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PE TEMELE ZILEI

Căminul cultural
se pregătește
pentru iarnă

4 PAGINI — 20 BANI

Iarna, cînd oamenii satelor au mai mult timp liber, este anotimpul cel mai prielnic pentru o intensă viață culturală. De pe acum organele locale de partid, sfaturile populare, comitetele de cultură și artă, consiliile sindicatelor iau măsuri menite să asigure în lunile ce urmează condiții optime de activitate în căminele culturale, la biblioteci, la cluburile din gospodăriile agricole de stat, in stațiunile de mașini și tractoare.Ce programe vor fi prezentate, în ce măsură vor răspunde ele necesităților actuale ale satului, contribuind la răspîndirea cunoștințelor a- grozootehnice, științifice, politice și culturale, la educarea socialistă a colectiviștilor — iată principala preocupare a activiștilor culturali. Se întocmesc planuri de manifestări, formațiile artistice își îmbogățesc repertoriul. In această perioadă, comitetele de cultură și artă regionale și raionale, privind în perspectivă, organizează și extind forțele din centrele orășenești — brigăzi științifice, conferențiari, formații artistice'etc., care participă la desfășurarea activității culturale la sate. Asemenea probleme au format recent obiectul unei plenare lărgite a Comitetului raional de partid Roman, iar la Tg. Mureș au fost dezbătute într-o sesiune a sfatului popular regional. Se cuvine menționată și preocuparea unor comitete de cultură și artă din regiunile Dobrogea, Cluj și din alte regiuni de a îmbogăți conținutul și a spori eficacitatea manifestărilor cultural-educative pentru colectiviști. O inițiativă bună au luat comitetele de cultură și artă ale raioanelor Medgidia și Gheorghieni. Aici s-au format colective care vizitează fiecare instituție culturală și, unde e cazul, sprijină grăbirea pregătirilor pentru iarnă. Intre directorii de cămine culturale, bibliotecari se organizează schimburi de experiență pe centre de comune.Activițatea culturală la sate în timpul "uii presupune și o serie de pre. i gospodărești — reparații la c ...urile unor cămine, completarea mobilierului, îmbogățirea fondului de cărți al bibliotecilor etc. Aceste pregătiri au fost în multe locuri terminate sau sînt în plină desfășurare. Spiritul gospodăresc nu e însă peste tot la înălțime. In raionul Galați, de pildă, mai sînt cămine culturale (la Foltești, Nămoloasa, Braniștea, Nănești) care au nevoie de serioase reparații; în raionul Făgăraș, încăperilor unor cămine (la Vlădeni, Sebeș și în alte locuri), li se dau întrebuințări fără nici o legătură cu activitatea culturală. Sfaturile populare respective nu au întreprins încă nimic pentru a înlătura asemenea deficiențe. Trebuie a- dăugat că organele locale pot grăbi ritmul unor construcții începute pentru ca alte cămine culturale să se mute în toamna aceasta în localuri noi.Un alt aspect căruia se cuvine să i se acorde o atenție deosebită în a- ceastă perioadă este aprovizionarea cu combustibil. Aceasta depinde în mare măsură de inițiativa sfaturilor populare, de la regiune și pînă la comune, de spiritul lor gospodăresc în valorificarea posibilităților locale. In acest scop, conducerile căminelor culturale să conlucreze strîns și cu gospodăriile colective, interesate ele însele în buna organizare a activității culturale.De pe acum trebuie luate toate măsurile pentru ca în fiecare sat căminul cultural, biblioteca, clubul să fie puternice centre de atracție, unde oamenii să se simtă bine, să se cultive, să-și petreacă plăcut și instructiv timpul liber în zilele și serile lungi de iarnă.

Uzlnele Industria Sîrmei din Cîmpia Turzii, Hala barelor trase Foto ; Agerpre»

Construcții de locuințe ridicate In zona din apropierea Gării do 3ud a 
Ploieștiulul. Aici au fost date în folosință recent două noi blocuri și 

se execută lucrări de finisaj la alte cîteva

CUM ECONOMISIM METALUL
In orașul și în regiunea Cluj sînt numeroase uzine constructoare de 

mașini care folosesc în procesul de producție ca materie primă metalul. 
In întrecerea pentru realizarea planului și a angajamentelor, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii din aceste uzine acordă o mare atenție 
gospodăririi raționale a metalului, micșorării consumurilor specifice.

A

începând 
de la proiectare • ••In fiecare an, constructorii de mașini și utilaje textile de la „Unirea“ vin cu noutăți în perfecționarea și modernizarea produselor. Se urmărește nu numai mărirea randamentului și reducerea gabaritelor, ci și micșorarea consumului de metal. Serviciile de concepție ale uzinei au căpătat în această privință o bogată experiență. Prin reproiectarea mașinii de răsucit fire s-a mărit simțitor turația, deci productivitatea muncii. In același timp, greutatea mașinii a scăzut cu 300 kg pe bucată. Proiectanții nu s-au oprit aci. în ultima vreme ei i-au făcut mașinii o nouă „toaletă“ și acum ea este mai ușoară, cu încă 300 kg. Asemenea perfecționări s-au adus și altor produse din fabricația de serie ale uzinei.La întreprinderea „Metalul Roșu“ se fabrică peste 60 de feluri de utilaje și instalații pentru industria, ușoară. Multe din ele nu seamănă cu cele de acum 2—3 ani. Sînt mai suple și dau un randament mai mare. Tunelul pentru uscat tălpi din piele a fost realizat la o greutate mai mică cu 3 000 kg, dar are o productivitate cu 20 la sută mai mare, în prezent se fac unele modificări constructive la cuva de vopsit țesături, la care necesarul de tablă inoxidabilă va fi mai mic cu 436 kg.încă din faza de proiectare constructorii de mașini din regiune urmăresc să înlocuiască unele piese din metal cu altele din mase plasti

ce, care sînt mai ieftine și cel puțin tot atît de durabile. în prezent, la uzina „Unirea“-Cluj se folosesc zeci de repere executate din textolit, ba- chelită, relon, lignofolin etc. Și nu sînt deloc inferioare ca rezistență față de cele din metal, iar ca aspect le întrec. Cu mase plastice s-au înlocuit aici anul trecut 80 tone de metal. în primele trei trimestre din a- cest an s-au înlocuit 60 de tone, în valoare de peste 350 000 lei. în prezent, peste 170 repere se execută din mase plastice, iar pentru la anul au mai fost pregătite încă 85 repere noi.Mai sînt și alți înlocuitori ai metalului. Chiar aici la „Unirea", la războiul automat de țesut mătase, 56 de repere din bronz au fost înlocuite cu piese din pulberi de fier obținute prin sinterizare. La întreprinderea „Metalul Roșu“, arcurile din oțel cromat de la mașina automată de vopsit se fac acum din cauciuc. Alte piese, cum sînt rolele și inelele de etanșare, se fabrică, de asemenea. din cauciuc.
...si in fiecare fază 
de producțieTurnătoriile, forjele, atelierele de prelucrare la rece sînt întotdeauna importante rezerve de economisire a metalului. Merită a fi studiată experiența unor întreprinderi, unde, prin aplicarea metodelor moderne de prelucrare și a altor măsuri, se asigură însemnate economii de metal. La uzinele „Industria Sîrmei" din Cîmpia Turzii, muncitorii se întrec sub lozinca: „Sălucrăm cu con-

Corespondenți noștri

transmit

Cu semănatul 
terminat
CONSTANTA In regiunea 

’ Dobrogea s-a 
terminat semă

natul griului pe o suprafață de 
289 000 ha. Printre primele care au 
raportat terminarea acestei lu
crări sînt unitățile agricole din ra
ioanele Hîrșova, Tulcea și Medgi
dia. In prezent, în gospodăriile 
agricole de stat și colective din re
giune se însămânțează ultimele su
prafețe cu orz și secară masă verde.

GALAȚI In seara zi
lei de 19 oc
tombrie în re

giunea Galați s-a terminat semăna
tul griului și secarei. Gospodăriile 
colective au realizat 160 342 hectare, 
iar în cele de stat prevederile de 
plan au fost depășite cu 161 ha. Pri
mele gospodării de stat care au în
cheiat campania de însămînțări sînt 
cele din Măicănești, însurăței, Ur- 
leasca, Romana, Smîrdan, Țigănești 
și Focșani. Fruntașe pe regiune la 
executarea acestor lucrări sînt gos
podăriile colective din raioanele 
Făurei, Galați și Tecuci. In aceste 
zile, mecanizatorii au început să 
execute arături de toamnă.

BACĂU
■aMMBUBiiman

Muncind cu 
hărnicie, me
canizatorii din 

gospodăriile agricole de stat din 
regiunea Bacău au terminat de se
mănat cu grîu întreaga suprafață de 7 000 ha, planificată pentru această 
cultură. Fruntașe în această campa
nie s-au situat gospodăriile de stat 
Dămienești, Grași, Pufești și Zeletin 
care au terminat cele dintîi însămîn- 
țările. Au terminat semănatul griu
lui, secarei pentru masă verde și or
zului de toamnă și gospodăriile co
lective din raionul Piatra Neamț.

Radiograma de la trimisul nostru
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O FINALĂ 
SPECTACULOASĂ
© 2’01 ”1 la 800 m femei ® Tamara Press 
dublă campioană olimpică ® Caiaciștii și canoiștii 
romini au luat un start bun

sumuri specifice cît mai reduse“. în acest scop au fost luate — începînd de la oțelărie și pînă în secțiile de cabluri, cuie și electrozi — zeci de măsuri tehnice și organizatorice care au drept scop folosirea mai judicioasă a metalului. Vom aminti doar cîteva din acestea. în uzină se dă o atenție deosebită reducerii șutajelor la laminarea sîrmelor de oțel nealiat, în acest scop se aplică un nou procedeu de presare a barelor în filiere la bancurile de tras, eliminîndu-se operația de ascuțire ; consumul de metal a fost redus astfel cu 3 kg pe tona de bare trase. S-a extins procedeul de sudură cap la cap la patentarea sîrmelor de oțel tare. Au fost îmbunătățite unele faze tehnologice, cum este laminarea simultană a oțelurilor aliate direct din lingou la profil, avînd ca efect eliminarea unei arderi și reducerea consumului de metal cu circa 30 kg pe tona de profil laminat. Prin reorganizarea procesului tehnologic de tre- filare și tratament termic la oțelurile aliate crom-mangan s-a reușit să se reducă simțitor rebutul. Toate acestea par mărunte, dar, adunate la un loc, cantitățile de metal economisite în primele trei trimestre se ridică la circa 400 de tone.Valoroasă este și inițiativa colectivului de la „Metalul Roșu“ care, pentru folosirea cît mai judicioasă a tablei inoxidabile, a introdus fișe personale de economii pe echipe și pe fiecare muncitor în parte care lucrează cu acest material. Economisirea „inoxului“ — cum a intrat în limbajul curent — a devenit aici unul din obiectivele principale în întrecere. Totalizînd cifrele înscrise în fișe, acum după 9 luni, rezultă o economie de peste 21 000 kg de tablă inoxidabilă. Cele mai mari economii au fost înscrise în fișele muncitorilor Gheorghe Nan și Iuliu Gașpar.
Dar și rezerve 
nevalorificateOare în întreprinderile din regiunea Cluj s-a făcut totul pentru folosirea cît mai gospodărească a metalului ? Am discutat cu numeroși muncitori, maiștri și ingineri. Toți sînt de părere că rezerve de reducere a consumurilor specifice există în fiecare uzină, la fiecare loc de muncă. Tov. Carol 
Hertl, director tehnic al uzinelor „Industria Sîrmei“ din Cîmpia Turzii, ne-a relatat că în această uzină, producătoare de metal, dar și mare consumatoare, s-au economisit în diferitele faze de producție zeci de tone de materie primă. Experiența dobîndită va fi larg extinsă. în perioada următoare se va pune un accent din ce în ce mai mare pe îmbunătățirea caracteristicilor tehnice ale oțelurilor și laminatelor. Astfel se creează posibilitate întreprinderilor beneficiare să fabrice din produsele întreprinderii

Alexandru MUREȘAN 
coresp. „Scînteii“

(Continuare în pag. Il-a)

CUTWȚĂ

ȘI
CEIL AL ȚI
• Vedetele
• 0 greșeală te costă
• Condiții? Le creezi

Timp de cîteva zile lui Tănase 
Cutabiță parca tot i-a nins și i-a 
plouat. în prima dimineață a crezut 
că-i vorba de o simplă întîmplare. A 
luat seama la ceilalți, însă nici Ni
colae Minga, Muș'at Tașu sau Gîrțu 
Sotir nu păreau în toane mai bune. 
Și nici nu aveau de ce. Priveau găle
țile mai goale decît de obicei, se în- 
căpățînau să tragă de ugere, dar 
degeaba. Intîmplarea s-a repetat și 
în zilele următoare. Altădată, poate 
că vreunul dintre ei ar fi dat vina 
pe deochi. Pasă-mi-te, dacă-i puneai 
vacii în față un snop de coceni 
uscați sau un braț de paie și nu-ți 
dădea lapte, își vîra deochiul coa
da. Dar să fim serioși. Cînd „Joiana" 
sau „Olga", vedetele dintre cele 33 
de vaci recordiste, în loc de 28—30 
litri pe zi îți lasă în găleată doar pe 
jumătate, nu cu descîntece îndrepți 
lucrurile, ci cu măsuri științifice. Din 
păcate, nu numai recordistele dă
deau semne de zgîrcenie ; la toate 
cele 131 de vaci producția scădea 
îngrijorător. Cantitativ, hrană nu li 
se dădea mai puțină decît pînă aci.

A zecea zi a Olimpiadei. Pulsul ma
rii întreceri continuă să'bată tot atît de 
.viu ca și la început; spre stadioanele și 
sălile de concurs se revarsă aceleași 
fluvii umane, iar tabelele recordurilor 
mondiale și olimpice cunosc o conti
nuă metamorfoză. Doar filele calen
darului încep să se scuture una cîfe 
una, vestind că se apropie ziua 
cînd flacăra olimpică va păli. Gazdele, 
atît de grijulii și de meticuloase, fac 
ultiriiele repefifii pentru festivitatea de 
închidere a Jocurilor Olimpice.

Dar să revenim la competițiile des
fășurate mărfi. Dacă s-ar decerna o 
medalie de aur pentru cea mai dis
putată probă, nu încape îndoială că 
ea ar reveni finalei de 800 m femei, 
desfășurată într-un ritm de-a dreptul 
sufocant, nu numai pentru atletele ce 
alergau în grup compact, ci și pentru 
cei aproape 70 000 de spectatori care 
urmăreau în picioare dramatica descă
tușare de energii pe ultimii cincizeci 
de metri. Vechiului record al lumii i-a 
mai fost smulsă o secundă, dar pen
tru secunda aceasta s-au bătut pînă la 
ultima picătură de energie toate cele 
opt atlete finaliste. In lipsa nord-co- 
reencei Sim Kin Dan, care define cea 
mai bună performanta mondială, dar 
neomologată ca record, sportiva en
gleză Packer a fost cea care a doborîf 
recordul mondial, cronomefrele elec
tronice oprirdu-se la două minute, o 
secundă și o zecime. Abia au avut 
timp spectatorii să mai răsufle pufin 
și din nou nervii le-au fost puși la 
încercare. Se făceau ultimele pregătiri 
pentru prima semifinală a șfafefei de 
4x100 m bărbați ; alergătorii își 
fixau blocstarturile și loviturile ritmice 
de ciocan răsunau ca un neobișnuit 
ritual. S-a auzit pocnetul pistolului și 
opt năluci au prins să zboare parcă. 
Ultimul schimb. In frunte erau fran
cezii, cu aproape un metru. Pentru 
echipa S.U.A. preia ștafeta Bob Ha
yes. Și sportivul acesta, înalt și masiv 
— despre care celebrul Jesse Owens 
spunea că este un miracol, ca la greu
tatea lui să aibă atîta sprinteneală — 
a pornit ca din pușcă și a trecut pri
mul linia de sosire, aducind astfel o 
confribufie hofărîtoare la stabilirea unui 
nou record olimpic: 39 secunde și 4 
zecimi. De pe agenda probelor olim
pice merită refinută și proba feminină 
de aruncare a greutății, în cadrul că
reia sovietica Tamara Press a cucerit, 
o dată cu victoria, și cea de-a doua 
medalie de aur, (luni ea cîșfiqase titlul 
olimpic la aruncarea discului).

Ieri le-a venit rîndul parficipanfilor 
la întrecerile de caiac-canoe să ia star
tul la Olimpiadă. Pe apa ușor încre
țită de vînt a lacului Saqami, zăgă
zuit de pieptul de beton al unui imens 
baraj, ei și-au disputat deocamdată 
șansele pentru calificarea în semifina
le. Toate echipajele noastre, atît la 
băiefi cît și la fete au trecut cu bine 
acest prim examen.

Cîteva cuvinte despre boxerii ro- 
mîni. Afi putut urmări din relatările 
de pînă acum frumoasa lor compor
tare; deși au susținut multe partide 
grele, cu adversari deosebit de puter
nici, șapte dintre e> se apropiau ver
tiginos de finalul turneului olimpic. 
Din păcate însă, ei n-au putut merge 
mai departe, fie datorită superiorității 
adversarilor, fie unor decizii eronate 
date de arbitrii-judecăfori...

Ion MÄRGINEANU

îngrijitori și brigadieri ai gospodărieiFoto : A. Cartojan

Dar calitatea și sortimentele se 
schimbaseră brusc.

Cutabiță și ceilalți l-au făcut atent 
mai întîi pe Ion Gherase, brigadie
rul zootehnic. Acesta știa. 11 și infor
mase pe președinte.

— Să mai mergem o dată să-i 
spunem, a zis el.

Dumitru Mora, președintele, nu-și 
mai vedea capul de cite treburi 
avea. închipuiți-vă, lună de septem
brie : pregătirea campaniei însămîn- 
țărilor de toamnă și a celei de re
coltat porumb, cules de struguri și 
cite și mai eite. Dar cînd a aflat că 
producția de lapte este în scădere 
s-a ținut imediat o ședință a con
siliului de conducere și s-au luat 
măsurile necesare. Peste cîteva zile 
vacile își primeau tainul obișnuit, iar 
graficul producției începea din nou 
să se ridice.

1 octombrie... Contabilul nota în 
registrul gospodăriei următoarele : 
„producția medie de lapte pe cap de 
vacă furajată, de la începutul anului 
pînă în prezent 2800 litri"...

★
Ca să ajungi în satul Cocoșu nu-i 

greu. Din dreptul comunelor Palazu 
Mare sau Ovidiu te afunzi în cîmpia 
dobrogeană și după cîțiva kilometri 
de mers îl găsești pitit în mijlocul 
tarlalelor ca o insuliță pe întinsul 
unei ape. O uliță principală, cîteva 
ulițe laterale și iată tot satul cu cele 
vreo sută cincizeci de familii ale 
sale. In preajmă nici dealuri aș
ternute cu covoare de iarbă gra
să și străbătute de pîraie cu ape 
limpezi, nici păduri foșnitoare —■ 
nimic ; cîmpie și iar cîmpie. De ce 
insistăm asupra acestui amănunt ? 
Pentru că mîna aceasta de colecti
viști (a căror gospodărie are cu pu
țin peste o mie de hectare teren) a 
dat dovadă de o dîrzenie rar întîl- 
nită. Nu ne vom ocupa de culturile 
cerealiere, care se întind pe cea 
mai mare parte din teren și an de 
an dau recolte la hectar ce depășesc 
două mii de kg la grîu și trei mii 
cinci sute kg la porumb, ci ne vom 
opri asupra creșterii animalelor. Dîr- 
zenia de care aminteam, mai ales

LUCRĂRI DE ALIMENTARE CU APĂ
ÎN ORAȘELE ȚĂRII

In ultimii patru ani, lungimea rețelei 
de apă a crescut cu circa 1 600 km. A- 
nul acesta se adaugă alți 450 de km. In 
aceeași perioadă rețeaua de canalizare 
a sporit cu peste 600 km. Numai Bucu- 
reștiul primește zilnic în medie 355 000 
mc apă, ca rezultat al dezvoltă
rii instalațiilor do captare și tratare 
a apei de la Arcuda și al săpării de noi 
puțuri de mare adîncime. La barajul 
de pe Argeș se execută lucrări de con
solidare. Intr-un stadiu avansat se află 
lucrările la artera a doua de alimentare 
cu apă care pornește de la stația Bucu- 
rești-sud pînă la Bd. Muncii. Cu aproa
pe 100 km s-a extins în ultimii 5 ani 
rețeaua de canalizare a Capitalei. în
semnate lucrări se desfășoară și pen
tru îmbunătățirea aprovizionării cu apă 
a altor orașe ale țării. Pînă la sfîrșitul a- 
nului rețeaua de distribuire a apei în o- 
rașele din regiunea Ploiești va crește cu 
22 km, iar cantitatea de apă va spori 
prin forarea de numeroase puțuri de 
captare. Continuă lucrările de extindere

ZAMBIA
UN NOU STAT AFRICAN
INDEPENDENT

In noaptea precedentă zilei de 24 oc
tombrie, o „flacără a libertății", înaltă de 
doi metri, va lumina Lusaka, orașul-ca- 
pitală al fostei colonii Rhodesia de nord. 
După trei zile flacăra va fi purtată prin 
toată țara. Prin aceste festivități va fi 
marcată obținerea independenței de 
către fînărul stat african, care va purta 
denumirea de Zambia.

Convorbiri Ho Și Min - 
Modibo Keita

La Hanoi au avut loc convorbiri între 
Ho Și Min, președintele R. D. Vietnam, 
și Modibo Keita, președintele Republicii 
Mali. Cele două părți au făcut un schimb 
de păreri în probleme referitoare la 
relațiile dintre cele două țări și la pro
bleme internaționale de interes comun. 

Ministrul de externe turc 
invitat în U.R. S.S.

Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, l-a invitat 
pe ministrul de externe al Turciei, 
Feridun Cemal Erkin, să facă o vizi
tă oficială în Uniunea Sovietică. Mi
nistrul turc a acceptat invitația și va 
sosi în Uniunea Sovietică la 30 oc
tombrie. 

în dezvoltarea acestui sector se 
vede.

Condiții deosebite decît cele pe 
care le întîlnești în alte locuri n-ai 
să găsești la Cocoșu. Ba, am putea 
spune, dimpotrivă. De pornit au por
nit și ei tot de la cîteva vaci, care 
arătau cam prost, de la nici o 
construcție pentru adăpostirea lor. 
Dar o dată ce s-au hotărît ca în gos
podăria lor zootehnia și, îndeosebi, 
vacile cu lapte să devină una din 
ramurile principale aducătoare de 
venituri bănești, apoi au căutat să 
asigure tot ce e necesar pentru dez
voltarea acestei ramuri : adăposturi 
corespunzătoare, selecția animale
lor, plante de nutreț cultivate care să 
suplinească lipsa pășunilor și, bine
înțeles, permanentizarea și instruirea 
îngrijitorilor.

Scopul ce și l-au propus colecti
viștii din Cocoșu nu era ușor de a- 
tins ; ei n-au fost scutiți nici de. gre
șeli. De pildă, în 1961 realiza
seră 3451 litri lapte de la.;',fie
care vacă, ceea ce însemna) cu 
peste o mie o sută litri mai'/mult 
decît în anul precedent. In 1962 s-a 
abătut seceta. Din această cauză 
Dorumbul siloz a fost compromis în 
bună parte. Și fiindcă nu s-au gîn- 
dit din vreme să-l înlocuiască prin 
cultivarea de porumb masă verde, 
iarbă de Sudan sau iarbă grasă, 
s-au văzut în situația de a nu avea 
suficientă hrană pentru animale. Ur
marea a fost că această greșeală 
i-a costat nu numai în anul acela 
cînd au obținut doar 2 905 litri, ci 
și în anul 1963 cînd, de asemenea, 
media pe cap de vacă n-a fost decît 
de 2 720 1. Firește, luate în sine, a- 
ceste producții nu sînt nici ele prea 
mici, însă colectiviștii din Cocoșu, 
care-și dovediseră, lor în primul 
rînd, că sînt capabili de mai mult, 
aveau toate motivele să le fie ne
caz pe ei înșiși. Că faci o greșeală 
nu-i din cale afară de grav atîta vre
me cît din asta înveți și n-o repeți. 
Iar ei s-au ferit ca de foc s-o mai

Gheorghe VLAD

(Continuare în pag. II-a)

a surselor de alimentare cu apă din 
orașele Craiova și Tg. Jiu. Aducțiunea 
Izvarna-Craiova, lungă de 120 km, a 
fost atacată din mai multe locuri. După 
instalarea stațiilor de pompare Craiova 
va primi în plus 89 000 mc/zi. Pentru 
alimentarea orașului Tg. Jiu și a unită
ților industriale din această zonă se 
execută conducta de aducțiune de 
14,5 km de la Runcu. Prin intrarea în 
funcțiune a celei de-a doua conducte 
de aducțiune a apei din Prut va crește 
debitul de apă al orașului Iași cu încă 
30 000 mc zilnic. Multe lucrări edili
tare : de alimentare cu apă și canali
zare, de regularizare a cursului rîului 
Bîrzava se execută la Reșița. Re
țelele de aducțiune și distribuire a 
apei din orașele și centrele muncito
rești ale regiunii Dobrogea cresc anul 
acesta cu 25 km. Lucrări de extindere 
a rețelei de alimentare cu apă se fao 
și în alte orașe din țară, printre care 
Brașov, Galați, Cluj, Oradea, Suceava, 
Botoșani, Turda și alte orașe.

Misiunea lui Luns 
la LondraPatrick Gordon Walker, ministru de externe în noul guvern laburist al Angliei, a avut marți o întrevedere cu colegul său olandez, Joseph Luns. întrevederea a fost consacrată problemei relațiilor Angliei cu Piața comună. După cum se știe, guvernul olandez dorește o asociere a Angliei la proiectele de unificare vest-europeană pentru a contracara ponderea partenerilor săi francezi și vest-germani din Piața comună.
Sondaj preelectoral 
favorabil candidaților 
partidului democrat• Ziarul „New York Daily News“ a efectuat un sondaj în rîndul a peste 10 000 de cetățeni din orașul New York și din împrejurimi în legătură cu alegerile prezidențiale. In favoarea candidatului partidului democrat, Lyndon Johnson, s-au pronunțat 75,6 la sută din cei chestionați, în timp ce pentru candidatul partidului republican, Barry Goldwater, numai 24,4 la sută. Robert Kennedy, candidat la postul de senator al New Yorkului, din partea partidului democrat, a întrunit asentimentul a 55,5 la sută din cei întrebați.



Pag. 2 5CÎNTEIA
Mwaatja—suinei pju»immwhiimwh m uwiiwjira

Nr. 6416

In întîmpinarea Zilei Forțelor Armate ale R. P. Romîne

0 VICTORIE MEMORABILA
încerc o mare emoție înfățișînd în rîndurile de față momente de neuitat din istoria poporului nostru. Victoria insurecției armate din august 1944, inițiată, organizată și condusă de P.C.R., răsturnarea dictaturii fasciste, întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste și alăturarea țării noastre la coaliția antihitleristă au adus un suflu nou, cu adevărat patriotic în întreaga noastră armată. Eram conștienți că de acum înainte slujim interesele reale ale poporului.Către sfîrșitul lunii octombrie 1944 în calitate de comandant al Diviziei 9 infanterie, participam la pregătirea luptelor Armatei Romîne pentru eliberarea orașului Carei. Știam cu toții că operațiunile aveau nu numai o mare importanță militară, ci și o semnificație politică deosebită. Celor ce eram pe această porțiune a frontului ne era rezervată onoarea de a lichida Ultimele rezistențe ale trupelor hitleriste din țara noastră și de a contribui la victoria ce trebuia să marcheze eliberarea întregului teritoriu național al Romîniei de sub jugul fascist. Ostașii cunoșteau chemarea C.C. al P.C.R. lansată către toate unitățile operative ajunse în nordul Transilvaniei, de a căuta să elibereze prin- tr-un suprem efort și ultima brazdă din pămîntul patriei care se mai afla sub cisma cotropitorilor fasciști, de a continua războiul, cot la cot cu Armata Sovietică, pînă la capitularea Germaniei hitleriste. Izvorul bărbăției soldaților și ofițerilor romîni era dragostea lor fierbinte față de patrie, încrederea nestrămutată în justețea -cauzei războiului pe care-1 duceau, convingerea de neclintit că slujeau interesele vitale ale poporului, ale lor înșiși, încheierea cu succes a operațiunilor pentru eliberarea Romîniei de sub jugul fascist a confirmat pe deplin justețea politicii Partidului Comunist Romîn.Cum s-au desfășurat luptele? Pe măsură ce erau tot mai mult respinse spre granița de nord-vest a țării, forțele fasciste, bătute de trupele sovietice și romîne în Podișul Transilvaniei, opuneau în retragerea lor o rezistență deosebit de puternică. La mijlocul lunii octombrie trupele romîne și sovietice înaintau vertiginos cu toată împotrivirea înverșunată a armatei fasciste care organizase o puternică apărare pe un aliniament puternic de la Gherușa pînă în apa Crasnei și în tot masivul păduros al Hododului. împotriva forțelor fasciste acționau, într-o

25 octombrie 1944, ora 7
Subunitatea de sub comanda mea, 

care făcea parte dintr-un detașament or
ganizat de Corpul 2 armată, a pri
mit în noaptea de 24 spre 25 octombrie 
ordinul de a pătrunde cît mai adînc în 
dispozitivul inamic din apropierea orașu
lui Carei. După miezul nopții, către orele 
2, sub tirul artileriei am pornit cu 
toată subunitatea de-a lungul căii ferate 
Tășnad-Carei. Am traversat șoseaua Ză- 
tau-Carei pe grupe pătrunzînd într-o vi- 
roagă care era plină de apă și ne oferea 
mai multă siguranță contra proiectilelor. 
Din cauza barajului de artilerie și a cîm- 
purilor de mine, înaintam metru cu 
metru cu atenfia necesară, folosind la 
maximum avantajele pe care ni le oferea 
fiecare cută de teren. Străbătînd livezi 
și grădini, mergînd de-a lungul unor gar
duri de piatră, am reușit să ne infiltrăm 
și să ne apropiem pe nesimfite de punc
tul inamic care bara șoseaua Ghenci- 
Carei.

încordarea ajunsese la maximum. Nu 
mi-a ma; rămas decît să dau un ordin 
scurt : „Asupra dușmanului foc I Aruncaji

D ef i client e... a vi trate
© A RECEPȚIONA ÎNSEAMNĂ A TE GÎNDI LA LOCATAR ® OAMENI 
jNpLEGĂTORI" ® VIZITE NEPREVĂZUTE DUPĂ MUTAREDupă ce au demontat schelele din jurul unui nou bloc, constructorii de locuințe pleacă mai departe, spre alte șantiere. In urma lor. la fața locului vine o comisie de recepție. Ea este alcătuită din trei persoane reprezentînd întreprinderea constructoare și I.A.L. Comisia are obligația să verifice cu cea mai mare a- tenție fiecare detaliu de construcție, de instalație. Această comisie îndeplinește una din cele mai importante operații desfășurate înainte de darea în folosință a blocurilor : recepția — un adevărat examen, care trebuie trecut cu succes de constructori.în toate cartierele raionului 23 August din Capitală se construiește din plin. Executantul lucrărilor este întreprinderea de construcții și montaj nr. 1. Beneficiari : Sfatul popular al Capitalei și I.A.L.-ul raional. Cum lucrează aici comisiile de recepție ? Majoritatea, cu competența și cu simțul de răspundere cuvenite. O dovedesc, de exemplu, blocurile M 7 și M 9 din cartierul Balta Albă-est, despre care beneficiarii au numai cuvinte de bună a- preciere. Aici, exigența constructorilor s-a împletit cu exigența comisiilor de recepție, care n-au semnat procesele verbale de luare în primire decît în momentul cînd toate instalațiile și lucrările de finisaj au fost terminate pînă la ultimul amănunt și la un nivel de execuție corespunzător.Sînt însă și comisii de recepție care mai închid ochii în fața deficiențelor de finisaj, se arată înțelegătoare față de „greutățile tehnice“ invocate de unii constructori. Dar își găsește oare justificare rabatul făcut cîteodată la calitate în cadrul recepției ? Lucrările de vopsitorie de la blocul V 20 din același cartier 

strînsă cooperare, Armata 4 romî- nă și Armata 40 sovietică din Frontul 2 Ucrainean. Misiunea eliberării orașului Carei i-a revenit Corpului 
6 armată romînă din care făcea parte și Divizia 9 infanterie, mare unitate cu bogate tradiții de luptă care poartă astăzi cu mîndrie numele de Divizia 9 mecanizată „Mă- rășești“. O analiză atentă a situației ne indica că este necesară o acțiune hotărîtă și coordonată pe ambele direcții : spre Satu Mare și Carei. Inamicul se apăra cu un foc puternic de armament automat și artilerie. Stabilindu-se însă că

Arîilerie antiaeriană pe un aeroport din Transilvania in timpul luptelor 
de eliberarepunctul lui slab era în organizarea legăturii dintre șes și orașul Carei, s-a hotărît, în consecință, ca în această direcție să acționeze Divizia 9 infanterie. Direcția în care atacam era, cu toate greutățile terenului frămîntat și mocirlos, una din cele mai favorabile. Ea fusese fixată pe baza unei minuțioase cercetări, completată cu informațiile deosebit de prețioase furnizate de un grup de 3 tineri care reușiseră să fugă din oraș și să a- jungă în pozițiile noastre. Ei ne-au relatat că în sînul trupelor fasciste se făceau simțite neliniștea și

grenadele ! Pentru asalt, înainte !" Ca un 
singur om întreaga subunitate a început 
lupta.

Atacate simultan și în alte sectoare ale 
frontului, trupele de elită S.S. s-au re
tras în derută.

Am început lupta de urmărire în inte
riorul orașului Carei. O încercare de re
zistentă, dinfr-o clădire unde își avea se
diul comandamentul garnizoanei hifler's- 
fe, a fost și ea lichidată de către grupele 
comandate de sergentul Pătrău losif, ca
poralii Cîrstoiu Victor și Albulescu Ale
xandru. La scurt timp după aceasta, 
grupa din avangardă mi-a raportat prin 
comandantul ei, fruntașul Tănase Gheor
ghe, că la 500 m în fată se deschide pia
ța centrală a orașului, în mijlocul căreia 
străjuiește un monument. In curînd am 
putut vedea și noi clădirile instituțiilor 
administrative Se apropia o clipă solem
nă despre care deși nu se vorbise nici 
un cuvint era așteptată cu profundă 
emofie.

Cîțiva ostași din grupa I a sergentului

Balta Albă au fost făcute pe tencuială udă. Pereții s-au coșcovit, interioarele au căpătat un aspect neplăcut. Nu știau oare constructorii I.C.M. nr. 1 că apa cu uleiul nu fac casă bună ? Or fi întîmpinat vreo „greutate tehnică“, vreo „cauză o- biectivă“ ? Nicidecum. Au lucrat de mîntuială. Ar fi fost de așteptat ca membrii comisiei de recepție să ia măsuri pentru îndreptarea stricăciunilor. Dar apartamentele au fost date în folosință fără reparațiile cuvenite. Văzînd că „merge“ și așa, vopsitorii de la I.C.M. nr. 1 au continuat să ignoreze reguli elementare ale meseriei lor. Tot în acest cartier, la blocurile M 4, M 5 și M 6, de curînd clădite, vopseaua a fost a- plicată în același mod.Slabă a fost și exigența comisiei care a recepționat blocurile O de pe strada Matei Voievod, unde instalatorii întreprinderii de instalații- montaj și izolații au lucrat superficial. La racordări, lipiturile sînt de proastă calitate, iar garniturile instalațiilor de apă au fost neglijent aplicate și de aceea se produce zgomot la deschiderea și închiderea robinetelor. în procesele verbale de recepție nu figurează însă nici una din aceste defecțiuni, nici o indicație ca ele să fie înlăturate.Datorită faptului că unii constructori tărăgănează lucrările de finisaj luni de-a rîndul, ele se efectuează de multe ori după ce apartamentele au fost date în folosință, deci după o așa-zisă recepție. Așa s-a întîm- plat la blocul P 6 din str. Chiristi- gii. După mutare, locatarii de aici au primit numeroase vizite neprevăzute și, mai ales, nedorite. Zugravii au venit să spoiască balconul, vopsitorii — ramele ferestrelor, tinichigiii — să acopere cu tablă pri- chiciul ferestrelor, dulgherii — să 

teama, că apărarea inamică se bazează pe blocarea prin puncte de sprijin întărite a principalelor intrări ale orașului. După ce am trecut prin vad apele învolburate ale Crasnei, am intrat în șesul băltos dintre Satu Mare și Carei și am început înaintarea pe mai multe coloane. La 21 octombrie, obținîn- du-se importante succese, ne aflam la numai cîțiva kilometri de Carei, în zilele de 23 și 24 octombrie hi- tleriștii au încercat să închege o ultimă rezistență pe teritoriul țării noastre, dar planurile lor au dat greș. Divizia 9 infanterie a ata

cat cu forțele principale în lungul șoselei G henci — Carei, a respins inamicul spre nord, a înaintat pînă la aproape 2 km sud-est de Carei, rea- lizînd un intrînd în dispozitivul inamic. O altă mare unitate romînă — Divizia 18 infanterie — a reușit să înainteze prin lupte grele pînă în apropiere de viile Careilor, puternic apărate de inamic. în seara zilei de 24 octombrie, diviziile 9 și 18 infanterie se aflau cu unitățile de la flancurile interioare la aproximativ 2 km sud de Carei, în timp ce unitățile de la flancurile exterioare depășeau orașul pe la est și vest. în
Crăciun Constantin aveau un steag trico
lor pe care îl purtau la ei în luptă. De 
fiecare dată cînd cuceream un nou obiec
tiv, drapelul era înălțat pe prima clădire 
întîlnită. Se pregăteau și de astă dată 
să-l desfășoare în adierea dimineții, cînd, 
dintr-o clădire situată în față, răbufniră 
rafale de foc care ne obligară să ne cul
căm la pămînt. Cele două grupe de mi
traliere pe care ie aveam ca întărire au 
ocupat o poziție de tragere la parterul 
unei case apropiate. Patrulele trimise pe 
flancuri și înainte, ca și grupele de puș
cași de la baza dispozitivului, se instala
ră și ele în poziții favorabile de obser
vație și deschidere a focului. La semna
lul rachetei s-a deschis un puternic foc 
de arme automate. în același moment, 
nucleul g'upei format din sergent Crăciun 
Constantin, fruntaș Vulpe Alexandru, 
soldații Negulom Lazăr și Seicaru Va
sile se avînfară sprç centrul pieței și, 
urcîndu-se pe soclul monumentului, au 
înălțat drapelul — simbol al victoriei.

Era 25 octombrie 1944, orele 7 dimi
neața.

lonifă I. BORȘAN 
maior în rezervă

fasoneze ușile, alți meseriași — să fixeze galeriile perdelelor. De ce n-or fi fost făcute toate acestea înainte de mutarea locatarilor, de ce întreprinderea constructoare dă drept terminate apartamente încă nefinisate ?Am discutat despre toate acestea cu membri ai conducerii întreprinderii de construcții și montaj nr. 1, cu mai mulți ingineri și tehnicieni, care au recunoscut deficientele constatate. Inginerul Grigore Pîrvu, reprezentantul unității la recepția blocurilor din strada Chiristigii, mai sus amintite, ne-a dat o explicație curioasă : pentru ca totul Să fie terminat la timp, se dă zor mai ales la finisare. Dar de ce nu se lucrează ritmic în toate etapele ?Acei membri ai comisiilor care-și dau avizul pentru apartamente cu „unele lipsuri“ știu foarte bine, în calitatea lor de constructori, cum trebuie să arate o clădire complet terminată. Ca și întreprinderile unde lucrează, s-ar cuveni ca ei să nu uite că sarcinile de plan nu constituie un scop în sine, ci trebuie îndeplinite nu numai cantitativ, ci și calitativ, ținînd seama de exigențele îndreptățite ale viitorilor locatari.în asemenea cazuri, cu atît mai inexplicabilă apare poziția beneficiarilor — S.P.C. și I.A.L. — ai căror delegați trebuie să se facă inter- preții intereselor noilor locatari, să privească fiecare detaliu al blocului cu ochi de gospodar șl nicidecum să admită fel de fel de defecțiuni, oricît de mici ar fi ele. Indiferent dacă reprezintă pe beneficiar sau pe constructor, membrii comisiilor de recepție au obligația să avizeze darea în folosință a apartamentelor numai atunci cînd lucrările sînt la un nivel corespunzător, aceasta fiind principala lor menire.
Gheorghe GRAURE 

acest timp, Divizia 3 infanterie, care eliberase localitatea Sanislau, se afla în situația cea mai favorabilă pentru a învălui apărarea orașului Carei mai larg, pe direcția Urziceni.Bătălia decisivă a fost hotărîtă pentru 25 octombrie. Ostașii trăiau o mare încordare. Telefoanele zbîr- nîiau într-una. Curierii făceau legătura cu unitățile, transmiteau rapid ordine. La statele majore, sub lumina lămpilor de campanie, hărțile erau confruntate cu datele furnizate de cercetare. Ura împotriva fasciștilor1 dădea tuturor forță și ho- tărîre, militarii erau nerăbdători să pornească la atacul decisiv.Diviziile Corpului 6 armată au nimicit printr-un impetuos atac de noapte rezistențele fasciste de la sud de Carei și, după o acțiune eroică de masă, în zorii zilei de 25 octombrie au adus pe străzile orașului Carei cuvîntul libertate înscris cu sînge pe mătasea drapelelor de luptă. în același timp, întorcînd rezistențele fasciste din Satu Mare pe la vest, unități ale Corpului 2 armată romînă au ajutat ofensiva Diviziei 133 sovietice, care zdrobea trupele fasciste din acest oraș.Vestea eliberării la 25 octombrie 1944 a întregului teritoriu al țării de sub jugul fascist a fost primită de poporul romîn cu legitimă mîndrie și bucurie. în întreaga țară au avut loc mitinguri la care masele populare și-au exprimat înalta prețuire și recunoștință față de ostașii romîni și sovietici care au luptat vitejește, vărsîndu-și sîngele deopotrivă pentru eliberarea țării noastre. Gîndul că întregul popor este alături de ei, că îi sprijină pentru a-și îndeplini cît mai bine misiunea încredințată, Ie înzecea militarilor romîni puterile.în luptele eroice purtate pentru eliberarea nord-vestului Romîniei de sub jugul fascist, ostașii romîni și sovietici au fost puternic și continuu sprijiniți de oamenii muncii din această parte a Transilvaniei. Prin faptele lor, oamenii muncii au dovedit o dată mai mult voința nestrămutată de unitate și luptă a poporului romîn pentru dobîndirea adevăratei și deplinei libertăți și independențe a Romîniei.După alungarea fasciștilor de pe întregul teritoriu al țării, diviziile romîne au luptat alături de trupele coaliției antifasciste pînă la victoria finală asupra fascismului. Cu sprijinul întregului popor, ostașii noștri, plini de avînt și curaj, au purtat mai departe tricolorul, cu aceeași mîndrie, cu aceeași hotărîre și același spirit de sacrificiu pe care le-au dovedit în luptele de eliberare a patriei noastre de sub jugul fascist.Armata noastră a luptat pentru libertate, independență, un trai mai bun. Acum, în anul XX al vieții noi, victoriile obținute pe drumul construirii socialismului încununează luptele de eliberare a patriei.
Coslin IONAȘCU
General colonel în rezervă

Cum economisim metalul CUTAEIȚĂ CEILALȚI
(Urmare din pag. I-a)mașini și utilaje mai rezistente, mai perfecționate. în acest an uzina produce cu 18,7 la sută mai multe oțeluri aliate decît în anul trecut, iar în anul viitor se prevede la acest sortiment o creștere de 38,5 la sută față de 1964. Colectivul și-a propus să sporească și cantitatea de oțeluri laminate la toleranțe negative și de oțeluri cu înaltă puritate, în special a celor pentru rulmenți ; vor fi continuate cercetările privind reducerea pierderilor de metal prin decar- burare la produsele trase și șlefuite și vom valorifica deșeurile de sîrmă de oțel tare la fabricarea granulelor de sablare.Și în alte întreprinderi clujene se vor întreprinde în viitor o serie de acțiuni care să ducă la micșorarea consumului de metal. La fabrica „Armătura“, de exemplu, unde prin extinderea turnării în cochile a rezultat numai în trimestrul III a.c. o economie de metal și manoperă în valoare de 267 000 lei, s-a întocmit recent un plan care prevede extinderea acestei metode în trimestrul IV la încă 4 repere, iar în anul viitor la alte 8 repere. Aici, adaosul de prelucrare va fi redus la un însemnat număr de piese și se va da o mare atenție transportului și depozitării metalului.Am trecut și pe la Atelierele de reparat material rulant „16 Februarie“ din Cluj. în această întreprindere nu se acordă aceeași atenție reducerii consumurilor specifice. „De ani de zile, ne-a declarat ing. Viorel Pop, șeful secțip'i a IlI-a prelucrări mecanice, solicităm conducerii uzinei să ia măsuri pentru micșorarea adaosurilor- de prelucrare, îndeosebi la unele piese mari, cum sînt barele de frînă, suspensorii de la locomotive și altele. Totuși lucrurile nu se urnesc din loc. La unele repere pierderea de metal prin așchiere este de 30—40 la sută. Se adună maldăre de șpan, se irosește
TEATRE®
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Tosca — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă: Prințesa cir
cului — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (sala Comedia): Vizita 
bătrînei doamne — (orele 19,30), (sala 
Studio)! Adam și Eva — (orele 19,30). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): Cezar 
șl Cleopatra — (orele 19,30), (sala Studio, 
str. Al. Sahla nr. 76 A) : Jocul de-a va
canța — (orele 19,30). Teatrul de Come
die: Rinocerii — (orele 20). Teatrul „C. I. 
Nottara" (sala Magheru) : Hipnoza — (o- 
rele 19,30). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : N-avem centru înaintaș — țâ
rele 19,30). Teatrul „Țăndărică" : Băiatul 
și vîntul — (spectacol pentru copii — 
orele 16), Eu și materia moartă — (spec
tacol pentru adulți — orele 20,30). Tea
trul satlric-muzical „C. Tănase" (saia 
„Savoy”): Revista de altădată — (orele 
20) Circul de stat: Spectacol prezentat 
de ansamblul circului chinezesc — (o- 
rele 20).

CINEMATOGRAFE : Comisarul Mai
gret se înfurie : Sala Palatului R. P. Ro-

Carnet cultural
ALBUME DE ARTÀ 
PLASTICĂ

Editura „Meridiane" va oferi citi
torilor, pînă la sfîrșitul anului, noi 
cărți de artă, în limbile romînă, en
gleză, rusă, franceză și germană. In 
colecția „Arta pentru toți“ va apă
rea o lucrare consacrată pictorului 
Jean Al. Steriadi. Tipărită pe hîrtie 
velină cretată, cartea cuprinde 12 re
produceri color-portrete, compoziții, 
peisaje ale artistului. Se află sub 
tipar șl un album dedicat lui Ște
fan Luchian. Pregătit în cadrul se
riei de mari albume inițiate de Edi
tura „Meridiane", din care au apărut 
pînă acum cele consacrate lui Nico
lae Grigorescu și Corneliu Baba, a- 
cest album, prefațat de criticul de 
artă Mircea Popescu, reunește peste 
60 de reproduceri color. In aceeași 
colecție va apărea în curînd o pla
chetă consacrată lui losif Iser. Pla
cheta cuprinde un text introductiv, 
urmat de o cronologie și de 12 re
produceri în culori, comentate de 
Petru Comarnescu. Ghidul secției de 
„Artă veche romînească" al Muzeu
lui de Artă al R. P. Romîne, aflat 
sub tipar în aceeași editură, pre
zintă cititorilor, cu ajutorul a 164 de 
fotografii, reproducerile unor piese 
reprezentative care ilustrează dez
voltarea diverselor genuri de artă, 
începînd cu sec. X și pînă în pra
gul veacului trecut.

în „Biblioteca 
pentru toți“

ln colecția „Biblioteca pentru toți" 
a Editurii pentru literatură vor apă
rea pînă la sfîrșitul anului : „Însem
nare a călătoriei mele" de Dinicu 
Golescu, romanul „Ecourile pădurii“ 
de St. Zeromski, „Golestan" („Gră
dina florilor"), versuri de Saadi, 
„Moartea căprioarei", versuri de N. Labiș, „Bancnota de un milion de 
lire", nuvele de Mark Twain, „Via
ța lui Benvenuto Cellini scrisă de el 
însuși“, „Patima roșie", teatru de 
Mihail Sorbul, „Avarul" de Molière.

CÂRTI ROMÎNESTI
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LA EXPOZIȚII INTERNAȚIONALE
Pentru tîrgul internațional de car

te de la Belgrad, care va fi deschis 
intre 7-12 noiembrie, țara noastră 
trimite 850 de lucrări de literatură 
politică, beletristică, de știință și 
artă, cărți pentru copii și tineret. In
tre 10-15 noiembrie la Tokio va fi 
deschis cel de-al VI-lea Tîrg inter
național de carte la care țara noas
tră expune 300 de lucrări. în luna 
noiembrie va fi deschisă și o expo
ziție de carte românească la Berlin.

timp cu prelucrările. Sînt de părere că ar trebui dată mai multă atenție extinderii forjării în matrițe și aplicării unor metode moderne la turnătorie“.Strungarul loan Roșea a confirmat cele spuse de șeful secției. El ne-a arătat o piesă intermediară pentru tendere din care trebuie să așchieze 20 kg din cele 50 cît cîntărește inițial.Mari surse de economisire a metalului, nevalorificate încă, există și la uzina „Tehnofrig“ din localitate. La turnătoria uzinei procentul de rebuturi se menține la un nivel ridicat. Situația din această secție a fost analizată recent într-o plenară a comitetului de partid ; s-a constatat că nu se respectă procesul tehnologic, iar maiștrii nu asistă la elaborarea fontei ; consumul de cocs este sistematic depășit. La indicația organizației de partid, conducerea uzinei „Tehnofrig“ a întocmit un plan de măsuri pentru înlăturarea acestor deficiențe. El prevede ca, într-o perioadă scurtă, prin reorganizarea fluxului tehnologic, spațiul turnătoriei să fie mărit cu cel puțin 300 metri pătrați. Din fonduri de mică mecanizare se va construi un cuptor vertical de uscat miezuri și două oale de turnătorie. A luat ființă un atelier pentru remanierea pieselor turnate. în scopul ridicării calificării oamenilor s-a organizat un curs special pentru șefii de echipă, maiștrii și personalul de laborator.Asemenea măsuri se cer luate și în celelalte întreprinderi din regiune, unde sînt numeroase posibilități și rezerve de reducere a consumului specific de metal. în acest scop, așa cum ne-au declarat unii constructori de mașini din regiune, de mare utilitate ar fi organizarea unor consfătuiri sau schimburi de experiență pentru răspîndirea metodelor bune și inițiativelor înaintate legate de gospodărirea rațională a metalului și a celorlalte materiale. Este o propunere care merită toată atenția.
CINEMATOGRAFE

mine (seria de bilete nr. 1142 — orele 17 
și seria de bilete nr. 1 128 — orele 20), 
Capitol (9,30: 11,45; 14; 16,3Q: 18,45; 21),
Excelsior (10: 12.15: 15,30; 18; 20,30). Mo
dern (10; 12,15; 14,30: 16,45: 19; 21,15).
Străinul — cinemascop (ambele serii): 
Patria (10; 13,30; 17; 20,30), Grlvița (9,30; 
13; 16,30; 20), Melodia (9,30: 13; 16,30; 20).
Carl von Ossietzky : Republica (9.45: 12: 
14,15; 16,45: 19; 21,15). Ghepardul - cine
mascop (ambele serii) : Luceafărul (10; 
13,30! 17; 20,30), Victoria (9,15; 12,45; 16,15: 
19,45), Flamura (9,30; 13; 16,30; 20). Hatari 
(ambele serii): București (9,30; 13; 16,30;
20) , Ciulești (9,30; 13; 16,30; 20). Accatto- 
ne : Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30: 18,45;
21) . Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21),
Volga (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Rahova 
(10,30. 15.30; 17,45; 20) Ciociara : Central 
(9,30; 11,45: 14; 16,15; 18,30 : 20.45). Arta
(15,30; 16; 20,30). Colaboratorul Ceka: Lu
mina (10; 12,30; 15; 17,45; 20,30), Tomis 
(9,15; 11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30), Aurora 
(10; 12,30; 15,45; 18,15: 20,30). Lily : Carpați 
(10; 12; 14; 1G). Bărbații : Union (16; 13,15;
20,30).  Program pentru copii : Doina (o_ 
rele 10). Jocuri întrerupte : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Vltan (16; 18,15;

Expoziția de gravură 
chineză

Gravura chineză are o tradiția mi
lenară. De-a lungul timpului ea a 
produs opere unanim apreciate, care 
ilustrează elocvent darurile ar
tistice ale poporului chinez. Creația 
gravorilor din China populară se re
vendică nu o dată, în chip deschis, de 
la această ilustră tradiție, pe care 
o valor'tică in condițiile noilor reali
tăți. Expoziția deschisă în sala Fondu
lui Plastic din strada Onești înmănun
chează numeroase rezolvări compozi
ționale caracteristice pentru arta chi
neză, pentru modul ei de a trata 
motivul sau de a înțelege spațiul, care 
se desfășoară adesea într-o succesiune 
verticală, de cascadă majestuoasă.

Lucrările pe care le reunește expo
ziția vădesc totodată străduința artiș
tilor de a exprima preocupările de azi 
ale Chinei, avîntul construcției so
cialiste. Ele sînt mărturia unui contact 
activ al artișt'lor cu realitățile con
temporane ale țăr'i lor. „Țara cocotie- 
rilor" e intitulată o lucrare plină de 
gingășie a lui Pen-Sin-gien, „Țara 
peștelui și a orezului" e titlul altei 
gravuri de Ciu luen. „Furnale" sau 
„Bătălie pentru oțel" sînt imagini 
care își propun să reflecte aspecte ale 
construcției industriale — după cum 
altele reflectă munca țăranilor. Gra
vura chineză contemporană pune tot 
mai mult accentul pe om, pe ascen
siunea Iu' spre fericire.

Numeroase lucrări din expoziție sînt

LIU CI-MIN „Ridicarea ancorei"

(Urmare din pag. I-a) 

semnul unei preocupări peisagistice, 
care se remarcă prin rezolvări inge
nioase. Peisajul acvatic, de obicei cu 
griuri nuanțate, cețoase, e un motiv 
curent de inspirație — „Port pescă
resc", „Zor' de zi pe Fluviul Perlelor". 
Am remarcat din această serie mai 
ales lucrarea lui Liu Ci-min, „Ridica
rea ancorei".

Adesea imaginile caută un efect de 
plăcută vioiciune („La școală", de 
Jen I), alteori gravorii dispun de sus 
în jos pe albul hîrfièi, ca pe un pa
ravan plin de surprize, multiple scene 
minuscule, menite a figura eforturile 
multilaterale ale poporului chinez. 
Merită semnalată de asemenea stiliza
rea ornamentală plină de haz din lu
crarea lui Dien luen, „Noul cîntec".

Am avut putința recent, cu ocazia 
Expoziției de grafică romînească des
chisă în august la Pekin, să constat la 
fața locului varietatea faptelor de 
viață pe care le înfățișează artiștii de 
astăzi ai Chinei, precum și tehnica de 
o delicată acuretețe pe care o mînu- 
iesc ei adesea. Expoziția deschisă a- 
cum la București —• simetrică oarecum 
cu expoziția romînească din august — 
ne dă prilejul să apreciem unele as
pecte semnificative în activitatea ar
tiștilor chinezi. Ea este una din mani
festările care contribuie la toi mai 
buna cunoaștere reciprocă a țărilor 
noastre.

Iulian OLARIU

aparțină cine știe cărei rase ou fai
mă ; nu, sînt din rasa Rc dobro
geană. Cu toate acestea, ire din 
ele va da pînă la sfîjÿ^ anului, 
potrivit socotelilor făcut^-s* * îngriji
tori, cel puțin cîte 3 400 de litri.

repete. încă din anul trecut princi
pala lor grijă a fost să aibă o bază 
furajeră îmbelșugată. Pe lingă fura
jele cultivate pentru masă verde și 
pentru însilozare, au asigurat și alte 
nutrețuri în vederea hrănirii echili
brate, raționale a vacilor. Ca să evite 
risipa, furajarea, chiar pe timp de 
vară, au făcut-o la grajd. Din toam
nă au avut 50 de hectare cultivate 
cu secară masă verde. Primăvara, 
pe măsură ce se cosea o parcelă, 
se și semăna în loc porumb, mazăre 
sau iarbă de Sudan. în felul acesta 
au avut asigurate două recolte de 
hrană, cum s-ar zice, trufanda.

Și tot în felul acesta gospodăria a 
avut posibilitatea să vîndă statului, 
pînă la 1 octombrie, 25 de vagoane 
cu lapte — cu două vagoane mai 
mult decît au contractat pe întregul 
an. La asta se mai adaugă 26 000 
litri lapte de oaie, cîteva zeci de 
tone de carne. Mai este de mirare 
că pînă la aceeași dată zootehnia a 
adus gospodăriei aproape un milion 
de lei venituri, iar pînă la sfîrșitul 
anului, cu ce va mai aduce, se vor 
ridica la aproximativ cincizeci la 
sută din veniturile totale ? Iată cum 
se explică iaptul că de doi ani se 
împart avansuri bănești, lunare, de 
cîte zece lei la ziua-muncă.

★
In prezent, la G.A.C. Cocoșu, în

cărcătura la suta de hectare este 
de 50 de bovine din care vaci cu 
lapte și juninci — 21. Aminteam că 
printre măsurile luate a fost și selec
ția. Brigadierul Ion Gherase răspun
de, printre altele, de însămînțările 
artificiale Preocuparea continuă 
față de această problemă le-a dat 
putința colectiviștilor să-și alcătuias
că o cireada de vaci mari producă
toare de lapte fără ca acestea să

20.30) , Colentina (16; 18,15: 20.30). Asaltul 
Cerului — Flăcăul și focul — Micul ma
mut — Akvabely — Hemingway — Sofia 
înflorește — Politică cu... delicatese: 
Timpuri Noi (10—21 în continuare). Șo
ferii iadului : înfrățirea între popoare 
(10; 15,30; 18; 20,30). Brațul nedrept al le
gii : Cultural (15; 17; 19; 21). Viață parti
culară : Feroviar (9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Dragoste la zero grade : Bu- 
zești (14,15; 16,30; 18,45: 21). Popular (10,30; 
16; 18,15; 20,30), Pacea (11; 16; 18; 20). Cei 
șapte magnifici — cinemascop: Crîngașl 
(15,30; 18; 20,30). Rezervat pentru moarte: 
Bucegf (10; 12; 16; 18,15; 20,30). Miorița 
(10; 12; 14: 16; 18,15; 20,30), Drumul Sării 
(16; 18; 20). Singurătatea alergătorului de 
cursă lungă : Unirea (16; 18,15; 20,30). Re
belul magnific : Flacăra (14; 16; 18,15
20.30) . Moral ’63 ; Munca (10; 18,15; 20,30) 
Ferentari (14; 16; 18,15; 20,30). Vînătoarea 
— cinemascop: Moșilor (15,30; 18: 20,30) 
Al nouălea nume; Cosmos (16; 18; 20) 
Domnul Topaze — cinemascop: viitorul 
(14.15; 16,15; 18,30 : 20,45). Pagini de isto
ric — Romînia, orizont ’64: Floreasca (16; 
19). Comoara din lacul de argint — cine

E drept, gospodăria n-a avut de la 
început condiții, însă și le-a creat. 
Dacă înainte colectiviștii scoteau 
apa de la 35—40 m adîncime (și vă 
închipuiți ce chin era), astăzi în fața 
fiecăruia din cele 7 grajduri, apa 
țîșnește pe conducte, adusă de la 8 
km distanță. Dacă înainte Mihai Cio- 
lacu, Fotu Toma, Ion Neagu sau 
Hristu Roșea s-au speriat de această 
muncă, motivînd că-și simt brațele 
ca smulse din încheieturi, astăzi, a- 
ceștia, alături de veteranul Cutabiță 
se numără printre cei mai de frun
te mulgători. Pentru meritele lor, Ni
colae Minga și Gherase au fost pri
miți membri de partid după numai 
șase luni de stagiu de candidat.

M-am uitat pe programul de grajd 
pentru iarnă. Începînd cu ora 4 di
mineața și pînă la ora 20 nici un mi
nut nu-i scăpat din vedere, fie că 
este vorba de muls, de curățenie, de 
hrănirea sau odihna animalului. 
Gherase a povesti*  cum aplică ei 
furajarea diferențiată și am dedus 
că de fapt este un fel de premiere. 
De pildă, vacile care dau pînă la 10 
litri de lapte pe zi, primesc mai pu
țin decît cele care dau peste 10 
litri. In felul acesta „Olga" și „Joia
na" se bucură de un tratament 
special.

...Am vrut să vă relatăm cum co
lectiviștii din Cocoșu, chiar dacă nu 
aveau la îndemînă condiții Ideale 
pentru creșterea animalelor, și le-au 
creat prin propria lor muncă și dîr- 
zenie. Această dîrzenie poate fi 
luată drept exemplu demn de urmat 
și pentru alte gospodării colective.

mascop: Progresul (14; 16,30; 19; 21,15). 
Locotenent Cristina: Lira (15.30; 18; 20,30). 
Sechestratul din Altona: Cotroceni (14; 
16,15; 18,30; 20,45).

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

umedă cu cerul mai mult acoperit, ex- 
ceptînd sud-estul țării unde a devenit 
variabilă în cursul după.amiezii. Au că
zut ploi intermitente în toate regiunile 
țării, exceptînd Dobrogea. In Bucu
rești : Vremea a fost umedă cu ce
rul mai mult acoperit. A plouat tem
porar. Vîntul a suflat potrivit cu inten
sificări din sectorul nord-est. Tempera
tura maximă a fost de 17 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 23 
șl 24 octombrie. In țară : Vremea se a- 
meliorează începînd în nord-vestul țării. 
Cerul va fi variabil mai mult acoperit 
în jumătatea de sud-est, unde vor cădea 
ploi locale. Vînt potrivit cu intensificări 
trecătoare în Moldova și Bărăgan din 
sectorul estic. Temperatura staționară la 
început, apoi în creștere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, 
iar maximele — între 13 și 23 de grade. 
In București : Vreme umedă cu cer mai 
mult acoperit la început, apoi în amelio
rare. Vor cădea ploi temporare. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară.



Nr. 6418 S C î N T E I A
ÎNCHEIEREA DISCUȚIILOR PRIVM COLABORAREA 
ECONOMICA R0MÎN0- CEHOSLOVACA Șl UMILE 
RECIPROCE LA PRINCIPALELE CATIGORII DE MĂRFURI 

PE ftRIOADA bß-1970
Așa cum s-a anunțat, în ziua de 19 octombrie a.c. s-au încheiat la București discuțiile între delegațiile organelor de planificare din R. P. Ro- mînă și R. S. Cehoslovacă cu privire la colaborarea economică bilaterală și livrările principalelor categorii de mărfuri între cele două țări pe perioada 1966—1970.Pornind de la necesitățile și posibilitățile în continuă dezvoltare a economiilor naționale ale Romîniei și Cehoslovaciei, au fost examinate și stabilite o serie de măsuri pentru dezvoltarea colaborării economice și diversificarea schimbului de mărfuri între cele două țări, pe baze reciproc avantajoase.Au fost convenite importante livrări reciproce menite să contribuie la completarea bazei energetice și de combustibil a industriei din R. P. Romînă și R. S. Cehoslovacă cum sînt : livrarea în perioada 1966—1970 

a unor cantități sporite de cărbune cocsificabil și cocs metalurgic din Cehoslovacia în Romînia și livrări de produse petroliere romînești concomitent cu furnizarea de energie electrică din R.P. Romînă, conform convenției interguvernamentale din octombrie 1959.De asemenea, au fost stabilite de Comun acord măsuri pentru intensificarea schimburilor în domeniul metalurgiei, constînd în livrări cehoslovace de laminate și țevi de oțel, precum și efectuarea unui schimb de sortimente de laminate.în domeniul construcțiilor de mașini au fost convenite importante livrări pe baza unui nomenclator variat de mașini, utilaje și instalații complexe. Cehoslovacia va furniza grupuri termo-energetice de mare putere și agregatele pentru echiparea hidrocentralei de pe Lotru, precum și linii complete pentru industria materialelor de construcții și altele. Romînia va livra un număr important de autocamioane de 3 și 
5 tone cu motor pe benzină, instalații de foraj petrolier de diferite tipuri, linii tehnologice pentru industria lemnului etc.Totodată, s-a căzut de acord asupra unui volum ridicat de livrări reciproce de mașini și utilaje pen

tru industria construcțiilor, industria alimentară și ușoară, de produse ale industriei electrotehnice și radiotehnice, ale industriei de aparate, elemente de automatizare, precum și asupra unui schimb larg de tipodimensiuni de mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor, de pompe, ' rulmenți, armături industriale etc.Părțile au convenit asupra livrărilor de produse ale industriei chimice, ale industriei lemnului, produse agro-alimentare, ca și asupra dezvoltării schimbului de sortimente de bunuri de larg .consum. Romînia va livra porumb, vin, fruçte, legume, conserve diferite, produse sodice, mobilă etc. și va primi din Cehoslovacia hamei, malț, germa- niu, caolină, țesături și tricotaje de lînă și de bumbac, articole de cristal și porțelan și altele.Cele două delegații au subliniat — în deplină înțelegere — că interesele țărilor lor necesită ca toate produsele ce vor forma obiectul livrărilor reciproce, și îndeosebi produsele industriei constructoare de mașini, să fie realizate la cel mai înalt nivel tehnic și calitativ, să asigure o înaltă productivitate și să fie permanent perfecționate, pentru a corespunde celor mai reușite produse similare realizate pe plan mondial. în acest scop s-au stabilit o serie de măsuri j care să asigure transpunerea în viață a acestui important principiu convenit.Cele discutate și convenite pînă în prezent constituie o bază importantă pentru dezvoltarea colaborării economice și schimburilor de mărfuri dintre Romînia și Cehoslovacia, re- prezentîrid un volum de peste 1 miliard dolari pe perioada 1966—1970.S-a convenit ca rezultatele acestor înțelegeri să fie luate în considerare la elaborarea planurilor de dezvoltare ă economiilor naționale ale R. P. Romîne și R. S. Cehoslovace pînă în anul 1970 și să fie completate, precizate și dezvoltate cu ocazia tratativelor ce vor avea loc în anul 1965 pentru încheierea acordului comercial de lungă durată dintre cele două țări pe perioada 1966—1970.

Instalația de cocsare întîrziată de la rafinaria Onești

Sn universitățile 
muncitorești

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). — 
La Casa de cultură a sindicatelor 
din Baia Mare a avut loc o consfă
tuire în legătură cu noul an de în- 
vățămînt în universitățile muncito
rești din regiunea Maramureș. Anul 
acesta, pe lîngă marile întreprinderi 
industriale ale regiunii, se vor des
chide 25 universități muncitorești, 
care vor fi urmate de peste 4 000 de 
persoane.

Pe trasee
noi

Agenția O.N.T. Carpați din Bucu
rești organizează excursii pe trasee 
noi. La sfîrșitul acestei săptămâni, 
turiștii bucureșteni vor putea porni 
pe rutele : București-Tîrgoviște-Mo- 
roieni (peste muntele Păduchiosu), 
cu întoarcerea pe Valea Prahovei, și 
Bucur ești-Valea Prahovei-Brașov- 
Valea Oituzului. De asemenea, O.N.T. 
organizează o croazieră de trei zile 
și jumătate pe Dunăre. Plecarea spre 
Giurgiu are loc în ziua de 23 octom
brie. La Giurgiu se face îmbarcarea 
pe vasul „Oltenița“.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
FINANȚELE Șl PRINCIPIILE O.H.U.

Revista sovietică „NOVOE VREMEA' 
publică sub semnătura comentatorului 
său, L. Sedin, un articol consacrat unei 
probleme larg discutate în presă în le
gătură cu începerea noii sesiuni a 
O.N.U.

„Se apropie deschiderea celei de a 
XlX-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., programată pentru data de 10 
noiembrie” — se spune în articol. După 
ce enumeră problemele importante aflate 
pe ordinea de zi, articolul continuă : 
„Poate că nu există stat sau regiune a 
lumii care să nu aștepte deschiderea se
siunii ordinare a Adunării Generale, care 
să nu-și lege de ea anumite speranțe".

Din păcate, — se arată mai departe în 
articol — tocmai în preajma deschiderii 
sesiunii unele puteri occidentale pun la 
cale un ac*  grav de diversiune. „Ne re
ferim — scrie Sedin — la intenția pro 
clamată de Washington de a obține în 
adunare ridicarea dreptului de vot al 
Uniunii Sovietice și al unor serii de alte 
state sub motivul că s-ar fi acumulat o 
anumită „datorie” a acestor state în pri
vința cheltuielilor O.N.U."

Referindu-se la o serie de articole an
terioare, autorul arată că în ele s-a de
monstrat că „Uniunea Sovietică nu are 
nici un fel de restanțe în ce privește dato

riile ce decurg din bugetul ordinar al Or
ganizației Națiunilor Unite. In același timp, 
a fost demascată lipsa de femei din 
punct de vedere juridic a încercării de a 
peTcepe de la guvernul sovietic și de la 
guvernele altor țări sume de milioane 
pentru așa zisele operajiuni de «menți
nere a păcii» în Orientul Mijlociu și în 
Congo. Întrucît aceste operațiuni nu au 
fost efectuate în conformitate cu cerin
țele Cartei, ci prin încălcarea lor, ele nu 
impun și nu pot impune membrilor 
O.N.U. nici un fel de obligații financiare, 
în documentele guvernului sovietic și în 
comentariile presei sovietice este demon
strată convingător întreaga lipsă de lega
litate a eforturilor depuse de O.N.U. de 
a face apel în această problemă la arti
colul 19 al Cartei, care prevede sanc
țiuni împotriva țărilor datornice. Acest ar
ticol este valabil doar pentru țările care 
nu achită cu punctualitate cotizațiile lor 
la bugetul ordinar al O.N.U. Nu există 
nici un temei pentru extinderea prevede
rilor acestui articol asupra altor feluri 
de datorii față de O.N.U. în general..."

Referindu-se la „documentul de lucru” 
american, autorul articolului arată că 
scopul acestui document este să «legife
reze o ordine prin care s-ar putea adopta 
hotărîri cu privire la efectuarea și finan

țarea operațiunilor O.N.U., ocolind Con
siliul de Securitate. S.U.A. cer, printrai 
altele, ca Adunarea Generală a O.N.U, 
să fie investită cu dreptul de a întreprin
de operațiuni, în. cazul cînd Consiliul da 
Securifate.se va afla în situajia.de a nil 
putea să întreprindă acțiuni».

Soliditatea pozifiei sovietice, nu nu
mai din punct de vedere juridic ci și mo
ral, este deosebit de evidentă pe fondul 
ultimelor evenimente din Congo. Cui nu-i 
este clar în prezent că sutele de milioa
ne de dolari irosiți în „operațiunile” din 
Congo au fost azvîrlifi în vînt din punctul 
de vedere al scopurilor Națiunilor Unite? 
Din ele au tras foloase doar monopolurile 
străine, care și-au întărit pozițiile în 
Congo”.

O vie impresie — se spune în articol 
— a produs în cercurile O.N.U. declara
ția din 6 octombrie a reprezentantului In
diei în grupul de lucru a 21 de țări care 
se ocupă cu problema finanțării opera
țiunilor de menținere a păcii. «Nici un 
stat, a spus delegatul Indiei, nu poate fi 
obligat să ia parte Ja finanțarea opera
țiunilor O.N.U. de Menținere a păcii, 
dacă statul respectiv nu și-a dat în prea
labil adeziunea». „Schimbarea pozifiei in
diene, — a relatat în aceeași zi agenția 
americană Associated Press -— a subminat 
încercările S.U.A. de a obliga U.R.S.S. și 
alte țări să achite aceste datorii sub ame
nințarea ridicării dreptului lor de vot la 
sesiunea Adunării Generale".

Corespondența din Sofia

Popas în cîmpia Traciei

AZI al ti mele 
probe de atletism

Japonezii au 
întrecerile de

dominat
gimnastică

Ieri pe stadionul Național alți trei 
ctleți au cucerit medalia de aur. La 
decatlon a constituit o surpriză fap
tul că recordmanul mondial al pro
bei și primul de pe lista performe
rilor anului, taivanezul Ciuan 
Kwang Yang, n-a reușit să se cla
seze nici măcar în primele trei 
locuri. Cîștigătorul, Willy Holdorf 
(Germania), care conducea și după 
primele 5 probe disputate luni, a 
reușit să-șf mențină supremația și 
după ultimele 5 probe, cucerind 
medalia de aur. De remarcat că cei 
trei decatloniști germani au obți
nut un frumos succes reușind să se 
claseze pe primele 6 locuri. Proba 
de aruncare a greutății (femei) a re
venit, conform tuturor pronosticurilor, 
recordmanei mondiale și campioa
nei olimpice Tamara Press (U.R.S.S.). 
Reprezentanta noastră, Ana Sălă- 
gean, s-a clasat pe locul al 8-lea cu 
15,83 m, performanță sub posibilită
țile ei.

20 de săritori au trecut standardul 
de 2,06 m la înălțime, obținînd astfel 
dreptul să participe la finala probei 
programate astăzi. Printre calificați 
se află recordmanul mondial Vale
ri Brumei (U.R.S.S.), campionul olim
pic Șavlakadze (U.R.S.S.), america
nul Thomas, polonezul Csernik și al
ții.

Boxerii noștri au
Două surprize au marcat gala 

„sferturilor" de finală, programată 
ieri în sala de la Korakuen : la cat. 
semiușoară, V. Baranikov (U.R.S.S.) 
a dispus prin k.o. în rundul doi de 
campionul european maghiarul J. 
Kajdi, iar filipinezul Millanueva l-a 
făcut k.o. pe polonezul Gutman. In 
rest, favoriții au cîștigat. Campionul 
european la cat. ușoară, polonezul 
Jerzy Kulej, a primit decizia la 
puncte în întîlnirea cu I. Mihalik, E. 
Schultz (Germania) și-a reînnoit vic
toria de la București în fața lui Ion 
Monea (cat. mijlocie), în timp ce 
campionul european la cat. pană. St. 
Stepaschin (U.R.S.S.), a cîștigat înain
te de limită, în rundul 3, meciul cu 
ttnărul C. Crudu. I. Grzeziak (R. P. 
Polonă) a primit decizia Ia puncte 
fn partida cu V. Mîrza (mijlocie 
mică).

Fără îndoială, Ciucă, Mihalla 
și Mîrza s-au remarcat printre cel 
mai buni la categoriile lor și meritau 
calificarea. Ieri, Mihalic a luptat cu 
polonezul Kulej într-o manieră exce
lentă. Aceasta a fost și opinia cores
pondentului special al agenției 
„France Presse“ — Canei Buceka. 
De altfel, nici unul din cronicarii 
prezenți la masa presei nu l-au vă
zut învingător pe Kulej. Și Mîrza și-a 
depășit net adversarul, 3 reprize, dar 
al a fost totuși declarat învins, spre

TAMARA PRESS 
campioană olimpică Ia aruncarea 

greutății

ratat calificarea
surprinderea publicului care a fluie
rat decizia timp de cîteva minute.

Iată semifinaliștii la cele 5 cate
gorii stabiliți ieri : pană : H. 
Schultz (Germania), S. Stepaschin 
(U.R.S.S.), C. Brown (S.U.A.), I. Villa
nueva (Filipine) ; semîușoară : V. 
Baranikov (U.R.S.S.), Mc Court (Irlan
da), J. Grudzien (R.P. Polonă), R. 
Harris (S.U.A.) ; ușoară : D. Galhia 
(Tunis), E. Frolov (U.R.S.S.), J. Kulej 
(R. P. Polonă), E. Blay (Ghana) ; 
mijlocie-mică : I. Grzeziak (R. P. Po
lonă), B. Lagutin (U.R.S.S.), J. Gonza
les (Franța), N. Mayergun (Nigeria); 
mijlocie : V. Popencenco (U.R.S.S.), T. 
Walașek (R.P. Polonă), E. Schultz 
(Germania) și F. Valle (Italia).

Astăzi au loc semifinalele.

Olimpiada la radio 
si televiziune

Astăzi, ascultătorii posturilor noas
tre de radio vor afla amănunte din 
a Xl-a zi a Olimpiadei, prin inter
mediul emisiunii speciale „Jocurile 
Olimpice — Tokio 1964“, transmisă 
pe programul I în jurul orei 17,15 și, 
în reluare la 21,30.

Pe micul ecran. începînd din jurul 
orei 17,30, se vor putea urmări ima
gini ale întrecerilor olimpice de ieri.

Conform pronosticurilor, gimnaștii 
japonezi au dominat întrecerile com
petiției la Metropolitan. Demonstrînd 
o pregătire excelentă, gimnastul ja
ponez Yukio Endo (115,95 puncte) a 
obținut medalia de aur. Alți 
trei gimnaști — Shuji Tsurumi 
(Japonia), Viktor Lisitski (U.R.S.S.) și 
Boris Șahlin (U.R.S.S.), care au acu
mulat aceîași număr de puncte —

au primit medalii de argint. Gimnaș
tii romîni au avut o comportare sla
bă. Primul dintre ei în clasamentul 
individual a fost Orendi (pe locul 
31) ; pe echipe, formația noastră a 
terminat pe locul 12 din 18 partici
pante.

Astăzi, o dată cu disputarea exer- 
cițiilor liber alese, se încheie și com
petiția rezervată gimnastelor.

Finaliste la fotbal ȘS Cehoslovac»
Marți s-au desfășurat semifinalele 

turneului de fotbal. Echipa R.P. Un
gare a învjns cu 6—0 (3—0) echipa 
R.A.U. Cel mai bun jucător de pe 
teren a fost centrul atacant, Ferenc 
Bene, care a înscris 4 puncte. Cele
lalte două puncte au fost marcate 
de interul stînga Imre Komara. Cea 
de-a doua finalistă este echipa R. S. 
Cehoslovace. Fotbaliștii cehoslovaci 
au învins cu 2—1 (0—1) echipa Ger
maniei. Scorul a fost deschis în mi
nutul 25 de Nolcher, însă, după 
cîteva minute, echipa germană a ră
mas în 10 jucători prin accidentarea 
unuia dintre fundași. Cehoslovacii 
au dominat apoi, mareînd în minutul 
46 prin Negi și în minutul 87 prin 
Mraz. Finala dintre cele două echipe 
va avea loc la 23 octombrie. Pentru 
locurile 3—4 se vor întîlni echipele 
Germaniei și R.A.U.

In turneul pentru locurile 5—8 
echipa R.P. Romîne a învins cu 4—2 
(3—2) Ghana, iar Iugoslavia a între

cut Japonia cu 6—1 (4—0). Forma
țiile romînă și iugoslavă se vor în
tîlni la 22 octombrie, la Osaka, 
într-un meci contînd pentru locurile 
5—6.

Record mondiai h tir
Pe poligonul de la Asaka s-a dis

putat marți proba de armă liberă ca
libru redus 3x40 focuri, ultima din 
cadrul competițiilor de tir. Țintașul 
american Lones Wesley Wigger, în 
vîrstă de 27 ani, a cucerit titlul olim
pic, cu 12 puncte mai mult decît cel 
de-al doilea clasat, bulgarul Velicio 
Hristov. Noul campion olimpic a to
talizat la cele trei poziții 1 164 punc
te, performanță ce constituie un nou 
record mondial (vechiul record al 
lumii era de 1 157 puncte și aparți
nea americanului Anderson). Ion 
Olărescu s-a clasat pe locul 7, cu 
1 144 puncte, iar Nicolaie Rotaru a 
ocupat locul 20, cu 1 132 puncte.

In ansamblul construcțiilor ener
getice din Bulgaria, principalul loc 
ca proporții și însemnătate îl ocupă 
complexul industrial „Marița-Iztok". 
Situat în cîmpia Traciei, nu departe 
de orașele Stara-Zagora și Nova Za- 
gora, complexul cuprinde mai multe 
unități de producție : o centrală ter
moelectrică, „Marița-Iztok-1", cu o 
putere instalată de 500 megawați, o 
fabrică de brichete cu o pro
ducție de 600 000 tone anual și 
două mine „la zi" dé lignit. Ideea 
construcției complexului a apărut cu 
aproape zece ani în urmă cînd geo
logii, după îndelungate prospecți
uni, au descoperit aci mari zăcămin
te de lignit. Astăzi, această idee 
este parțial tradusă în fapt. Spun 
parțial, deoarece complexul continuă 
să fie totodată un șantier, unde se 
ridică noi obiective, iar altele sînt 
în fază de proiect.

Am vizitat recent acest complex 
industrial despre care voi relata 
unele fapte mai caracteristice. Pri
ma mină „la zi", „Troianovo-1", 
care ocupă partea centrală a 
bazinului carbonifer, poate fi nu
mită foarte bine — cum men
ționa inginerul Petko Ghiurov — 
„mină fără mineri". Și, într-adevăr, 
aci, locul obișnuitelor unelte folosite 
în subteran este luat de excavatoa
re și alte utilaje care, mînuite de oa
meni iscusiți, extrag cărbunele. Așa 
se explică și faptul că, în cei patru 
ani de cînd a intrat în exploatare 
mina, s-au extras circa 14)5 milioane 
tone cărbune, din care 12 milioane 
s-au consumat la centrala termoelec
trică aflată în funcțiune. Nu de mult 
a intrat în producție și mina „Troia- 
novo-2". Se prevede că, pînă la sfîr
șitul acestui an, ambele mine vor da 
cantități de cărbune însumînd 31 la 
sută din producția totală a țării. Sînt 
cifre care vădesc eforturile susținute 
ale colectivului de mineri de aici. 
Dintr-o discuție cu inginerul Bogdan 
Boiagiev, de la Comitetul energeticii 
din cadrul Direcției generale a căr
bunelui, am aflat că, în funcție de 
conținutul de cenușă, cărbunii din a- 
cest bazin sînt folosiți în trei direcții: 
cei cu conținut de cenușă pînă la 22 
la sută — pentru fabrica de brichete; 
cei cu 22—28 la sută cenușă — în 
cadrul unităților industriei chimice, 
iar cei cu 28—40 la sută cenușă — 
în cazonele centralei termoelectrice. 
Fabrica de brichete, la capacitatea

amintită mai sus, se află abia în pri
ma etapă de construcție, iar produc
ția sa este folosită aproape în între
gime drept combustibil pentru nece
sitățile populației.

Mai mulți muncitori de la centra
la termoelectrică mi-au vorbit cu 
mîndrie despre ultimele două turbi
ne montate aci — cele mai mari din 
țară — a cîte 150 megawați fiecare, 
despre faptul că celelalte patru tur
bine a cîte 50 megawați ale cen
tralei produc tot atîta energie elec
trică cît toate centralele termo și hi
droelectrice din Bulgaria anului 1938.

O dată cu extinderea construcțiilor, 
alături de muncitorii vîrstnici și cu 
experiență se califică și noii con
structori, majoritatea proveniți din 
satele vecine. Totodată, crește și 
micul orășel care a luat naștere în

apropierea complexului, și. dare are 
în prezent blocuri de locuit cu peste 
1 000 apartamente, unități comercia
le, cantine, èâli de spectacole etc.

Potrivit directivelor ultimului Con
gres al P. C. Bulgar, în 1980 com
plexul industrial „Marița-Iztok" ar 
urma să asigure 70 la sută din pro
ducția de cărbune și circa 45 la sută 
din producția de energie electrică a 
țării.

...Pe cabluri sprijinite de brațele 
puternice ale siîlpilor de înaltă ten
siune, de la prima termocentrală din 
cîmpia Traciei continuă să se scur
gă milioane de kWh spre diierite 
unități industriale și șantiere, spre 
orașe și sate, contribuind la dezvol
tarea economică a Bulgariei popu
lare.

Constantin LINTE

Vedere parțială a combinatului industrial „Marița-Iztok”

MEDALIÂȚII ZILEI
ATLETISM 

greutate-femel
1. TAMARA PRESS (U.R.S.S.) 

18,14 m.
2. R. Garisch-Culmberger (Germa

nia) 17,61 m.
3. Galina Zîbina (U.R.S.S.) 17,45 m.

800 m-femei
1. ANN PACKER (Anglia) — 2’01”l 

— record mondial
2. Maryvonne Dupureur (Franța) — 

2’01”9
3. Ann Chamberlain (N. Zeelandă) —

2’02”8

decatlon

1. WILLI HOLDORF (Germania) 
7887 p.

2. Rein Aun (U.R.S.S.) 7842 p.
3. Hans Joachim Walde (Germania) 

7809 p.

GIMNASTICĂ (bărbați) 
individual compus

1. YUKIO ENDO (Japonia) 115,95 p,
2. Shuji Tsurumi (Japonia) 115,40 p.

Viktor Lisitski (U.R.S.S.) 115,40 p. 
Boris Șahlin (U.R.S.S.) 115,40 p.

echipe

1. JAPONIA 577,95 p.
2. U.R.S.S. 575,45 p,
3. Germania 565,10 p.

SCRIMĂ (sabie) 
individual

1. TIBOR PEZSA (Ungaria)
2. Claude Arabo (Franța)
3. Umăr Mavlikanov (U.R.S.S.)

JUDO (caieg. ușoară)
1. TAKAHIDE NAKATANI (Japo

nia)
2. Erik Haenni (Elveția)
3. Oleg'Stepanov și Aron Bogoliubov 

(U.R.S.S.)

TIR
armă liberă, calibru redus 3X40

1. LONES WESLEY WIGGER 
(S.U.A.) — 1164 p. — nou record 
mondial

2. V. Hrisov (Bulgaria) — 1152 p.
3. L. Hammerl (Ungaria) — 1151 p.

Printr-un decret al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., muzeului 
„Ermitaj“ din Leningrad i s-a decernat Ordinul Lenin pentru meritele deose
bite ale colectivului în activitatea de educație artistică a oamenilor muncii. 
„Ermitajul“ a luat ființă cu 200 de ani în urmă, sub forma unei colecții par
ticulare a împărătesei Ecaterina a Il-a, devenind de la sfîrșitul secolului al 
XIX-lea un muzeu de importanță mondială. în posesia sa se află o bogată 
colecție de opere de artă, continînd 500 000 gravuri și 40 000 picturi. Muzeul 
desfășoară o bogată activitate de popularizare științifică. în fiecare an se orga
nizează peste 22 000 de excursii și numeroase expuneri. El este vizitat de peste 
2 milioane persoane anual.

Sesiunea
Consiliului F.D.I.F.SOFIA 20. — Corespondentul A- gerpres, C. Linte, transmite : Marți după-amiază, în sala de ședințe a Palatului Adunării Populare a R. P. Bulgaria, au început lucrările sesiunii Consiliului F.D.I.F., la care participă 250 de reprezentante ale femeilor din 66 de țări.Din țara noastră participă o delegație condusă de prof. ing. Suzana Gîdea, președinta Consiliului Național al femeilor din R. P. Romînă.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de președinta F.D.I.F., Eugénie Cotton. Roza Iazovici Panteleon, secretar general al F.D.I.F., a prezentat un raport despre activitatea Federației în perioada care a trecut de la ultimul congres, perspectivele de lucru pe anul viitor în legătură cu împlinirea a 20 de ani de la înființarea F.D.I.F., problema copiilor și a participării la Anul cooperării internaționale.
SCRISOAREA ADRESATĂ
DE MAX REIMAN 
CANCELARULUI ERHARDBERLIN 20 (Agerpres).— în cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc la 19 octombrie la Berlin, M. Reiman, prim-secretar al C.C. al P. C. din Germania, a comunicat că a adresat cancelarului vest-german Erhard o scrisoare în care cere restabilirea legalității Partidului Comunist din Germania. Reiman a relevat că în ultimele luni în R. F. Germană s-a intensificat mișcarea pentru anularea interzicerii P.C. din Germania. El a declarat că este gata oricînd să înceapă tratative cu reprezentanții guvernului R.F. Germane în vederea restabilirii legalității partidului comunist
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Ieri au început la Paris
Lucrările Conferinței 
generale U.N.E.S.C.O.

Mesaj al guvernului R. P. Chineze
adresat șefilor de guverne— Agenția Ciu En-lai, Stat al Re-

Problema laoțianâ Corespondență telefonică

Mărfi dimineafa și-a început lucrările 
la Paris a 13-a conferință generală 
U.N.E.S.C.O. Conform tradiției, primul a 
luat cuvîntul președintele sesiunii prece
dente, conducătorul delegației Braziliei, 
Paulo de Berredo Carneiro. Vorbitorul a 
salutat prezenta la această sesiune a dele- 
gafilor reprezentînd 115 țări. El a adus 
elogii memoriei academicianului Tudor 
Vianu, spunînd că savantul romîn ,,a lost 
unul dintre membrii cei mai distinși ai 
Consiliului Executiv care a acordat o mare 
stimă persoanei și operei acestuia". 
Carneiro a propus celor prezenfi să 
păstreze un moment de reculegere în 
memoria lui John Kennedy, Jawaharlal 
Nehru și Papa loan al XXIII-lea.

Delegatul permanent al Braziliei a pro
pus în continuare crearea unui comitet 
international pentru pace cu caracter 
neguvernamenfal care ar urma să fie 
compus din personalități distinse cu Pre
miul Nobel, reprezentanți eminenți ai ști- 
infei, culturii și artei, precum și ai diferi
telor organizații internationale, Comitetul 
ar putea interveni pe lingă O.N.U. și 
U.N.E.S.C.O., cerîndu-le avizul asupra 
problemelor privind problemele păcii 
mondiale. „A asigura și a apăra pacea și 
înțelegerea între popoare, iată misiunea 
majoră a U.N.E.S.C.O,“ — a spus vor
bitorul în încheiere.

Președintele Consiliului Executiv 
U.N.E.S.C.O., Raoul Baron Castro, care a 
luat apoi cuvîntul, a scos și el în evidentă 
personalitatea lui Tudor Vianu, spunînd 
că toți cei ce l-au cunoscut simt în inima 
lor un gol produs orin dispariția învăța
tului romîn — „o mare personalitate a 
elitei europene".

In încheiere a luat cuvîntul directorul 
general U.N.E.S.C.O., René Maheu, care 
a cerut membrilor delegațiilor pre
zente să fie pătrunși de importanța și de 
noblețea misiunii ce le revine în cadrul 
organizafiei, chemîndu-i să dea dovadă 
de înțelepciune și îndrăzneală în abor
darea problemelor ce le stau în față.

Mărfi după-amiază, în cadrul dis
cuțiilor cu privire la raportul de verificare 
a împuternicirilor, a luat cuvîntul repre
zentantul tării noastre, acad. Atanase Joja, 
care a susfinut propunerea ca Republica 
Populară Chineză să fie admisă în 
U.N.E.S.C.O. Vorbitorul a subliniat că 
admiterea R. P. Chineze ar corespunde 
principiului universalității U.N.E.S.C.O., 
susținut și de directorul general René 
Maheu.

Tudor VORNICIIParis, prin telefon

PEKIN 20 (Agerpres). China Nouă transmite : premierul Consiliului de publicii Populare Chineze, a adresat, la 17 octombrie, șefilor de guverne ale țărilor lumii următorul mesaj :„La 16 octombrie 1964, China a efectuat explozia unei bombe atomice, realizing astfel, cu succes, prima experiență nucleară. In aceeași zi, guvernul chinez a dat publicității o declarație în legătură cu acest eveniment, în care expune amănunțit poziția Chinei în problema armelor nucleare.Guvernul chinez sprijină în mod consecvent < interzicerea completă și distrugerea totală a armelor nucleare. China a fost nevoită să efectueze experiențe nucleare și să construiască arme nucleare. China dispune de arme nucleare numai pentru a se apăra și pentru a proteja poporul său de amenințarea nucleară a S.U.A.Guvernul chinez declară solemn că, în nici un moment și în nici o împrejurare China nu va fi prima care va recurge la armele nucleare.

chinez va continua săGuvernul depună eforturi pentru interzicerea completă și distrugerea totală a armelor nucleare, pe bază de consfătuiri internaționale, și, în acest scop, prezintă în declarația sa, următoarea propunere :Să se convoace o Conferință la nivel înalt a tuturor țărilor lumii pentru a se discuta interzicerea completă și distrugerea totală a armelor nucleare, și, ca un prim pas, Conferința la nivel înalt să ajungă la un acord potrivit căruia puterile nucleare și țările care vor deveni în curind puteri nucleare să se angajeze de a nu folosi armele nucleare, nici împotriva țărilor nenucleare, nici împotriva zonelor denucleariza- te, nici unii împotriva celorlalți.Este năzuința comună a tuturor țărilor iubitoare dè pace și a popoarelor lumii să preîntîmpine război nuclear și să înlăture le nucleare. Guvernul chinez în mod sincer că propunerea va bucura de o considerarerabilă și de un răspuns pozitiv din partea guvernului dv.“.

Spre reluarea 
tratativelor tripartite

DISENSIUNILE
DINTRE MAKARIOS Șl GRIVAS

DUPĂ ALEGERILE DIN ANGLIA
• POZIȚIA PARTIDULUI LIBERAL 
FAȚĂ DE GUVERNUL LABURIST
• AGENDA VIZITEI MINISTRULUI 
DE EXTERNE ÎN S. U. A.LONDRA 20 (Agerpres). — La sfîrșitul primei întruniri a noului cabinet laburist britanic s-a anunțat că au fost discutate o serie de măsuri menite să ducă la redresarea balanței de plăți a Angliei. A fost, de asemenea, definitivată lista noului guvern. S-a hotărît ca deschiderea noii sesiuni a Camerei Comunelor să aibă loc la 27 octombrie.Cît privește poziția partidului liberal față de guvernul laburist, ea a fost clarificată luni seara de președintele acestui partid, Jo Grimond, care a declarat că liberalii se vor strădui să ajute pe laburiști pentru a putea trece peste greutățile economice pe care le întîmpină țara, dar că partidul său se va opune ferm oricărei noi naționalizări în Marea Britanie.In ce privește vizita pe care ministrul de externe laburist, Patrick Gordon Walker, o va face la Wa

shington, la începutul săptămînii viitoare, corespondenții agențiilor de presă relevă că scopul acestei vizite va fi de a pregăti viitoarea întrevedere dintre premierul laburist, Harold Wilson, și președintele S.U.A.Noul ministru de externe laburist va face cunoscut lui Dean Rusk poziția guvernului laburist față de eventuala participare a Marii Britanii la forța nucleară multilaterală a N.A.T.O. După cum se știe, Anglia s-a opus proiectului american în forma sa actuală. Laburiștii, scrie agenția France Presse, doresc ca înainte de a se trece la crearea a- cestei forțe să se cadă de acord asupra constituirii în cadrul N.A.T.O. a unui comitet restrîns însărcinat să formuleze și să controleze poli'țica nucleară a acestui bloc militar.Ziarele engleze se ocupă de marile scăderi de la bursă de luni, ară- tînd că pierderile au înregistrat cifre record, apropiindu-se de situația existentă în mai 1962, cînd au fost înregistrate marile căderi de bursă în Wall Street. Indicele ziarului „Financial Times“ arată o scădere la prețul acțiunilor cu 9,5 puncte într-o singură zi.

Vasul „Uvero", cu un deplasament de 13 600 tone, livrat liotei comerciale 
cubaneze de către o firmă engleză, a sosit de curind în portul Havana

Corespondență din Roma

un arme- speră sa se favo-

Prințul Sufanuvong, vicepremierul guvernului laoțian și președintele partidului Neo Lao Haksat, a anunțat că a acceptat invitația prințului Suvanna Fuma, primul ministru al Laosului, de a se întîlni la Paris pentru a relua tratativele tripartite. El a adăugat că va pleca în capitala Franței într-un viitor apropiat. Pe de altă parte, ieri reprezentanți ai celor trei grupări au avut o întrunire la Paris consacrată problemei structurii unui viitor guvern laoțian de coaliție.După cum se știe, noile negocieri care urmează să înceapă între conducătorii laoțieni au fost precedate de conferința oficială din septembrie.Pozițiile reprezentanților celor trei tendințe au rămas însă diferite în problema încetării focului și a creării unui guvern de uniune națională. Un obstacol l-a constituit cererea reprezentanților grupării de dreapta ca hotărîrile care urmează a fi a- doptate să consacre drept fapt împlinit situația creată în urma puciului militar din primăvară.
Cazul
Der Spiegel“99

din nou pe rol
Cazul „Der Spiegel“ revine din nou 

în discu/ia opiniei publice după doi 
ani de la izbucnirea lui. După cum 
anunfä presa, tribunalul federal din 
Karlsruhe a acuzat de atentat la sigu
ranța statului pe doi colaboratori ai 
revistei „Der Spiegel” și un ofifer. Ho- 
tărîrea tribunalului a fost comunicată 
în parlamentul vest-german de Rainer 
Barzel, șeful grupului parlamentar al 
Uniunii creștin-democrate, în absența 
lui von Brentano, 
atacurile opoziției 
care a reamintit 
așteaptă în zadar concluziile acuzării 
împotriva redactorilor revistei „Der 
Spiegel". Acuzațiile tribunalului din 
Karlsruhe vizează pe directorul re
vistei, Rudolf Augstein, redactorul șef- 
adjunct, Conrad Ahlers, și colonelul 
Alfred Martin, suspendat, între timp, 
din funcfie.

După cum s-a menționat la timpul 
său în presă, în toamna anului 1962, 
„Der Spiegel" a publicat un articol 
despre manevrele N.A.T.O. în R. F. 
Germană. Îndată după aceea, revista 
a fost acuzată de „înaltă trădare". In 
prealabil, revista dezvăluise unele de
desubturi ale unei afaceri scandaloase 
în care era implicat și Strauss, pe a- 
funci ministru al apărării al R. F. Ger
mane.

Presa occidentală a apreciat că prin 
acuzațiile aduse în 1962 revistei și 
prin persecuțiile declanșate, Strauss 
a pus la cale o răfuială personală cu 
redactorii de la „Der Spiegel".

Persecuțiile dezlănțuite împotriva 
revistei au ridicat proteste energice 
în R. F. Germană; sub presiunea opi
niei publice, redactorii arestați au fost, 
rînd pe rind, eliberafi. Cazul „Der 
Spiegel" l-a compromis și mai mult 
pe Strauss, care a fost nevoit să pără
sească fotoliul ministerial.

Ca răspuns la hotărîrea Tribunalu
lui din Karlsruhe, despre care s-a 
relatat mai sus, editura care tipă
rește „Der Spiegel" a publicat, zilele 
trecute, o declarație potrivit căreia 
expertizele acuzării sînt foarte contro
versate. Declarația insistă asupra 
timpului îndelungat al instrucfiei (doi 
ani), numărului procedurilor (14) și 
semnalează că 95 la sută din arhivele 
confiscate în septembrie 1962 au fost 
restituite. In același timp, opozifia 
social-democrată l-a acuzat, în mod 
public, pe Strauss că a refuzat să 
facă depoziții în legătură cu împre
jurările în care a fost arestat acum 
doi ani în Spania, comentatorul mili
tar al revistei „Der Spiegel",

Ziarul „Le Monde" apreciază că 
„nici cazul „Der Spiegel" și nici „Afa
cerea Strauss" nu s-au terminat".

ca o replică la 
social-democrale, 

că de doi ani se

CONFRUNTĂRI POLITICE ÎN ITALIA
Deși alegerile pentru consiliile co

munale și provinciale vor avea loc 
la 22 noiembrie, campania electora
lă, începută recent, polarizează de 
pe acum atenția partidelor și a pre
sei. Consultarea electorală care va 
chema în luna următoare la vot 33 
milioane de alegători este denumită 
oficial „administrativă". Dar, după 
cum au remarcat o serie de comen
tatori, se prefigurează, chiar din 
faza preparativelor, implicații politi
ce mult mai largi. In afară de fap
tul că alegerile vor desemna noile 
consilii comunale și provinciale ele 
vor ilustra raportul de forțe dintre 
partidele din Italia după alegerile 
generale din anul trecut, cînd parti
dul socialist și partidul democrat- 
creștin au pierdut un număr însem
nat de aderenți în timp ce comuniș
tii au cîștigat un milion de voturi.

Preocuparea pentru consultările 
electorale din noiembrie se resimte 
pe diverse planuri. In această săp- 
tămînă este anunțată o vie activita
te guvernamentală de dezbatere a 
unor probleme înscrise în programul

cabinetului Moro. Pe de altă parte, 
Parlamentul și-a rărit ședințele, lu- 
înd o semivacanță neoficială pentru 
a permite liderilor politici să se de
plaseze și să ia cuvîntul în diferite 
orașe italiene. Vorbind la Milano, 
secretarul general al P.C.I., Luigi 
Longo, a subliniat că : „Tema politi
că a actualei campanii electorale 
trebuie să o constituie stabilirea u- 
nei noi dialectici între toate forțele 
de stingă". „Calea de ieșire din con
tradicțiile monopoliste, a spus Luigi 
Longo, nu se află Ia dreapta : la 
dreapta este numai agravarea pro
blemelor și a dificultăților".

In apelul electoral al P.S.I., 
publicității zilele trecute, se
că socialiștii vor realiza în cursul 
alegerilor alianțe administrative cu 
celelalte partide din coaliția de 
centru-stînga (partidul democrat- 
creștin, partidul social-democrat, 
partidul republican) și cu comuniștii, 
în funcție de situațiile locale. Secre
tarul P.S.I., De Martino, a confirmat 
această orientare într-un discurs ros
tit la Torino. CU acest prilej el a de-

dat 
arată

clarat că dacă coaliția de centru- 
stînga va înregistra o creștere a 
tendințelor moderate, adică de abți
nere față de politica actualului gu
vern, socialiștii s-ar vedea nevoiți 
să treacă în opoziție.

Pentiu vineri s-a anunțat întruni
rea conducerii partidului democrat- 
creștin, care va lua în discuție do
cumentul electoral al 
urmînd ca el să fie 
probării Consiliului 
P.D.C. Fostul ministru 
din partea aripei fanfaniene, un a- 
pel la unitatea celor patru curente 
în care este divizat partidul. După 
cum se știe, problema disensiunilor 
ivite între cele patru curente din 
partidul democrat-creștin n-a putut 
fi rezolvată nici de recentul con
gres, nici de Consiliul național. Ape
lul lui Bosco constituie încă un in
diciu al importanței acordate de 
cercurile politice italiene viitoarelor 
alegeri administrative.

acestui partid, 
apoi supus a- 

Național al 
Bosco a făcut.

Octavian PALER

în preajma Zilei Forțelor Armate
ale R. P. RomineMOSCOVA 20. Corespondentul A- gerpres, S. Podină, transmite : Atașatul militar aero și naval de pe lingă Ambasada R. P. Romîne din Moscova, colonel I. Trofin, a organizat cu prilejul Zilei Forțelor Armate ale R. P. Romîne, o conferință de presă urmată de un cocteil.Au participat atașați militari și de presă din cadrul reprezentanțelor diplomatice ale țărilor socialiste, reprezentanți ai presei militare și civile din Moscova, lucrători ai radioului și televiziunii sovietice.LONDRA. — Corespondentul A- gerpres, L. Rodescu, transmite: Cu prilejul Zilei Forțelor Armate ale R. P. Romîne, colonel G. I. Popa, a- tașat militar aero și naval de pe lingă Ambasada R. P. Romîne la Londra, a oferit în saloanele ambasadei o gală de filme, urmată de un cocteil.Au participat generali și ofițeri superiori din Ministerul Apărării al Marii Britanii, reprezentanți ai Mi-

nisterului Afacerilor Externe și ai Consiliului britanic, atașați militari acreditați la Londra, oameni de cultură și artă, ziariști.DJAKARTA 20 (Agerpres). — Cu prilejul Zilei Forțelor Armate ale Republicii Populare Romine, colonelul Marin Sorescu, atașat militar aero și naval al R. P. Romine în Indonezia a oferit o recepție la care au participat contraamiralul O. B. Sjaaf, prim-adjunct al ministrului coordonator pentru apărare și securitate, reprezentînd forțele armate indoneziene ; Rumambi, ministru ; D. N. Aîdit, vicepreședinte al Adunării Populare Consultative Provizorii și președinte al Comitetului Central al Partidului Comunist Indonezian ; Lukman, vicepreședinte al Parlamentului ; generali și ofițeri superiori ai forțelor armate indoneziene, șefii unor misiuni diplomatice, atașați militari. Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

După cum s-a anunțat în ziarul nostru 
de ieri, președintele Makarios a avut cu 
generalul Grivas și alți generali ai armatei 
cipriote o întrevedere în cursul căreia 
și-a prevenit auditorii că „sarcina elabo
rării unei linii de acțiune politică revine 
numai guvernului și nu ofițerilor armatei, 
în ciuda înaltelor lor funcții".

Știrea, publicată de ziarele cipriote, ur
mează după ce unul dintre acestea, zia
rul „Mahi", a dat publicității, la 2 octom
brie, un articol în care critica pe gene
ralul Grivas pentru „mentalitate conserva
toare și prejudecăți care nu i-au permis 
să înțeleagă adevăratele sentimente ale 
poporului". La Nicosia, apariția acestui 
articol, pe întreaga pagină întîia a zia
rului „Mahi", a stîrnit numeroase comen
tarii în cercurile politice. După cum se 
știe, Grivas este fostul conducător al 
E.O.K.A., organizație care a luptat pen
tru încetarea dominației coloniale engle
ze; astăzi el este comandantul forjelor 
armate d:r. Cipru. Ziarul „Mahi” aparține 
unei rude a lui Makarios, Nikos Samp
son, care a fost aghiotant al lui Grivas.

în articolul din „Mahi" generalul Gri
vas era acuzat că „are prejudecăți împo
triva comuniștilor", că se opune tratati
velor cu U.R.S.S. care s-au încheiat prin 
acordul sovieto-cipriot anunțat, că recurge 
la amenințări împotriva ofițerilor și altor 
persoane oficiale cunoscute a fi în favoa
rea independentei Ciprului mai degrabă 
decît a unirii cu Grecia, că interzice di
fuzarea în rîndurile armatei cipriote a 
aproape tuturor ziarelor locale, exceptînd 
unul sau două care oglindesc propriile 
lui păreri, ca ignoră în mod deliberat pe 
unii din veteranii mișcării de eliberare.

„Mahi" cerea lui Grivas să ia măsuri pen
tru încetarea propagandei în favoarea 
N.A.T.O., dusă în rîndurile gărzii natio
nale cipriote de ofițerii misiunii grecești 
și, în general, să se adapteze schimbă
rilor contemporane. „Noi — se spunea 
în articolul care are forma unei scrisori 
deschise adresate lui Grivas — vă res
pectăm pentru că a|i organizat tortele ar
mate ale fării. Dar — adaugă ziarul — 
dv. afi pierdut contactul cu poporul și cu 
sentimentele sale. Dv. nu aji remarcat 
schimbările intervenite în urma actelor 
monstruoase ale N.A.T.O. și în urma aju
torului prietenilor noștri".

La Atena, ziarele au publicat extrase 
din articolul apărut în „Mahi", însofindu-le 
de scurte comentarii. Ziarele de dreapta 
au atribuit articolul respectiv chiar cercu
rilor apropiate de Makarios și au vorbit 
despre ruptura dintre Makarios și Grivaș. 
Ziarul guvernamental „To Vima" a scris: 
„Cultivarea unor dezbinări în rîndurile 
poporului cipriot și ale conducerii sale a 
fost tinta permanentă a propagandei și a 
politicii marilor puteri care nu ne sînt 
prietene".

Articolul din „Mahi" și evoluția rapor
turilor dintre Makarios și Grivas au fost 
comentate de agențiile de presă și ziareie 
internationale. Associated Press a scris ça 
editorialul contra lui Grivas a dezvălui’ 
nu numai disensiunile dintre Makarios f 
Grivas, dar și deosebirea dintre poziția 
guvernului cipriot și cea a guvernului grec 
care ar sprijini o soluție oferind posibi
litatea existentei unei baze N.A.T.O. în 
Cipru. Ceea ce, în mod evident, este con
trar aspirațiilor poporului cipriot.

Alexandru GHEORGHIU

Proiesorii Conrad Bloch (stînga) de la Universitatea Cambridge din S.U.A. 
și Feodor Lynen (dreapta) de la Institutul de chimie „Max Planck" 
(R.F.G.), desemnați ca laureați ai Premiului Nobel in domeniul medicinel 

pe anul 1964

Ședința•> » solemnă consacrată aniversării
eliberării BelgraduluiBELGRAD 20 (Agerpres). prilejul celei de-a 20-a aniversări a eliberării Belgradului, la 20 octombrie a avut loc la Universitatea din Belgrad, în prezența președintelui R.S.F. Iugoslavia, I. B. Tito, și a altor conducători de partid și de stat, ședința solemnă a Skupștinei orașului Belgrad. La ședință a luat parte, de asemenea, delegația militară sovietică, condusă de mareșalul de a- viație V. A. Sudeț, locțiitor al ministrului apărării al U.R.S.S.După ce a fost păstrat un minut de reculegere în memoria luptători-

Cu lor căzuți pentru eliberarea Belgradului, precum și a victimelor catastrofei aeriene din 19 octombrie, au luat cuvîntul Ivan Goșniak, general, de armată, secretar de stat pentru problemele apărării naționale al R.S.F. Iugoslavia, mareșalul V. A. Sudeț și Branko Peșici, președintele Consiliului orășenesc Belgrad al Uniunii socialiste a poporului muncitor. Ei au vorbit despre faptele de vitejie ale eliberatorilor Belgradului, aportul ostașilor sovietici la eliberarea capitalei iugoslave și dezvoltarea orașului în ultimii 20 de ani.
PRAGA. La biblioteca de stat a 

R. S. Cehoslovace din Praga a avut 
loc marți după-amiază festivitatea 
deschiderii expoziției cărții științifice 
romînești. Au participat Antonin Gre
gor, prim-locțiitor al ministrului afa
cerilor externe, membri ai corpului 
diplomatic, numeroși oameni de 
știință. A luat cuvîntul prof. Gheor
ghe Nițescu, ambasador al R. P. Ro
mine la Praga.

PARIS. La Paris a avut loc o se
siune a Consiliului Național al Păcii 
din Franța în cadrul căreia au fost 
examinate probleme ale mișcării de 
masă din Franța în favoarea menți
nerii păcii și destinderii încordării in
ternaționale.
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La Fabrica de aparate și materia
le electrice din Budapesta au fost 
pregătite lămpi enorme în formă de 
ciuperci cu o intensitate de 40 000 
lumini pentru podul Elizabeta, con
struit peste Dunăre. 60 de aseme
nea lămpi vor fi instalate de-a lun

gul podului.

la Dubna Conferința 
în domeniul fizicii ionilor grei

ROMA. Incepînd de marți, timp de 
7 zile circulația trenurilor pe cea mai 
mare parte a căilor ferate 
oprește zilnic timp de trei 
mătate. Greva feroviarilor, 
de centralele sindicale 
C.I.S.N.A.L. și de Sindicatul autonom 
al mecanicilor, a fost declarată deoa
rece nu au fost satisfăcute revendică
rile formulate în mai multe rînduri de 
feroviari.

italiene se 
ore și ju- 
organizată

C.G.I.L.,

TOKIO. La Tokio s-a anunțat că 
primul ministru japonez, Hayato Ike- 
da, internat în spital de la 9 septem
brie, va fi supus sîmbătă unui examen 
medical hotărîtor. Se afirmă că de re
zultatele acestui examen depinde mo
dul în care va fi soluționată actuala 
stare de incertitudine în privința ca
pacității fizice a lui Ikeda de a ră- 
mîne în actuala sa funcție.

KARACI. Guvernul pakistanez a 
hotărît ca între 4 martie și 15 aprilie 
1966 să organizeze la Karaci un Tîrg 
internațional.

ROMA. Marți seara s-e inaugurat 
la Roma o expoziție de artă grafică 
romînească înfățișînd lucrări ale 
unor cunoscuți graficieni romîni. Ex
poziția a fost deschisă de prof. Bruno 
Molajoli, director general al Direcției 
generale a artelor frumoase din Mi
nisterul Instrucțiunii Publice al Italiei.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La Institutul unificat de cercetări nucleare de la Dubna, și-a început lucrările la 20 octombrie Conferința internațională în domeniul fizicii ionilor grei. La conferință participă peste 100 de fizicieni și chimiști din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., R. P. Mongolă, Polonia, Romînia, Ungaria și U.R.S.S. Specialiștii vor discuta posibilitățile pe care le oferă acceleratorii de ioni cu multe sarcini electrice în cercetarea cleului cleare, nu- atomic și a reacțiilor nu- în obținerea de noi izotopi

și elemente chimice. Se va acorda o atenție deosebită stabilirii metodelor celor mai sensibile și rapide de analiză chimică și pentru măsurarea proprietăților fizice. Asemenea metode sînt necesare pentru studierea cantităților de substanțe, foarte mici, cu timpuri de viață scurte, și a efectelor fizice fine, mul referat prezentat marți a consacrat studierii noului tip emisie radioactivă, descoperitDubna — radioactivitatea proto- nică.
Pri- fost de la

CAIRO. Forțele patriotice care ac
ționează în Federația Arabiei de sud 
au întreprins un puternic atac împo
triva bazei militare engleze de la Mi- 
kras, unul din cele mai importante 
puncte stiategice din această regiune.

NEW YORK. Marți dimineața la 
New York a încetat din viață în vîrstă 
de 90 de ani Herbert Hoover, fost 
președinte al S.U.A. Hoover și-a făcut 
apariția pe scena politică internațio
nală în timpul primului război mon
dial. în 1928 el a candidat la preșe
dinție din partea partidului republican 
și a obținut victoria, devenind al 31- 
lea președinte al S.U.A.

nea, aprobat de guvernul irakian, în 
ședința sa din 18 octombrie.

WASHINGTON. La Washington s-a 
anunțat că guvernul va recruta între 
10 și 20 de oameni de știință, care se 
vor oferi voluntar să însoțească astro- 
nauții americani în viitoarele zboruri 
în spațiul cosmic.

ALGER. Marți a început la Alger 
reuniunea ambasadorilor statelor 
membre alp comitetului însărcinat cu 
pregătirea conferinței țărilor afro- 
asiatice ce
luna martie 1965, la Alger.

KARACI. Reprezentanții Camerelor 
de Comerț și industrie din Pakistan, 
Iran și Turcia, care s-au întrunit la 
Karaci, au hotărît crearea unei camere 
comune de comerț și industrie. Aceas
tă hotărire a fost luată în conformi
tate cu acordul încheiat în luna iulie 
la Istanbul, privind promovarea unei 
colaborări mai strinse între cele trei 
țări.

urmează să aibă loc

GENEVA. Conferința Uniunii 
ternaționale de telecomunicații 
U.I.T. (organism specializat

în
in-

al 
O.N.U.), care a început la 13 octom
brie la Geneva, și-a suspendat luni, 
în mod prematur, lucrările, ca ur
mare a controverselor în legătură cu 
participarea delegaților din R.S.A. și 
Portugalia.

BAGDAD. Consiliul Național al Co
mandamentului revoluției irakiene a 
aprobat în unanimitate acordul înche
iat între Irak și R.A.U., potrivit că
ruia urmează să fie înființat coman
damentul politic unificat între cele 
două țări. Acordul a fost, de aseme-

ADDIS ABEBA. Președintele Re
publicii Federale Germane, Heinrich 
Lübke, a sosit la 20 octombrie într-o 
vizită oficială de șase zile în Etiopia.

BONN. Tribunalul din Hanovra a 
hotărît suspendatea pe timp nelimitat 
a procesului împotriva unuia dintre 
foștii conducători ai Gestapoului, Ri
chard Nitschke, acuzat de complicita
te la asasinarea a peste 7 500 de per
soane pe teritoriul Poloniei, în timpul 
celui de-al doilea război mondial. Tri
bunalul a adoptat această hotărire in- 
vocînd starea sănătății acuzatului.

NEW YORK. Consiliul protestant 
din New York a hotărât să decerneze 
un premiu lui Albert Luthuli din Afri
ca de Sud, laureat al Premiului Nobel 
pentru pace, ca recunoaștere a luptei 
desfășurate împotriva politicii de 
apartheid a guvernului rasist sud-afri- 
can.
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