatorii au! 
pierdut 6. In alegerile din 1959 au' 
participat la vot 78,7 din totalul ale
gătorilor. Dintre aceștia 13 750 000 
au votat pentru conservatori, 
12 216 000 pentru laburiști, iar pen
tru liberali — 1 640 000.

romîni au fost conduși de Habibulah 
Khan, ministru de interne în guver
nul central, precum și de miniștri 
ai guvernului Pakistanului de vest. 
In călătoria lor la Peshawar, oaspeții 
romîni au fost însoțiți de Chattari, 
șeful protocolului guvernului pa- . 
kistanez. -|

In aceeași dimineață, avionul spe
cial pus la dispoziție de autoritățile 
pakistaneze, a sosit la Karaci, de 
unde oaspeții romîni și-au continuat 
drumul spre R.A.U.

meniul economiei, al comerțului cît 
și în alte domenii, se vor dezvolta și 
întări continuu în interesul ambelor 
noastre popoare și al menținerii și 
consolidării păcii în lume. înainte de 
a părăsi țara dv. doresc să mulțu
mesc din inimă gazdelor pentru 
desăvîrșita ospitalitate pe care 
mi-au rezervat-o. îmi îngădui să fo
losesc prilejul ce mi se oferă, pentru 
a transmite poporului pakistanez, 
prin intermediul ziarelor dv., un 
călduros mesaj de prietenie și stimă 
din partea poporului Romîniei și 
să-i adresez cele mai bune urări de 
succes pe drumul progresului, al 
dezvoltării economice și al prosperi
tății patriei sale“.

profund atașament pentru pace și 
sînt hotărîte să-și apere independen
ța politică și suveranitatea, astfel 
încît să fie în măsură să-și asigure 
dezvoltarea lor economică și ridi
carea nivelului de trai.

Speranța mea este că această în
tîlnire va constitui începutul unei 
strînse și rodnice colaborări între 
guvernele și popoarele noastre, în 
cît mai multe domenii cu putință.

Doresc poporului romîn prosperi
tate, fericire și succese în eforturile 
sale pașnice“.

organizația Națiunilor Unite a că
pătat un caracter mai univers?1 prin 
admiterea unui mare număr de țări 
independente din Asia și Africa. Ei 
consideră că, cu toate acestea, O.N.U. 
nu va putea fi pe deplin reprezen
tativă și eficientă pînă cînd R. P. 
Chineză nu-și va recăpăta locul ce 
i se cuvine de drept în cadrul aces
tei organizații.

Președintele Pakistanului și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne și-au afirmat convin
gerea că relațiile de prietenie și co
laborare dintre Romînia și Pakistan 
se vor dezvolta în interesul celor 
două popoare și al păcii.
Peshawar 15 octombrie 1964 

tratative au discutat probleme lega
te de transportul încărcăturilor prin 
stațiile de graniță.

Lucrările comisiei s-au desfășurat 
într-o atmosferă constructivă și s-au 
încheiat prin semnarea protocolului 
corespunzător. In toate problemele 
de interes reciproc s-a ajuns la o 
înțelegere.

care s-au daf pină la această oră labu
riștii au ciștigat 28 locuri de la conser
vatori, în special în circumscripțiile mar
ginale și au pierdut 3. In momentul de 
fa|ă posturile de televiziune comentează 
că pentru a avea o majoritate parlamen
tară, laburiștii aveau nevoie de un plus 
de 3,5 ia sută din voturi. Din felul cum 
decurge numărătoarea voturilor în mo
mentul de fafă, laburiștii conduc cu un 
plus de 4,3 la sută, ceea ce este consi
derat că le-ar asigura o majoritate parla
mentară de 29—30 locuri. In ultimele 
sale comentarii, postul de televiziune 
3.B.C. arată că după felul în care decurge 
primirea rezultatelor și finind seama de 
constatarea că tendmfa generală este în 
favoarea laburiștilor, se poate considera 
ca aproape sigură victoria laburiștilor. 
Desigur, la o^a aceasta încă nu se poate 
spune că acest lucru este pe deplin cert; 
în orice caz, tendinfa prolaburistă a vo- 
lanfilor este un fapt real. Se remarcă o 
creștere foarte sensibilă a voturilor pen
tru laburiști chiar în circumscripțiile în 
care locul a fost ciștigat de conservatori. 
In circumscripjia sa, liderul laburist Ha
rold Wilson a cîșfigat cu o mare majo
ritate, fiind aclamat de o mulfime de oa
meni care s-au adunat în fafa primăriei.

Liviu RQDESCU
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