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ECONOMII

PRODUCȚIE
Realizările constructorilor 
de mașini

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din industria construcțiilor de ma
șini au obținut, la întreaga producție 
realizată pe primele trei trimestre 
ale anului, mai mult de 162 milioane 
lei economii peste plan. Numai în 
construcția de utilaj chimic, energe
tic și metalurgic s-au economisit su
plimentar aproximativ 60 milioane lei. 
După aprecierile specialiștilor, cea 
mai mare parte din aceste economii 
s-au tăcut pe seama utilizării cu gri
jă a materiilor prime, îndeosebi a 
metalului, și creșterii productivității 
muncii. Printre întreprinderile care 
au adus o contribuție deose
bită la obținerea acestor suc
cese se numără Uzinele „23 Au
gust', „Vulcan" și „Semănătoarea" 
din Capitală, „1 Mai" din Ploiești, 
„Progresul" din Brăila, Șantierele 
navale din Galați, Uzinele de trac
toare și „Steagul roșu" din Brașov, 

Prețuirea
. A intrat în obișnuința laminato- 
rilor de la uzina „Oțelul roșu“ să 
înscrie printre obiectivele angaja
mentelor luate în întrecerea socia
listă și economisirea metalului. Este 
de-ajuns ca în aceste zile să amin
tești, fie și în treacăt, despre lami
narea la toleranțe restrinse ; orica
re interlocutor se arată dornic să 
vorbească despre oameni și iniția
tivele lor, despre faptul că, de la 
începutul anului și pînă acum, la 
laminorul de platine s-a realizat 
după această metodă 90 la sută din 
producție, economisindu-se astfel 
aproape 3 000 tone de metal. Nu
mai schimbul condus de Ion Iohrent 
a dat o treime din această cantitate. 
Stînd de vorbă cu el, ne-a împărtă
șit cîteva din preocupările schim
bului pe care-1 conduce.

„Intr-adevăr, oricît de bine ai 
regla laminorul pentru a realiza 
produse la toleranțe restrînse, a- 
ceasta nu se poate obține ușor dacă 
lingourile nu-s încălzite omogen. De 
aceea acordăm multă atenție încăl
zirii lingourilor. încălzirea nu se 
mai face „după ochi“, apelăm tot 
mai puțin la rutină. Călăuză ne 
sînt aparatele instalate aici de cu- 
rînd. S-a automatizat operația de 
conducere a temperaturii și a regi
murilor termice în cuptoare, ceea 
ce ne permite să încălzim materia
lul uniform. Mai departe, lingoul 
poate fi prelucrat cu viteză maximă. 
Pentru aceasta, utilajului i s-au 
adus unele perfecționări“.

Laminatorii sînt sprijiniți înde
aproape de controlorii de calitate. 
La fiecare al șaptelea lingou lami
nat, ei fac măsurătorile necesare ; 
în cazul dereglării laminorului sau 
al prelucrării cu toleranțe mai mari, 
chiar dacă acestea se încadrează în 
standard, controlorii anunță pe la- 
minatorul șef pentru a regla ope
rativ agregatele.

înainte, probele pentru determi
narea anumitor caracteristici di
mensionale ale produselor finite nu 
mai puteau fi folosite ; se tăiau la

Brigada condusă de Constantin Pur- 
cărea, de la uzina „Autobuzul" din 
Capitală, acordă o atenție deosebită
gospodăririi metalului. Prin croirea 
rațională a pieselor, executarea re
perelor mici din metal rămas de la 
croire și îmbunătățirea tehnologiei 
de execuție, ea a realizat anul a- 
cesta economii de peste 117 009 Iei. 
în fotografie : cîțiva muncitori din 

brigadă Foto : M. Cioc

metalului
lungimi prea mici. Acum probele se 
taie la lungimile prevăzute în stan
darde. Dintr-o sursă de pierderi, a- 
ceasta a devenit o sursă de econo
mii. Lunar sînt valorificate 10 tone 
de metal, fără a mai fi retopit.

Pentru a crea condiții de extin
dere a aplicării.metodei de lamina
re la toleranțe restrînse, conducerea 
întreprinderii și a secției, organi
zația de partid, au dat o atenție 
deosebită specializării muncitorilor 
pe agregate. în adunări ale organi
zației de partid și în consfătuiri de 
producție, problema laminării la to
leranțe restrînse este analizată în 
mod sistematic. Datorită creșterii 
rîndurilor organizației de partid, s-a 
ajuns ca în locurile-cheie din secție 
să lucreze comuniști, oameni cu o 
bună pregătire profesională. Martin 
Lochner, laminatoi’ șef, Simion 
Cristea, laminator, Constantin Bo- 
ruga, cuptorar, și alții sînt eviden- 
țiați aproape lună de lună pentru 
rezultatele ce le obțin în folosirea 
materiei prime.

La laminorul de profile, deși po
sibilitățile de prelucrare la . toleran
țe restrînse sînt mai limitate, colec
tivul s-a angajat să execute în a- 
cest an — prin acest procedeu — 
peste 40 la sută din producția to
tală. Pînă acum s-a reușit să se 
lamineze la toleranțe restrînse a- 
proape 60 la sută din producție, e- 
conomisindu-se astfel circa 500 tone 
de metal. Este o dovadă că și aici 
metalul poate fi folosit mai econo
micos.

Inițiativa și rezultatele laminato- 
rilor sînt popularizate la gazetele 
de perete, la stația de radioamplifi
care. Roadele strădaniilor lor de zi 
cu zi se concretizează în cele peste 
3 000 tone de metal economisit la 
laminoarele uzinei „Oțelul roșu“. 
Este o acțiune care aduce sporuri 
de metal, iar colectivului de ■ aici — 
un binemeritat renume.

Ion CHIUJDEA
coresp. „Scînteii1’

Cansumuri specifice 
mai reduse

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — în 
primele trei trimestre, întreprinderile 
industriale din regiunea Brașov au rea
lizat economii suplimentare la prețul 
de cost de 76 milioane lei, față de 79 
milioane lei cît este angajamentul anual. 
Din economiile date peste plan, 20 mi
lioane lei s-au realizat prin reducerea 
consumurilor specifice de materii prime 
și; materiale auxiliare. Pe nouă luni, în
treprinderile industriale din regiune au 
economisit 600 tone oțel, 60 tone fontă, 
mai mult de 1 000 tone chimicale, 21 000 
kg fire de lînă, 4 600 m.p. piele, 6 600 
kg talpă etc.

Combustibilul 
bin® gospodărit

BACĂU (coresp.. ,,Scînieii")s — Cefe
riștii de la Depoul de locomotive din 
Bacău au realizat însemnate economii de 
combustibil. De la începutul anului și pînă 
acum ei au remorcat 1 700 de trenuri cu 
tonaj sporit. Prin utilizarea rațională a 
combustibilului și prin întreținerea bună 
a locomotivelor, mecanicii și fochiștii de
poului au economisit peste 500 tone de 
combustibil convențional.

fa puteau fi evitate 
cheltuielile neproductive ?

BAIA MARE (coresp. „Scînțeii“). — 
In acest an, colectivul întreprinderii 
forestiere Baia Mare a obținut rezul
tate bune în îndeplinirea unor indica
tori ai planului : producția globală și 
marfă pe 10 luni a fost realizată înainte 
de termen, iar productivitatea muncii 
a crescut simțitor față de plan. în ce 
privește economiile la prețul de cost, 
care în primele trei trimestre au totali
zat abia 100 000 de lei, rezultatele sînt 
sub posibilitățile reale ale întreprinde
rii. Unele deficiențe care au per
sistat în întreprindere au produs 
greutăți în activitatea ei economico-fi- 
nanciară, diminuînd valoarea economii
lor la prețul de cost. Nu-i oare o do
vadă de slabă gospodărire faptul că 
numai suma amenzilor și penalităților 
plătite în acest an C.F.R.-ului se ridică 
la 75 000 lei ? Tot la cheltuielile ne
productive se adaugă și dobînzile la 
creditele bancare, la care s-a recurs ca 
urmare a imobilizărilor de fonduri în 
stocuri supranormative și a depășirii 
ciclului de fabricație al unor sorti
mente, dobînzi care se ridică la 125 000 
lei.

în ziarul de azi

• Prof. univ. E. Hutira: O sinteză 
a dezvoltării economiei R. P. 
Romîne (pag. 2-a).

® Corespondenții noștri despre: 
Pregătirea adăposturilor pen
tru animale (pag. 2-a).

o A. Munteanu: în întîmpinarea 
marii sărbători (pag. 3-a).

® Azi, alegeri în S.U.A. (pag. 
4-a).

• T- Vornicu : Ceremonie a amin
tirii (pag. 4-a).

Noi terenuri redate
agriculturii

în regiunea Dobrogea au fost redate 
anul acesta în circuitul agricol aproape 
8 000 ha terenuri, pînă acum nefolosite 
sau slab productive. Mai mult de jumă
tate din această suprafață a fost cîști- 
gată în incinta îndiguită Macin — 23 
August din Balta Dunării, iar restul 
prin desființarea unor vii hibride sau 
drumuri inutile etc. In toamna aceasta 
și în primăvară este prevăzută continua
rea acțiunii pentru desființarea unor vii 
hibride și valorificarea superioară a cel 
puțin 1 700 ha terenuri în pantă prin 
terasarea lor și plantarea cu viță de vie 
și pomi fructiferi. Aproape 4 000 de 
hectare vor fi redate circuitului agricol 
și în regiunea Cluj. Din acestea, pînă 
acum G.A.C. au plantat cu pomi fruc
tiferi peste 2 300 de hectare, iar- cu viță 
de vie aproape 600 de hectare.

(Agerpres)

Premiera noului film 
romînesc „Comoara 
din Vadul Vechi"

La cinematograful „Republica" din 
Capitală a fost prezentat luni seara, 
în premieră, noul film romînesc „Co
moara din Vadul Vechi", realizare a 
Studioului cinematografic „Bucu
rești", în regia lui Victor Iliu, după 
scenariul lui V. Em. Galan, film dis
tins cu premiul pentru regie la Fes
tivalul filmului romînesc de la Ma
maia.

in Capitală Manifestări 
cultural-educative

Pentru îmbunătățirea activității 
cultural-educative de masă, comi
tetul de cultură și artă al orașului 
București inițiază, în 30 de între
prinderi din Capitală, pe baza unor 
înțelegeri cu conducerile și sindica
tele respective, cicluri de conferințe 
pe teme variate privind politica 
partidului nostru în diferite do
menii de activitate, realizările în 
construcția socialistă, popularizarea 
de cunoștințe din domeniul științe
lor naturii etc. Se deschid, de ase- 
meneăj 10 lectorate la casele de 
cultură raionale și în cluburi mun
citorești. încep să funcționeze lec
torate pentru tineret. Comitetele de 
cultură și artă raionale organizează 
lectorate și cicluri de conferințe în 
600 de întreprinderi și instituții. In 
cartiere, în colaborare cu comitetele 
raionale ale femeilor, se deschid 65 
de lectorate și cicluri de conferințe 
pentru femei. Alte manifestări pe 
teme de educație cetățenească și 
pedagogie au loc în 15 mari între
prinderi bucureștene.

Primirea de către tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a delegației

militare
Luni la amiază, tovarășul Gheor

ghe Gheorghiu-Dej a primit delega
ția militară sovietică condusă de 
mareșalul Uniunii Sovietice, A. A. 
Greciko, prim-locțiitor al ministru
lui apărării al U.R.S.S.

La întrevedere, care a decurs în-

PRIMIREA AMBASADORULUI ITALIEI LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI>

Luni 2 noiembrie, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, și Emil Bodnăraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, au pri
mit în audiență pe ambasadorul ex

Noile blocuri de locuințe de pe șoseaua Giurgiului din Capitală Foto : Gh. Vințilă

MILIMETRUL DE APĂ
UN GIGANT

9 Ce înseamnă 237 milioane tone • întinse su
prafețe îndiguite © Un litru de apă pentru un 
gram de porumb ® Pluviometrul telefonic

Puzderie de luminițe clipesc multicolor 
pe diorama sugestivă a standului 
apelor din cadrul Expoziției realizărilor 
economiei naționale, stand care se află 
la Muzeul Tehnic din parcul Libertății. 
Diorama sugerează repartiția posturilor 
nidrometrice, hidrogeologice și meteoro
logice din întreaga țară. Alături, ne
numărate exponate și alte date do
cumentare care te îndeamnă la re
flecții. Să urmărim puțin drumul apei de
pășind cadrul manualelor de școală. Im
portanța ei covîrșitoare pentru economia 
națională nu mai trebuie subliniată. Dar 
de unde provine ea ? Cea mai mare parte 
din precipitații. Ce cantitate de precipi
tații cade (în medie) anual pe întreaga su
prafață a țării ? Meteorologii ne dau aici 
răspunsul : 660 mm, iar anul acesta chiar 
cu vreo 20 la sută mai mult. Un 
milimetru de apă pe metru pătrat 
corespunde unui litru de apă pe această 
suprafață. Deci raportat la întreaga supra
față a țării am avea 237 500 000 000 litri 
— două sute treizeci și șapte de miliarde 
și cinci sute milioane de litri de apă I 
O cantitate care nu e deloc de sub
estimat. Dacă această apă ar urma să fie 
transportată am avea nevoie de 11,8 mi
lioane de vagoane cisterne a cite 20 tone 
care ar forma un tren lung de... 118 mii 
de kilometri ! Ce se întîmplă însă 
în realitate cu această cantitate de 
apă ? Mai bine de trei sferturi sau 
mai precis 76 la sută se evaporă și se in
filtrează în pămînt, iar 24 la sută se 
scurge la suprafața solului în rîuri, Dună
re și mare. Altfel, vă închipuiți ce s-ar 
întîmplă dacă toată apa ar începe să se 
acumuleze acolo unde cade...

Să ne întoarcem la milimetrul nostru 
și să vedem ce ne poate da. Biologii 
au calculat că plantele au nevoie 
de cîte un litru de apă pentru a forma 
trei grame de substanță vegetală uscată. 
Deci cele 237,5 miliarde de litri de apă

sovietice
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
au participat tovarășii Alexandru 
Bîrlădeanu și Leontin Sălăjan.

A fost prezent I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

traordinar și plenipotențiar al Italiei, 
Alberto Paveri Fontana, în legătură 
cu plecarea sa definitivă din Repu
blica Populară Romînă.

(Agerpres) 

vor da 712,5 miliarde grame, respectiv 
712 500 tone de masă vegetală uscată. 
Depinde de felul plantelor ca să ni le 
putem imagina și sub forma utilă de uni
tăți nutritive pentru furajarea animalelor. 
Bunăoară, pentru producerea fiecărui kilo
gram de boabe de porumb sînt necesare 
1 000 litri de apă. Deci cele 237,5 mi
liarde litri de apă ar putea contribui 
la producerea a 237 500 tone porumb 
boabe. Objinerea unor recolte este con
diționată însă și de modul cum e distri
buită apa în timp și în spațiu.

După această scurtă excursie în aritme
tica unui milimetru de apă de ploaie să 
ne întoarcem la standul apelor. Cifrele 
exponatelor arată că în Lunca Dunării e- 
xistă 574 000 ha terenuri inundabile. Peste 
300 de mii ha au fost scoase de sub e- 
fecful inundațiilor prin îndiguiri și drenaje, 
în prezent sînt în curs de desfășurare 
vaste lucrări pentru mărirea acestei supra
fețe. Totodată sintern informați despre 
posibilitățile mari de dezvoltare a irigați
ilor. Rezultă că suprafața irigabilă în țara 
noastră este de 5 milioane hectare. Iar 
de pe asemenea suprafețe se scot cel 
puțin recolte duble în comparație cu su
prafețele neirigafe, Al. PLĂIEȘU

Inlinsul patriei văzut parcă din avion : munți, văi, șesuri, ape, orașe.« 
Soarele strălucește pe cer. îatâ câ începe sâ se întunece. Nori grei se 
adună. Fulgeră. Plouă peste munți și șesuri. Se lasă noaptea. Nenumă
rate luminițe multicolore se aprind, clipesc. A trecut și ploaia. Pe boita 
cerului se ridică luna. Apar zorile. începe o nouă zi... Totul nu durează 

deci! vreo cinci minute pe diorama sugestivă a standului apelor

TELEGRAMĂ

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCII DIN ELVEȚIA

■ Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a creării Partidului Muncii 
din Elveția, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă 
transmite un salut frățesc și sincere urări de noi succese în activitatea 
partidului dv.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Industria consumă în prezent do 
șase ori mai multă apă, iar populația ora
șelor de 3,5 ori mai multă decît cu două 
decenii în urmă. S-au construit numai în 
ultimii patru-cinci ani peste 130 de stafii 
de epurare a apelor industriale și mena
jere... Șirul datelor și al înfăptuirilor ar 
putea fi continuat. Se pot deci ușor trage 
concluzii asupra importanței bunei gospo
dăriri a apelor. Dar ca să le gospodărești 
trebuie să le cunoști bine. Azi în 
țara noastră funcționează peste 700 
pqsturi hidrometrice, circa 400 posturi 
hidrogeologice, 160 stații meteorologice și 
circa 1 000 posturi meteorologice. 
Atrage atenția stația meteorologică 
automată (construcție a Institutului meteo
rologic), care transmite din trei în trei 
ore, prin radio, datele despre presiune, 
temperatură, umezeala aerului, direcția 
și tăria vînfului. (Asemenea stații funcțio
nează pe vîrfurile Paring, Cozia, Pietrosul 
Rodnei și în alte locuri greu accesibile). 
Tot aici se poate vedea pluviometrul te
lefonic, de invenție rbrriîne'ască, care mă
soară, înregistrează și transmite la cerere 
datele despre cantitățile de precipitații 
căzute, de asemenea, diferite instrumente 
ca : higrometre, batometre etc.

Standul din parcul Libertății oglin
dește, prin exponatele sale, efortul 
multilateral ce se depune pentru valo
rificarea și gospodărirea rațională a ape
lor țării.

PE ȘANTIERUL HIDROCEN
TRALEI „16 FEBRUARIE" DE 

PE ARGEȘ

TREPTELE 
BARAJULUI

Se apropie iarna. De la Oiești și 
pînă sus la platforma de pe mun
tele Vidraru, construcția hidrocen
tralei „16 Februarie“ de pe Argeș 
cunoaște însă același ritm intens, 
aceeași atmosferă trepidantă. Pe 
cablurile întinse deasupra văii, be
nele cu beton alunecă ușor sub 
cristalul rece, prevestitor de în
ghețuri, al cerului. De la începutul 
lucrărilor și pînă ieri, la baraj au 
fost turna(i 172 492 m cubi beton. 
Uriașul arc boltit a! barajului se 
înaltă văzînd cu ochii. O muncă 
rodnică se desfășoară și în adîncu- 
rile muntelui, la galeria de fugă, 
viitoarea albie subterană a Arge
șului. La lotul Rotunda, una dintre 
cele mai dificile porțiuni ale tune
lului, brigăzile de mineri conduse 
de Tudor Moraru și Pavel O{et au , 
excavat și betonat în luna octom- > 
brie 54 metri liniari de galerie, j 

Se apropie iarna. Construc
torii hidrocentralei de pe Argeș o 
întîmpină cu noi și însemnate 
succese. In fotografie: barajul hi
drocentralei, la 1 noiembrie a. c. 

Foto : R. Costin

O Thant despre viitoarea 
sesiune a O.N.U.

După cum se anunță la O.N.U., 
secretarul general U Thant a propus 
delegațiilor țărilor membre ca dez
baterile generale — în cursul cărora 
șefii de delegații își exprimă punc
tul de vedere al guvernelor lor asu
pra celor mai importante probleme 
politice — să înceapă imediat după 
deschiderea Adunării Generale, la 1 
decembrie, și să dureze pînă în zi
lele premergătoare noului an, cînd 
lucrările vor fi suspendate.

SUDAN Generalul Abboud 
a depus jurămintul

Președintele Sudanului, Ibrahim 
Abboud, a depus jurămintul în fața 
președintelui Curții supreme de jus
tiție, angajîndu-se „să aplice consti
tuția din 1956 și amendamentele 
care i-au fost aduse de către repre
zentanții forțelor armate și ai Fron
tului național unit“. Este pentru 
prima oară cînd generalul Abboud 
depune jurămintul de respectare a 
constituției. După cum se știe, în

noiembrie 1958 el a ajuns la putere 
în urma unei lovituri de stat mili
tare. Agențiile de presă anunță că 
jurămintul pe constituție a fost de
pus, de asemenea, de noul premier 
Serre el Khalifa și de ceilalți 
membri ai guvernului.

înaintea alegerii 

noului premier japonez

Luni a avut loc la Tokio o consfă
tuire a partidului de guvernămint 
liber-democrat din Japonia. Cu acest 
prilej s-a hotărît convocarea, la 9 
noiembrie, a unei sesiuni extraordi
nare a parlamentului pentru alege
rea noului prim-ministru al Japoniei.

La U. N.E.S. C.O.

PRIORITATE INVĂȚĂMINTULUI 
SI STIINTEI
9 9 9

Luînd cuvîntul în cadrul ședinței de luni 
pentru a da răspuns celor 94 de vorbitori, 
din care 47 miniștri ai învățămintului, care 
au luat cuvîntul începînd de la 20 octom
brie, René Maheu, directorul general al 
U.N.E.S.C.O., s-a referit la importanța

activității acestei organizații. Rezumind 
programele și scopurile U.N.E.S.C.O., el 
a menționat că pe viitor se va acorda 
prioritate învățămintului și științei, po
trivit cererilor tuturor delegațiilor pre
zente la actualele lucrări ale U.N.E.S.C.O,

Ripostă dată rasiștilor
Avertismentul adresat de premie

rul Wilson primului-ministru al 
Rhodesiei de sud, Smith, în legătură 
cu eventualitatea declarării unilate
rale a independenței Rhodesiei a a- 
vut un ecou favorabil în țările Com- 
monwealthului.

într-o comunicare a Ministerului 
de Afaceri Externe al Indiei se spu
ne : „Guvernul de coloniști din Rho
desia de sud nu are nici autoritatea, 
nici dreptul moral de a acționa cu 
nesocotirea flagrantă a dorințelor 
populației“.

Ministrul de afaceri externe al Ca
nadei, Paul Martin, a declarat că 
guvernul său nu va recunoaște Rho
desia de sud dacă aceasta și-ar pro
clama independența fără aprobarea 
parlamentului britanic. De aseme
nea, guvernele din Kenya, Uganda și 
Malawi s-au solidarizat cu avertis
mentul premierului britanis,
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NOȘTRI DESPRE:

Urmează al 5-lea termen
CONSTRUCȚIILE Și CALITATEA LOR ÎN GOSPODĂRIILE M STAT 

DIN TRUSTUL CĂLĂRAȘI

Am trecut recent prin cîteva gos
podării de stat din raionul Călărași, 
care au de efectuat un volum mare 
de construcții zootehnice sau alte 
obiective gospodărești. G.A.S. Mo- 
delu este o unitate tînără, profilată 
pe creșterea și îngrășarea porcilor. 
Adăposturile planificate a fi reali-? 
zate au fost terminate, sau se găsesc 
într-un stadiu înaintat de execuție. 
Au fost date în producție 3 sălașe 
a cîte 4 000 scroafe fiecare. Acum se 
lucrează la finisarea celor 3 mater
nități a cîte 60 scroafe fiecare și a 
trei grajduri de cîte 600 porci tineri 
fiecare. Din cele 12 îngrășătorii, 4 sînt 
în stadiu de finisaj, la 6 se lucrează la 
pardoseli și zidăria interioară, iar 
două sînt pe terminate cu acoperi
șul. într-un stadiu avansat sînt lu
crările la încăperile de preparare a 
furajelor, la filtrul sanitar, magazia 
de cereale, pavilionul veterinar, 
rampe de încărcare și alte construc
ții anexe. Lucrările de alimentare 
cu apă, canalizare, centrala termică, 
rețeaua electrică și drumurile de 
acces interioare sînt terminate în 
proporție de peste 90 Ia sută. Aici 
pe șantierul trustului 1 construcții, 
condus de ing. David Cupleșan, se 
remarcă o bună organizare a muncii 
și un înalt nivel de mecanizare. Așa 
se explică de ce majoritatea lucră
rilor sînt efectuate, în grafic, 
în termenele stabilite, acordîndu-se 
o atenție deosebită respectării în
tocmai a proiectelor. Se vede la tot

Două feluri
In raionul Vaslui s-au obținut 

realizări bune în ce privește pre
gătirile pentru adăpostirea ani
malelor în timpul iernii. Aproape 
toate cele 35 de gospodării colective 
din raion au asigurat încă de anul 
trecut spațiul de cazare pentru în
tregul număr de animale existent în 
proprietate obștească, care pe total 
raion se ridică la 20 000 taurine, din 
care 6 546 vaci, 13 400 porcine, 52 000 
ovine, 152 000 păsări etc. în anul în 
curs s-au completat adăposturile cu 
încă 40 de obiective noi, în special 
saivane, deoarece a crescut numărul 
de oi cu aproape 28 000 din rasa 
țigaie. O dată cu construcțiile 
noi, colectiviștii le-au reparat și le-au 
modernizat și pe cele mai vechi. La 
construcțiile noi, aflate în faza de 
terminare în aproape toate gospodă
riile colective care au plan în aceas
tă direcție, s-au folosit materiale lo
cale : piatră la fundații, pămînt pen
tru pereți din ceamur, iar la acope
riș stuf, paie sau țiglă, după puterea 
economică a fiecărei unități.

O muncă intensă s-a desfășurat în 
raionul Vaslui și pentru alimentarea 
cu apă a sectorului zootehnic. 'Acea
stă acțiune a fost condusă direct de 
consiliul agricol raional, sub îndru
marea comitetului raional de partid. 
Instalațiile constau în captarea unor 
surse de apă în bazine sau puțuri 
speciale și dirijarea ei prin conduc
te, prin cădere, acolo unde sînt con
diții, sau prin pompare direct în 

pasul mîna omului harnic și bun 
gospodar.

La gospodăria de stat Cacomean- 
ca,' din cele 8 grajduri care 
trebuie construite în acest an, 6 sînt 
învelite, iar două au șarpanta pusă. 
Se lucrează și la amenajarea de dru
muri, la rețeaua de apă și canaliza
re, la filtrul sanitar-veterinar etc. 
Primele trei grajduri vor .fi gata în 
jurul datei de 15 noiembrie, iar ce
lelalte pînă la încheierea anului. Ți- 
nînd seama de graficul stabilit și 
mai ales de evoluția vremii care se 
răcește pe zi ce trece, se poate spu
ne că lucrările sînt rămase în urmă 
îndeosebi la tencuieli, pavări, insta
lații de apă, lemnărie etc. Aceasta 
din cauză că pe șantier este o slabă 
organizare a muncii. A întîrziat e- 
laborarea documentației tehnice și 
lipsesc mijloacele de transport și 
cadre calificate etc. Aici s-au 
constatat și unele greșeli în e- 
xecutarea zidăriei. Deși în pro
iect sînt prevăzute goluri în 
pereți, pentru o mai bună termoizo- 
lare, la prțmele trei grajduri aceste 
prevederi nu au fost respectate. A- 
cum, în preajma iernii, la G.A.S. Ca- 
comeanca unele bovine stau în 
ploaie și vînt din lipsă de adăposturi. 
Este necesar ca șeful șantierului 
Călărași, aparținînd de Trustul re
gional de construcții București, să 
sprijine mai mult conducerea lotu
lui în procurarea unor materiale și 
utilaje pentru urgentarea lucrărilor.

Lucrările sînt și mai întîrziate pe

de a lucra
grajduri. De la 9 instalații, cîte s-au 
realizat în 1963, s-a ajuns în prezent 
la 44 instalații. Din acestea, 26 au 
și fost date în folosință la gospodă
riile colective Roșiești, Pușcași, 
Albești, Costești, Telejna, Bîrzești și 
în alte părți. O bună experiență în 
această direcție au și colectiviștii din 
Codăești, Roșiești, Telejna etc., care 
au realizat aceste instalații destul de 
ieftin. Pentru urgentarea lucrărilor 
de instalație, consiliul agricol raio
nal i-a îndrumat pe colectiviști să 
se întrajutoreze cu meseriași. Așa au 
procedat colectiviștii din Roșiești, 
care i-au ajutat pe cei din Costești, 
iar cei din Telejna — pe cei din Bîr
zești. Ajutor tehnic calificat au pri
mit din partea mecanizatorilor de 
la S.M.T. Gura Idrici.

în raionul Negrești, condițiile sînt 
asemănătoare celor din raionul Vas
lui. Cu toate acestea, în cele mai 
multe locuri adăposturile pentru a- 
nimale nu sînt puse la punct. Con
strucțiile noi, în număr de 29 obiec
tive, planificate a se ridica în acest 
an, sînt și ele mult rămase în urmă. 
Pînă în prezent nu au fost terminate 
decît două grajduri, 3 îngrășătorii, un 
saivan și un coteț de păsări. Nu s-au 
început încă 14 construcții, iar 8 
sînt abia la zidărie. Tot în faza de 
început se află și cele 4 instalații de 
apă prevăzute a fi realizate.

Slab se desfășoară în unele gos
podării colective din acest raion și 
pregătirea pentru iarnă a construc

șantierul de la G.A.S. Drumul Sub
țire. încă de anul trecut au fost 
contractate cu Șantierul Călărași o 
magazie de cereale, un bloc de lo
cuințe cu 8 apartamente, instalații 
pentru alimentarea cu apă, sediul 
gospodăriei și drumurile de acces, 
cu termen de execuție 31 decembrie 
1963. Pînă la acea dată lucrările au 
fost efectuate doar în proporție de 
37 la sută. După alte ședințe, discu
ții și forme, s-a încheiat un nou 
contract cu termen de execuție 1 
iunie 1964. Dar nici la această dată 
lucrările nu au fost terminate. A 
urmat un alt termen de execuție : 30 
iunie, pentru ca la sfîrșitul lunii iu
nie să se întocmească alt act, în care 
s-a prevăzut ca termen de execuție 
5 august. A trecut și această dată și 
construcțiile au .rămas tot netermi
nate. Al 5-lea act prin care să se 
stabilească o nouă dată pentru ter
minarea lucrărilor nu s-a întocmit, 
așa că nu se știe cînd se va sfîrși a- 
ceastă poveste. Pe șantier au lipsit 
îndrumarea și controlul tehnic și de 
aceea construcțiile au fost efectuate 
la un nivel calitativ necorespunză
tor. Prin unele acoperișuri plouă, 
tencuielile, îndeosebi la magazie, au 
început să cadă, o ușă de la bloc 
este degradată.

Intîrzierea lucrărilor ca și ca
litatea lor proastă au provocat une
le greutăți în activitatea gospodă
riei. De exemplu, din cauza lipsei 
spațiului de depozitare a semințe
lor, au fost ocupate saivanele și 
grajdurile de bovine, iar animalele 
au stat afară, ceea ce fără îndoia
lă a influențat negativ asupra pro
ducției.

Se pune întrebarea : pînă cînd se 
va tărăgăna executarea acestor lu
crări și cine răspunde de calitatea 
lor ?

Florea CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii“

țiilor mai vechi. La gospodăriile co
lective din Pîncești, Oniceni, Rebri- 
cea și în alte părți mai sînt încă 
grajduri nevăruite, cu geamuri lipsă 
sau sparte, cu găuri pe sub streașină 
etc. Tovarășii de la consiliul agricol 
raional sînt zilnic în mijlocul colec
tiviștilor, îndrumîndu-i să grăbească 
recoltarea și semănatul de toamnă. 
Pregătirile în vederea iernării ani
malelor în bune condiții sînt însă lă
sate pe planul al doilea. Printr-o 
organizare mai bună a muncii în ca
drul echipelor de constructori, cu 
sprijin mai mare din partea celor
lalți colectiviști, rămînerile în urmă 
la pregătirea adăpostiră animalelor 
pot fi recuperate și în raionul Ne
grești. Nu trebuie uitat o clipă că 
adăpostirea bună a animalelor și 
hrana consistentă sînt esențiale în 
sporirea producției animale și pe 
timpul iernii.

*
Din ultima situație centralizată la 

consiliul agricol regional reiese că 
pregătirile în vederea iernării ani
malelor se desfășoară greoi și în ra
ioanele Iași, Bîrlad și Hîrlău. Multe 
construcții noi sînt încă abia la fun
dații și zidărie, iar unele chiar neîn
cepute. Se tărăgănează și reparațiile 
la construcțiile vechi.

Organele locale de partid și de 
stat, consiliile agricole sînt datoare 
să ia măsuri operative pentru im
pulsionarea pregătirilor necesare, în- 
cît la iarnă animalele să fie adăpos
tite în condiții cît mai bune.

Mande CORCACI 
coresp. „Scînteii“
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Aprovizionarea din timp 
cu rechizite școlare

In raionul Teleajen funcfionează 135 
de unități școlare care cuprind 23 487 
elevi. Pentru anul școlar 1964—1965 
au fost luate din timp măsuri spre a 
se asigura baza materială în vederea 
bunei desfășurări a procesului instruc
tiv educativ. Totodată, cooperativele 
au asigurat aprovizionarea elevilor cu 
obiectele ce le-au fost necesare la în
ceputul anului școlar. Dar, după’ cum 
se știe, o mare parte din comunele 
și satele raionului nostru sînt așezate 
la distanțe mari de centrul raionului, 
iar drumurile de acces sînt greu prac
ticabile iarna. In consecință, încă de 
pe acum este necesară aprovizionarea 
magazinelor cu cerneală, radiere, caiete,

Vecini...
Locuiesc, împreună cu alte fa

milii, într-o clădire de pe strada 
Bicaz nr. 4 din Tr. Severin. La 
locul lor de muncă, mulți dintre 
vecinii mei sînt cunoscuți ca oa
meni harnici, buni tovarăși. Pă
cat însă că acasă, în relațiile cu 
vecinii, unii din ei se dovedesc a 
fi altfel. Din te miri ce pornesc 
certuri care tulbură liniștea ce
lorlalți, întrețin o atmosferă în
cordată, apăsătoare. Mptivele ? 
Ți-e jenă să vorbești despre ele. 
Familia C. a ocupat cu o lădiță 
cîțiva centimetri din teritoriul li
nei săli de trecere folosite „în ex
clusivitate" de familia P, într-o 
zi, lădița cu pricina a început să 
facă curse misterioase dintr-un 
loc în altul, împinsă cînd de unul 
cînd de celălalt. Au urmat apoi 
„explicațiile“, care au degenerat 
într-o ceartă violentă. Conflictul 
a fost aplanat la intervenția altor 
colocatari, dar se pare că nu a 
fost închis definitiv. N. P. a dat 
în judecată pe ajustorul M, B. 
Știți de ce ? Cînd venea noaptea 

blocuri de desen și alte rechizite pentru 
lunile care urmează. Astfel nu se va mai 
repeta situația din iarna trecută cînd, 
din cauza timpului nefavorabil, apro
vizionarea cu rechizite școlare în une
le comune ca Salcia, Sîngeru și altele 
s-a făcut cu multă greutate și cu în- 
tîrziere. Consider că problemei pe care 
am ridicat-o în rîndurile de față tre
buie să-i acorde mai multă atenție și 
organele centrale, deoarece o parte 
din rechizite lipsesc chiar și din depo
zitele de la Ploiești.

Veniamin BORDEA 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular 
raional Teleajen

de la uzină, M. B. își lumina ca
lea cu o lanternă. Tribunalul a 
sfătuit-o pe reclamantă, poate 
prea politicos, să fie mai serioa
să. Dar N. P. nu este mulțumită 
și va apela, probabil, „pentru a i 
se face dreptate", la tribunalul 
regional, Iată cum lucruri de ni
mic, pe care un om serios nici nu 
le ia în seamă, duc la discuții, 
certuri și dușmănii.

Pentru aplanarea conflictelor 
de genul acesta își irosesc timpul, 
pe lingă colocatari, deputata de 
circumscripție, membrii comisiei 
de împăciuire, tribunalul.

De ce nu-și dau seama oare a- 
cești colocatari că „motivele" de 
harță sînt ridicole ? Am scris a- 
ceste rînduri numai din dorința 
de a-i convinge pe acești oameni 
că, schimbîndu-și atitudinea, vor 
scuti pe cei din jur și pe ei înșiși 
de atîtea neplăceri.

Âristică BĂGH1NĂ 
lăcătuș mecanic
Uzina mecanică Tr. Severin

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Cavaleria rusticană și 
Paiațe — (orele 19,30). Teatrul de stat de 
operetă: Prințesa circului — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala 
Comedia): Maria Stuart — (orele 19,30), 
(sala Studio): Patima de sub ulmi — (o- 
rele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Cezar șl Cleopatra — (orele 19,30), 
(sala Studio — str. Al. Sahia nr. 76 A): 
Comedia erorilor — (orele 19,30). Teatrul 
de Comedie : Adam șl Eva — (spectacol 
prezentat de Teatrul de stat Constanța
— orele 20). Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Oedip — (orele 19,30), (sala 
Studio) : Zizi și... formula ei de viață — 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : N-avem centru înaintaș — (o- 
rele 19,30). Teatrul evreiesc de stat : 
Pofta vine... rîzînd — (orele 20). Teatrul 
satiric-muzical „C. Tănase“ (sala „Sa
voy") : Revista de altădată — (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică": Băiatul și vîntul — 
(spectacol pentru copii — orele 16), Eu 
și materia moartă — (spectacol pentru 
adulți — orele 20,30). Circul de stat : 
Selecțluni de circ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cîntăreața sclavă
— (film pentru ecran panoramic) : Pa
tria (10; 12,45; 15,30; 18,15; 21). Comoara 
din Vadul Vechi: Republica (10; 12; 14,15; 
16,45; 19; 21,15). încurcătură blestemată: 
Luceafărul (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30). 
Grivița (9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45), Mo
dern (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30). Vii și 
morțl — cinemascop (ambele serii): 
București (9,45; 12,30; 16,15; 20,15), Fero
viar (9; 12,45; 16,30; 20,15). Poveste de pe 
Don : Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21). Umbrelele din Cherbourg: Festival 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Melodia (9,45; 12; 
14,30; 16,45; 19; 21). Șoferii iadului: victo
ria (10; 12; 14; 16; 18.15; 20,30). Accattone: 
Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Cotroceni (14; 16,15; 18,30; 20,45). Străinul
— cinemascop (ambele serii): Lumina
(9,45; 13; 16,30; 20), Tomls (9,30; 13; 16,30; 
20), Floreasca (16,30; 20). Colaboratorul 
Ceha: Union (15,30; 18; 20,30), Progresul 
(15,30; 18; 20,15). Cocoșatul: Carpați (10; 
12; 14; 16). Program pentru copil : Doina 
(orele 10 dimineața). Dragoste la zero 
grade: Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Arhitectul Andrei Voronlkln — Cheia — 
Ura, sîntem în vacanță — Barba—Sport 
nr. 4/1964 — Vreau să știu tot nr. 31 — 
Știință și tehnică nr. 13: Tlmpușl Noi (10 
—21 în continuare). Comisarul Maigret se 
înfurie : Giulești (10; 12,30; 15; 17,30; 20), 
Drumul Sării (15,30; 17,45; 20). Cei trei 
mușchetari — cinemascop (ambele serii): 
înfrățirea între popoare (10; 16; 20). Ha- 
tari (ambele serii): Excelsior (9,30; 13; 
16,30; 20), Aurora (9,30; 13; 16,30; 20).
Asasinul din cartea de telefon : Cultural 
(15; 17; 19; 21). Moral ’63 : Dacia (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Comoara din
lacul de argint — cinemascop: Buzești 

(10,30; 13; 15,30; 18; 20,30). Falsificatorul: 
Crîngași (16; 18,15; 20,30). Viață particu
lară : Bucegi (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). 
Banda de lași : Unirea (16; 18,15; 20,30). 
Legenda din tren : Flacăra (16; 18; 20). 
întuneric în plină zi : Vitan (16; 18,15; 
20,30). Ghepardul — cinemascop (ambele’ 
serii) : Miorița (9,30; 13; 16,30; 20). Valea 
vulturilor: Munca (16; 18,15; 20,30). Re
zervat pentru moarte: Popular (16; 18,15; 
20,30). Pășesc prin Moscova — cinema
scop: Arta (14; 16; 18; 20). Viață sportivă: 
Moșilor (16; 18,15; 20,30). Vînătoarea — 
cinemascop: Cosmos (16; 18; 20). Galapa
gos : Viitorul (15,30; 18; 20,30). Bărbații: 
Colentina (16; 18; 20). AI nouălea nume : 
Volga (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Doi co
lonei: Rahova (16; 18,15; 20,30). Pagini de 
istorie — Romînia, orizont ’64 : Flamura 
(10; 16; 19,30). Dragoste neîmplinită: Lira 
(15.30; 18; 20,30). Aventura de la miezul 
nopții ; Ferentari (16; 18,15; 20,30). Comi
sarul: Pacea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 16,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. Chimiza
rea țițeiului — de ing. Vladimir Mocla- 
rov. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 
— Pentru copii: „Poze din albumul 
unui... leu" de Maria Moscu. 19,35 — E- 
mlsiune de știință : Energia în slujba 
progresului. 19,55 — Muzică ușoară inter
pretată de soliști sovietici. 20,15 — Fil
mul artistic „Mizerabilii“ (partea a II-a). 
21,45 — O voce de neuitat — N. Leonard. 
In încheiere : Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost rece, cu 

cerul acoperit, exceptînd Ardealul unde 
a fost variabil. Au căzut ploi locale în 
sud-vestul țării. Vîntul a suflat slab, cu 
intensificări temporare din nord-est. 
Temperatura aerului la orele 14 era 
cuprinsă între 14 grade la Țîrgu Mureș 
și Odorhei și zero grade la Avrămeni. 
in București : Vremea a fost rece cu 
cerul acoperit. Vîntul a suflat slab din 
sectorul estic. Temperatura maximă a 
atins 6 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 4, B 
și 6 noiembrie a.c. In țară : vreme în
chisă și umedă, cu cerul mai mult a- 
coperlt. Vor cădea ploi locale, mal 
frecvente în jumătatea de sud a țării. 
Vînt potrivit cu intensificări trecătoare 
din sectorul nord-vest. Temperatura în 
creștere ușoară în estul țării și stațio
nară în rest. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 3 și 7 grade, iar maximele 
între 6 și 16 grade. Ceață locală. In 
București : Vreme închisă și umedă cu 
cerul mai mult acoperit. Vor cădea ploi 
temporare. Vînt potrivit. Temperatura 
în general staționară.

Ultimele două decenii, capitol nou 
în istoria poporului romîn, au mar
cat prefaceri radicale în întreaga 
viață social-economică a țării ; a 
fost creată baza tehnică-materială 
de producție a socialismului, au fost 
instaurate relațiile socialiste în în
treaga economie. „La două decenii 
de la eliberare — arăta tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej — ca rezultat al 
politicii de industrializare, țara 
noastră dispune de ramuri indus
triale noi, în plin avînt, de combi
nate, fabrici și uzine moderne, 
puternice centrale electrice, noi 
mine și schele petroliere, vaste 
șantiere de construcții. Pulsează vi
guros economia prosperă a Romîniei 
noi, socialiste 1“

Cercetarea transformărilor petre
cute în economia țării noastre, a 
modului în care au fost rezolvate 
sarcini complexe ale construi
rii orînduirii noi, constituie obiec
tul lucrării „Dezvoltarea econo
mică a Romîniei 1944—1964“, a- 
părută acum cîtva timp în Editura 
Academiei R.P. Romîne. Elaborată 
sub egida Institutului de Cercetări 
Economice al Academiei, lucrarea 
este rodul colaborării unui larg co
lectiv de autori, în principal econo
miști — cercetători științifici, cadre 
de conducere din organele economice 
centrale, cadre didactice din învăță- 
mîntul superior. Colectivul de coor
donare și redacție a fost compus din: 
prof. Mircea Biji, acad. prof. Vasile 
Màlinschi, prof. Manea MănescU, 
membru corespondent al Academiei 
R.P.R., prof.’ Roman Moldovan, 
membru corespondent al Academiei 
R.P.R., redactor responsabil al lu
crării, Costin Murgescu, membru 
corespondent al Academiei R.P.R., 
redactor responsabil adjunct al lu
crării, prof. I. Rachmuth, membru 
corespondent al Academiei R.P.R., 
redactor responsabil adjunct al lu
crării, Gh. Belu, candidat în științe 
economice, I. Desmireanu, C. Gri- 
gorescu, secretari științifici ai lu
crării.

Structura adoptată de autori —pe 
probleme și nu pe ramuri ale eco
nomiei naționale — a permis o am
plă și multilaterală tratare a pro
ceselor economice ce au avut loc în 
țara noastră în cei douăzeci de ani 
de transformări revoluționare. Prin 
ținuta sa științifică, „Dezvoltarea 
economică a Romîniei 1944—1964“ 
se impune ca o lucrare valoroasă în 
domeniul cercetărilor economice, a- 
ducînd o contribuție însemnată la 

analiza concretă a problemelor prin
cipale ale creării și dezvoltării ba
zei economice și bazei tehnice-ma- 
teriale a socialismului în R. P. Ro- 
mînă.

în prima sa parte, lucrarea pre
zintă în plan istoric drumul dezvol
tării economiei naționale, principa
lele momente în înfăptuirea operei 
de construire a socialismului. Se de
monstrează că realizările regimului 
democrat-popular sînt indisolubil 
legate de politica clarvăzătoare a 
Partidului Muncitoresc Romîn, care 
a știut, în fiecare-etapă istorică, să 
îmbine studierea temeinică a realită
ților și posibilităților din economie, 
cu perspectiva istorică largă, cu 
elanul revoluționar. Din lucrare re
zultă în mod clar că baza științifi
că a politicii Partidului Muncitoresc 
Romîn de construire a economiei 
socialiste o constituie învățătura 
marxist-leninistă, pe care o aplică 
în mod creator. Luînd în considera
re condițiile social-economice din 
țara noastră, partidul a elaborat un 

' program profund științific de con
struire a societății socialiste în 
Romînia, piatra de temelie în 
clădirea edificiului socialist fiind 
industrializarea socialistă. Prin în
făptuirea politicii de industrializare 
socialistă, de dezvoltare cu precăde
re a ramurilor hotărîtoare ale in
dustriei grele, au putut fi asigurate 
reproducția socialistă lărgită în ritm 
înalt, valorificarea complexă a re
surselor naturale, utilizarea tot mai 
rațională a forțelor de muncă, creîn- 
du-se premisele pentru așezarea 
patriei pe drumul progresului con
tinuu și multilateral, pentru ridica
rea sistematică a nivelului de trai 
material și cultural al poporului. 
Oamenii muncii — se arată în lu
crare — au verificat prin propria 
lor experiență că industrializarea 
Romîniei corespunde celor mai vi
tale interese ale clasei muncitoare, 
țărănimii și intelectualității. Prin 
aceasta se explică eroismul și abne
gația cu care ei dau viață planuri
lor economice elaborate de partid.

Urmărind transformările social- 
economice petrecute la sate, lucra
rea evidențiază principalele procese 
care au dus la întărirea continuă a 
alianței muncitorești-țărănești, la 
victoria relațiilor de producție so
cialiste în agricultură, la crearea 
unei economii socialiste.

Considerăm că în această par
te a lucrării, unde se dă o primă 
privire de ansamblu asupra dezvol
tării economice a Romîniei în pe-

0 SINTEZĂ A DEZVOLTĂRII
ECONOMIEI R. P. ROMÎNE
rioada 1944—1964, nu se acordă a- 
tențla cuvenită problemelor dezvol
tării construcțiilor, transporturilor 
și comerțului — lipsă ce se resimte, 
de altfel, și în restul lucrării.

O condiție principală pentru dez
voltarea multilaterală a economiei 
naționale o constituie utilizarea ra
țională a resurselor naturale și de 
muncă. într-o amplă parte a lucrării 
este evidențiată atenția deosebită 
acordată de partidul și statul nos
tru acestor probleme. Datorită efor
turilor făcute pentru cunoașterea 
detaliată a condițiilor naturale, pen
tru descoperirea unor resurse noi, 
conservarea și gospodărirea rațio
nală a bogățiilor țării pe baza 
introducerii tehnicii modeme, pro
ducția materiilor prime naturale 
s-a lărgit și s-a perfecționat în mod 
planificat, continuu și rapid, în func
ție de necesitățile economiei națio
nale. In acest domeniu un rol impor
tant revine activității de cercetare 
științifică în diversele sectoare ale 
științei geologice. Sînt grăitoare ci
frele citate în lucrare, potrivit cărora 
volumul investițiilor pentru exe
cutarea lucrărilor geologice a cres
cut de la 3 968 milioane lei în 1951— 
1955 la 6 869 milioane în 1956—1960, 
iar fondurile alocate pentru anii 
1961—1965 sînt aproape egale cu cele 
cheltuite în cei 10 ani anteriori, 
țara noastră aflîndu-se pe unul din 
primele locuri în ceea ce privește 
eforturile făcute pentru dezvoltarea 
activității geologice.

Examinarea problemelor referi
toare la resursele de muncă și utili
zarea lor în economia națională se 
face într-un cadru mai larg, și a- 
nume acela al populației, analizîn- 
du-se schimbările care au avut loc 
în structura populației în procesul 
creării și dezvoltării bazei tehnice- 
materiale a socialismului. Astfel, se 
arată că înfăptuirea politicii de in
dustrializare a determinat creșterea 
numărului mediu scriptic al salaria- 
ților din industrie cu aproape 80 la 
sută în anul 1962 față de 1950, creș
terea mai rapidă a numărului mun
citorilor cu profesii specifice ramu
rilor industriale de bază și scăderea 

ponderii muncitorilor cu profesii 
manuale, apariția de profesii noi, 
adîncirea specializării profesionale 
determinată de introducerea tehni
cii modeme, sporirea ponderii teh
nicienilor în ansamblul lucrătorilor 
cu pregătire medie și superioară. 
Intr-un ritm deosebit de rapid s-au 
format cadre de ingineri : de la 
9 000 cîți erau în 1938, s-a ajuns la 
peste 70 000 în 1962. In agricultură, 
în decurs de 12 ani (1951—1963) nu
mărul specialiștilor agricoli cu studii 
medii a crescut de 7 ori (de la 3 162 
la 22 000), iar al celor cu studii su
perioare de 3,3 ori (de la 5 533 la 
peste 18 000).

In lucrare își găsesc o prezentare 
cuprinzătoare problemele conducerii 
planificate a economiei naționale. 
Valoarea părții consacrată acestor 
probleme constă în aceea că pre
zintă la un loc toate aspectele 
principale ale organizării și con
ducerii economiei naționale, redă 
pe larg experiența acumulată în 
țara noastră în acest domeniu. 
Se demonstrează că planul de 
stat este în mod necesar atot
cuprinzător, unitar și indivizibil ; 
prin intermediul lui se asigură sta
bilirea și menținerea proporționali- 
tății între ramurile și subramurile 
economiei naționale, proporționali- 
tate cerută de legile reproducției so
cialiste lărgite. Totodată se arată că 
planul este principalul instrument 
prin care statul își realizează obiec
tivele sale social-economice și po
litice, stabilește direcțiile și ritmul 
de dezvoltare a economiei naționale, 
proporțiile ei fundamentale, acumu
lările, măsurile pentru ridicarea ni
velului de trai material și cultural 
al poporului.

Conducerea unică a economiei, iz- 
vorîtă din natura relațiilor de pro
ducție socialiste, își găsește reflec
tarea, pe plan social, în unitatea 
moral-politică a poporului în jurul 
partidului și guvernului, iar planul 
de stat, ca mijloc de realizare a uni
tății de acțiunea tuturor oamenilor 
muncii, exprimă caracterul con
știent, liber consimțit al acestei uni
tăți, adeziunea profundă a maselor 

la politica promovată de Partidul 
Muncitoresc Romîn. Pe baza expe
rienței cîștigate în organizarea și 
conducerea planificată a economiei 
socialiste, se arată în lucrare, în pre
zent dispunem de forme și metode 
eficace, verificate de practică, care 
permit conducerea pe baze științi
fice a economiei noastre naționale. 
Considerăm că era util să se trateze 
mai amplu unele probleme de ordin 
metodologic de o importanță deose
bită — ceea ce se face numai parțial 
și în mod inegal în cadrul acestei 
părți din lucrare.

Eficacitatea metodelor folosite în 
organizarea și conducerea planifi
cată a economiei se măsoară prin 
rezultatele obținute în dezvoltarea 
economică. Sprijinindu-se pe un 
foarte bogat material statistic, au
torii au realizat un,tablou deosebit 
de convingător al acestor rezultate, 
o dată cu o analiză a lor teoretică 
multilaterală, prezentînd dezvoltarea 
proporțională a economiei noastre 
naționale. Astfel, sînt înfățișate 
roadele procesului de industrializare 
socialistă : creșterea rapidă a pro
ducției industriale, asigurarea rolu
lui conducător al industriei în eco
nomia națională, dezvoltarea ramu
rilor ei hotărîtoare : energetica, me
talurgia, construcția de mașini, chi
mia. în mod justificat se insistă a- 
supra politicii statornice a partidu
lui nostru de introducere și extin
dere a progresului tehnic, ca factor 
hotărîtor în sporirea productivității 
muncii — izvor principal al crește
rii venitului național.

în ceea ce privește agricultura, se 
arată că, datorită orientării constan
te a partidului și statului spre dez
voltarea ei intensivă și multilatera
lă, producția agricolă vegetală și 
animală a crescut în mod continuu 
în toată perioada transformării so
cialiste a satului. Se subliniază că 
în noua etapă în care a intrat agri
cultura, ca urmare a încheierii pro
cesului de colectivizare, s-a creat 
posibilitatea organizării producției 
agricole pe baze științifice pe scara 
întregii țări.

Imaginea dezvoltării armonioase, 

echilibrate a economiei naționale se 
întregește prin prezentarea rezulta
telor obținute în înfăptuirea politi
cii partidului de repartizare judi
cioasă pe teritoriul țării a forțelor 
de producție. O asemenea reparti
zare — se demonstrează în lucrare 
— constituie o necesitate obiectivă, 
deoarece numai astfel se poate asi
gura dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală armonioasă a întregu
lui teritoriu al țării, ca un complex 
național pe deplin unitar, se poate 
rezolva atragerea în circuitul econo
mic și utilizarea tot mai bună a re
surselor de materii prime și forță de 
muncă ale tuturor regiunilor. Ex
periența țării noastre confirmă pe 
deplin faptul că socialismul asigură 
toate condițiile pentru o repartizare 
rațională a forțelor de producție în 
cadrul economiei naționale.

Faptul că politica economică a 
Partidului Muncitoresc Romîn de 
dezvoltare în ritm rapid a produc
ției sociale, are drept scop funda
mental asigurarea creșterii continue 
a bunăstării populației, este puter
nic reliefat prin prezentarea reali
zărilor obținute în sporirea venitu
rilor populației, creșterea nivelului 
și îmbunătățirea structurii consu
mului, îmbunătățirea condițiilor de 
locuit, ocrotirea sănătății etc.

Prin întregul său conținut, lucra
rea demonstrează, pe baza experien
ței celor două decenii, că construirea 
societății socialiste în Romînia este 
opera istorică a poporului romîn 
condus de partid, rodul activității 
sale creatoare, al eforturilor și mun
cii sale, al capacității de a pune în 
valoare resursele de care dispune 
țara noastră.

Progresul economic și tehnico- 
științific al țării noastre, ca și al 
celorlalte state socialiste — se arată 
în lucrare — se sprijină, totodată, 
pe relațiile de colaborare statorni
cite între ele.

Abordînd multilateral problemele 
privind politica R. P. Romîne de 
dezvoltare a relațiilor sale economi
ce internaționale, lucrarea eviden
țiază schimbarea locului Romîniei în 
economia mondială, creșterea greu
tății specifice a industriei romînești 
în producția industrială mondială, 
drept rezultat al statornicirii rela
țiilor de producție socialiste și al 
dezvoltării susținute a forțelor de 
producție.

Dezvoltarea complexă și multila
terală a economiei naționale a per
mis creșterea continuă a participării 

Romîniei la schimburile economice 
internaționale. Este semnificativ, de 
pildă, că în țara noastră, în 1959, 
comparativ cu 1950, produsul social 
reprezenta 237 la sută, iar totalul 
comerțului exterior — 225 la sută. 
Ulterior corelația dintre acești indi
catori s-a schimbat sensibil, comer
țul exterior ' mărindu-se mai 
repede decît produsul social ; în 
1963, comparativ cu 1959, produsul 
social reprezenta 140 la sută, iar to
talul comerțului exterior — aproxi
mativ 189 la sută.

Aducîndu-și aportul la întărirea 
sistemului mondial socialist, R. P. 
Romînă promovează o politică de 
întărire și lărgire a colaborării eco
nomice cu toate țările socialiste. 
Dezvoltarea relațiilor de colaborare 
dintre țările socialiste nu înseamnă 
însă izolarea de ansamblul economic 
mondial. Militînd pentru promo
varea unor relații economice inter
naționale normale, reciproc a- 
vantajoase, fără condiții politice, 
fără restricții și discriminări, Repu
blica Populară Romînă își dezvoltă 
legăturile economice cu toate sta
tele, indiferent de orînduirea lor so
cială, ceea ce slujește intereselor na
ționale ale fiecărei țări, întăririi prie
teniei între popoare și cauzei păcii.

Prin bogăția materialului înmă- 
nunchiat, prin profunzimea cu care 
analizează principalele trăsături și 
direcții de dezvoltare a construcției 
noastre economice, „Dezvoltarea 
economică a Romîniei 1944—1964“ 
realizează o reușită sinteză a succe
selor istorice obținute de poporul 
romîn in domeniul dezvoltării eco
nomiei naționale în cele două de
cenii de luptă revoluționară. Din 
întreaga lucrare se desprinde, ca un 
fir roșu, caracterul profund realist, 
științific fundamentat, al politicii 
partidului nostru, modul creator în 
care el a aplicat și aplică legile ge
nerale ale revoluției și construcției 
socialiste la condițiile țării noastre.

Apariția acestui volum constituie 
un eveniment important, nu numai 
prin aportul adus la îmbogățirea li
teraturii noastre economice, dai’ și 
prin îndemnul pe care-1 constituie 
pentru noi și fructuoase cercetări în 
acest domeniu. Calitățile pe care le 
are îndreptățesc recomandarea lu
crării ca deosebit de utilă pentru 
cele mai largi cercuri de cititori care 
studiază problemele economice.

Prof. univ. E. HUTIRA
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CU PRILEJUL VIZITEI DELEGAȚIEI MILITARE SOVIETICE INFORMAȚII
Ambasadorul Uniunii Sovietice la 

București, I. K. Jegalin, a oferit luni 
seara o recepție în cinstea delegației 
militare sovietice condusă de mare
șalul Uniunii Sovietice A. A. Greci- 
ko, prim-locțiitor al ministrului A- 
părării al U.R.S.S. Au participat ge- 

. neral de armată Leontin Sălăjan, 
\ ministrul forțelor armate, membri 

ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, generali activi 
Și, în rezervă, ofițeri superiori. Au 
luat parte șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în R. P. Romînă, a-

„Zilele culturii sovietice“
între 1 și 7 noiembrie, posturile 

noastre de radio transmit un ciclu de 
emisiuni dedicate muzicii sovietice. 
Ciclul, inaugurat cu un program in
terpretat de ansamblul de violoniști 
al Teatrului Mare Academic de Stat 
al Uniunii Sovietice, a continuat cu 
lucrări de muzică de cameră de Pro
kofiev și Șostakovici. In viitoarele 
emisiuni iubitorii de muzică vor 
avea prilejul să asculte lucrări vo- 
cal-simfonice, muzică de estradă și 
populară.

Marți, 3 noiembrie, pe programul 
I, la ora 15, se transmite emisiunea 
„Interpreți sovietici de muzică de o- 
peră“, iar pe programul III, la ora 
19,30, „Sonata pentru vioară și pian“ 
de Arno Babadjanian. Interpretează 
Valeri Klimov și compozitorul.

*
La Casa prieteniei romîno-sovie- 

tice din Capitală a avut loc luni 
după amiază, sub auspiciile Consiliu
lui general ARLUS și Uniunii Scrii
torilor din R. P. Romînă, o seară de 
literatură sovietică contemporană. 
Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de acad. Mihai Beniuc, președintele 
Uniunii Scriitorilor din R.P.R. Au 
vorbit scriitorul Aurel Mihale, pre
ședintele Consiliului editurilor din 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, dramaturgul A. Salînski, se
cretar al Uniunii Scriitorilor din 
U.R.S.S., poeții Andrei Lupan și 
Agnia Barto, criticul literar dr. Vic
tor Pankov. A urmat un program 
de lecturi din proza și poezia sovie
tică contèmporanâ în interpretarea

Expunerea prezentată de dr. J. Atkinson 
la Institutul de fizică atomică

Dr. J. Atkinson, director la Cen
trul de reactori nucleari de cercetări 
din. Dounreay, Anglia, care a parti
cipat la lucrările Conferinței inter
naționale privind tehnicile experi
mentale la reactorii nucleari de cer
cetare, desfășurată recent la Bucu
rești, a vorbit luni la Institutul de 
fizică atomică despre dezvoltarea 
energeticii nucleare în Marea Brita- 
nie. Conferința a fost organizată de 
Comitetul pentru energia nucleară 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
R. P. Romîne. Omul de știință englez 
a făcut o amplă expunere privind 
programul de cercetări și construcții 
de reactori nucleari, aspectele lor 
economice și proiectele de viitor 
existente în acest domeniu în Anglia.

In mai multe localități din țară s-au desfășurat duminică întrecerile etapei regionale a Campionatului 
republican de cros ediția 1964—65. Pe un traseu din pădurea Buda-Argeș, din apropierea Capitalei, a- 
proape 200 de atleți din raioanele regiunii București și-au disputat întîietatea. Ia probele pe echipe și 

individuale. In fotografie : aspect de la întrecerea juniorilor

Din sportul internațional
ATLETISM. Performanță valoroa

să.— In cursul unei reuniuni atle
tice desfășurate la Sidney, atleta 
australiană Michele Mason-Brown a 
trecut ștacheta ridicată la 1,83 m (a 
doua performanță mondială după 
recordmana lumii, Iolanda Balaș).

In cadrul aceleiași reuniuni, cam
pionul olimpic la 5 000 m, america
nul Bob Schul, l-a învins pe austra
lianul Ron Clarke în proba de 2 000 
m, cu timpul de 5T0"3/10.

HALTERE. Record mondial egalat. 
Sportivul sovietic Lev Andrianov 
(cat. muscă) a egalat recordul mon
dial la stilul „smuls", ridicînd o hal
teră de 108 kg. El a corectat recor
dul țării sale cu 500 gr. Vechiul re

tașați militari și alți membri ai cor
pului diplomatic.

In timpul recepției, I. K. Jegalin, 
general de armată Leontin Sălăjan 
și mareșalul A. A. Greciko au rostit 
toasturi.

*

In cursul dimineții, membrii dele
gației militare sovietice, însoțiți de 
general-maior Ionel Vasile, adjunct 
al ministrului forțelor armate, au 
vizitat Combinatul avicol Crevedia. 

(Agerpres) 

unor actori din Capitală. în înche
iere a fost prezentat filmul „Vii 
și morți“ după romanul lui K. Si
monov.

★

Luni a avut loc la Uniunea Com
pozitorilor, în cadrul „Zilelor culturii 
sovietice“, o audiție la care au parti
cipat numeroși compozitori și mu
zicologi. Programul a cuprins Simfo
nia a IV-a de Șostakovici și „Oda 
bucuriei“ de Haciaturian.

★

Azi, 3 noiembrie, ora 20, în sala 
mică a Palatului R. P. Romîne, va 
avea loc în cadrul „Zilelor culturii 
sovietice“, un concert de muzică de 
cameră organizat de Filai-monica de 
stat „George Enescu“. Programul 
cuprinde lucrări de Glinka, Dargo- 
mîjski, Ceaikovski, Glier, Greciani- 
nov, Rahmaninov, Prokofiev, T. 
Brediceanu, P. Constantinescu, M. 
Jora, P. Bentoiu. Vor interpreta 
Leila Cincu, Nicolae Secăreanu, 
Maria Cardaș, Varujan Kozighian, 
Alfons Capitanovici.

★

Luni seara a avut loc la cinema
tograful „Partizanul“ din Braș* *v,  în 
prezența unui numeros public, des
chiderea Festivalului filmului sovie
tic, la care au participat cineaștii 
sovietici Igor Cekin, Liudmila Ciur- 
sina și Leonid Kuravliov, care ne vi
zitează țara în cadrul festivalului. A 
rulat filmul „Poveste de pe 
Don“.

Teatrul de stat din Constanța și-a 
început, luni seara, turneul în Capitală 
în sala Comedia cu piesa „Este vi
novată Corina ?“ de Laurențiu Fulga, 
în regia lui Constantin Dinischiotu și 
scenografia lui Emil Moise.

★

La sala Palatului R. P. Romîne a 
avut loc, luni seara, deschiderea sta
giunii Orchestrei simfonice a cinema
tografiei. Orchestra, sub bagheta diri
jorului Constantin Bugeanu, și corul 
ansamblului Ministerului Forțelor Ar
mate, dirijat de Ion Vanica, au pre
zentat în primă audiție : „Castelul 
prințului Barbă-Albastră“ de Bartok și 
„Oedipus Rex“ de Stravinski.

★

Ieri după-amiază, la Casa tehnicii din 
Capitală, a avut loc deschiderea Lecto
ratului tehnic organizat de Consiliul lo
cal al sindicatelor din București, prin 
Comisia inginerilor și tehnicienilor. 
La deschidere au luat cuvîntul acad, 
prof. dr. ing. Aurel Avramescu, preșe
dintele Lectoratului tehnic și Gheorghe 
Dăscălescu, membru în biroul Consi
liului local al sindicatelor. Ing. Eugen 
Șofan, candidat în științe tehnice, a 
prezentat prima lecție „Acționarea ra
țională a mașinilor-unelte". Lectoratele 
tehnice au ca scop informarea cadrelor 
tehnico-inginerești din întreprinderi a- 
supra celor mai noi și valoroase reali
zări ale științei și tehnicii și extinderea 
metodelor de mare eficiență economică.

Au participat Gh. Gaston Marin, 
președintele Comitetului pentru 
energie nucleară, Bujor Almășan, 
ministrul minelor și energiei elec
trice, acad. Horia Hulubei, directorul 
Institutului de fizică atomică, spe
cialiști din unele ministere, cerce
tători din institute care se ocupă de 
aplicațiile energiei nucleare. Confe
rința, deosebit de documentată, a 
fost urmărită cu un viu interes de 
participanți. Apoi a fost prezentat 
un film documentar privind realiza
rea în Anglia a unui tip avansat de 
reactor energetic moderat cu grafit 
și răcit cu gaz. In încheiere între 
oaspete și specialiștii romîni a avut 
loc un schimb de păreri.

(Agerpres)

cord unional aparținea lui Vahonin, 
campion olimpic la Tokio.

FOTBAL. Peste 35 000 de spectatori 
au urmărit duminică la Belgrad me
ciul internațional de fotbal dintre 
echipșle Partizan Belgrad și A. C. 
Milano. Fotbaliștii iugoslavi au în
vins cu 5—3.

— Jocul internațional de fotbal 
dintre echipele A.S. Genova și Di
namo Zagreb, disputat duminică la 
Genova, s-a încheiat cu rezultatul de 
2—2.

— La Constantine, echipa selecțio
nată de fotbal a U.R.S.S. a învins cu 
1—0 echipa Algeriei. Revanșa va ti
vea loc la 4 noiembrie la Alger.

•— Echipa A.S. Roma a cîștigat

PRIMIREA
DE CĂTRE TOVARĂȘUL 

EMIL BODNĂRAȘ 
A OASPEȚILOR INDONEZIENI

Luni 2 noiembrie, Emil Bodnăraș, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, a primit pe 
prof. dr. S. D. Pusponegoro, mi
nistru pentru cercetările științifice 
naționale din Indonezia, și prof. dr. 
J. A. Katili, directorul Institutului 
național pentru cercetările geolo
gice și minerit din Bandung. Au fost 
prezenți acad. Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului, precum și 
Sukrisno, ambasadorul Indoneziei 
la București.

EXPOZIȚIA
„ARTELE GRAFICE ÎN S.U.A.“

In sala Palatului Culturii din 
Ploiești s-a deschis luni expoziția

1 1srof. dr. ftlihail-Emil Maurer |

In ziua de 31 octombrie a.c. a în
cetat din viață dr. Mihail-Emil 
Maurer, directorul Institutului de 
expertiză și recuperare a capacită
ții de muncă, profesor șef de cate
dră la Institutul de medicină și 
farmacie București.

Născut în București la data de 7 
Mai 1904, a absol
vit Facultatea de 
medicină, obținînd 
titlul de doctor 
în anul 1929. Pro
fesorul dr. Mihail- 
Emil Maurer a 
parcurs întreaga 
ierarhie spitali
cească ocupînd 
funcțiile de : ex
tern, intern, me
dic secundar, me
dic primar. Ca ur
mare a îndelunga
tei și susținutei 
sale activități pro
fesionale și știin
țifice a fost pro
movat la gradul 
de profesor șef 
de catedră. Dotat 
cu un deosebit
spirit organizato
ric, în decursul ac
tivității sale de 
peste 40 de ani a 
inițiat și condus cu competență a- 
sistența medicală a muncitorilor din 
transporturi și telecomunicații, din 
principalele șantiere de construcție 
ale țării, precum și din numeroase 
alte sectoare industriale, aducînd 
un aport deosebit în organizarea și 
orientarea asistenței medicale a 
muncitorilor.

Una din realizările sale principale

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
ȘI PREVEDERILOR SOCIALE

★

Corpul defunctului se află depus 
în aula Facultății de Medicină, bd. 
Dr. Petru Groza nr. 8. Mitingul 
de doliu va avea loc în ziua de 3 

pentru prima oară „Cupa Italiei", 
învingînd în finală cu 1—0 echipa 
F.C. Torino. Aceșta a fost singurul 
meci desfășurat duminică în Italia, 
etapa de campionat fiind suspenda
tă din cauza pregătirilor pentru me
ciul • Italia—Finlanda, care va avea 
loc miercuri.

— Mîine sînt programate două în- 
tîlniri contînd pentru preliminariile 
campionatului mondial de fotbal : 
R.F. Germană—Suedia și Italia—Fin
landa, iar duminică, Luxemburg— 
Norvegia. In „Cupa campionilor eu
ropeni", miercuri vor avea loc me
ciurile Steaua Roșie Belgrad—Glas
gow Ranger (la Londra) și Chaux 
de Fonds—Benfica. La Budapesta, în 
cadrul „Cupei orașelor tîrguri" se va 
desfășura returul întîlnirii Ferencva- 
ros Budapesta—Wiener Sport Klub. 
Reprezentativele R.P. Bulgaria și R.D. 
Germane vor susține duminică un 
meci amical.

„Artele grafice în S.U.A.“, organi
zată în cadrul aranjamentului cul
tural între R. P. Romînă și S.U.A. 
La festivitate au participat repre
zentanți ai Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai comitete
lor de cultură și artă ale regiunii și 
orașului Ploiești, oameni de cultură, 
un numeros public. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de prof. 
Traian Comăniciu, președintele Co
mitetului regional de cultură și artă 
Ploiești. Ministrul S.U.A. la Bucu
rești, William Crawford, a făcut o' 
scurtă prezentare a expoziției. După 
vernisaj, ministrul S.U.A. a oferit un 
cocteil.

o constituie organizarea pe baze 
moderne a Institutului de expertiză 
și recuperare a capacității de muncă 
și a rețelei de specialitate în cadrul 
căreia — în calitate de profesor și 
director — a depus o valoroasă ac
tivitate de cercetare științifică și de 
formare de specialiști. Datorită me

ritelor sale în a- 
cest domeniu, a 
fost ales membru 
în Comitetul de 
experți al Organi
zației Mondiale a 
Sănătății pentru 
probleme de rea
daptare medicală 
și delegat titular 
în Consiliul Aso
ciației internațio
nale de securitate 
socială.

Participînd la 
numeroase reuni
uni internaționale, 
a adus contribuții 
importante la e- 
laborarea norma
tivelor privind 
problemele de asi
gurări și preve
deri sociale.

Pentru rodnica 
și valoroasa sa ac

tivitate a fost decorat cu ordine și 
medalii ale Republicii Populare 
Romîne, acordîndu-i-se, de aseme
nea, și titlul de „medic emerit“.

Prin încetarea din viață a prof, 
dr. Mihail-Emil Maurer, rețeaua sa
nitară, știința și învățămîntul me
dical din țara noastră pierd un va
loros medic, distins cercetător și 
cadru didactic.

MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

UNIUNEA SOCIETĂȚILOR 
DE ȘTIINTE MEDICALE 

DIN R. P. ROMÎNĂ RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
noiembrie a.c., ora 14, la Facultatea 
de Medicină București. înhumarea 
va avea loc în aceeași zi la Cimiti
rul Bellu la ora 15,30.

De la Ministerul 
Învățămîntului

In ziua de 10 noiembrie se va or
ganiza un concurs de admitere la 
institutele pedagogice de învățători 
cu durata de 2 ani — curs de zi, 
în următoarele localități : Bacău, 
Blaj, Sibiu (cu limba de predare ger
mană), Cluj, Oradea, Galați, Iași, 
Sighet, Odorhei, Buzău, Suceava și 
Constanța. La concursul de admitere 
se pot înscrie absolvenții școlilor 
medii de cultură generală cu diplo
mă de maturitate, care nu au depă
șit vîrsta de 27 ani.

Tot la 10 noiembrie vor avea loc 
concursuri de admitere la cursurile 
fără frecvență de la institutele pe
dagogice de învățători cu durata de 
2 ani din următoarele localități : 
Cîmpulung Muscel, Arad, Cluj, Ga
lați, Iași, Sighet și Suceava.

(Agerpres)

ȘTIRI CULTURALE

OE PESTE HOTARE
LA PARIS

(©îaferiisță
„a mesei rotunde"

PARIS 2 (Agerpres). — La Paris 
a avut loc o conferință „a mesei ro
tunde“ la care au fost discutate pro
blemele ridicate la Conferința Na
țiunilor Unite pentru comerț și dez
voltare din primăvara trecută.

Cu acest prilej Thorkil Kristensen, 
secretarul Organizației pentru co
laborare economică și dezvoltare —■ 
O.E.C.D. — a rostit o cuvîntare în 
care a spus că dacă țările industriale 
nu vor ajunge la un acord pentru a 
lua măsuri de protecție în ce pri
vește plasarea pe piața mondială a 
materiilor prime, țările slab dezvol
tate, care furnizează aceste materii, 
vor lua ele însele aceste măsuri.

„Vedem, a spus Kristensen, cum o 
piață după alta este organizată pen
tru a apăra pe producători împotriva 
fluctuațiilor pieței. Nu văd de ce ma
teriile prime să fie singura excepție“.

Oratorul a subliniat că materiile 
prime constituie principala sursă de 
existență a țărilor sărace.

Willard Thorp, președintele comi
tetului pentru dezvoltarea asistenței 
al O.E.C.D., a declarat de asemenea 
că a sosit timpul să se acorde un 
tratament preferențial țărilor slab 
dezvoltate.

Pe rîul Vahș se realizează un complex de construcții — nodul hidro
tehnic Baipazinsk care va permite irigarea a 58 000 ha de pămînt. Bara
jul acestui nod hidrotehnic va ridica nivelul apelor in rîul Vahș, care va 
trece prlntr-un tunel cu o lungime de 7,4 km șl un diametru de 5 m, in- 
trînd apoi în canalul — magistrală. In fotografie : Portalul de ieșire a 

tunelului

UN INDICIU PENTRU ÎNFRUNTAREA
ELECTORALĂ OM 1%5

Ziarul „DIE WELT", care apare la 
Hamburg, a analizat intr-un articol situa
ția creată pentru partidul guvernamental 
Uniunea creștin-democrată în urma re
centelor alegeri comunale din landurile 
vest-germane :

„Cinci alegeri comunale, în decurs de 
patru săptămîni, au dovedit în mod una
nim că social-democrații înaintează. Nu 
numai înfr-un land care votează din tra
diție pentru «stingă», ci și în citadele 
considerate pină acum inexpugna
bile, ale creștin-democraților. — ca Saar 
și Renania-Palatinat — a continuat o e- 
voluție favorabilă pentru P.S.D.G., ce 
a putut fi constatată și la 27 sep
tembrie în Renania de nord-Westfa- 
lia și în Saxonia inferioară. Aceasta este 
o constatare importantă la un an după 
instaurarea guvernului lui Ludwig Erhard 
și la un an înainte de alegerile pentru 
Bundestag.

La 25 octombrie atracția spre P.S.D.G. 
s-a manifestat surprinzător în două ca
zuri, în care circumstanțele regionale ar 
fi trebuit să determine rezultate nefavo
rabile social-democraților.

în toate cele trei landuri în care s-a 
votat la 25 octombrie social-democrații 
au acumulat un număr de voturi mai 
mare ca orieînd. In mod special se re
marcă marele salt în Renania-Palatinat, 
land considerat întotdeauna drept o feu
dă a Uniunii creștin-democrate. în ale
gerile pentru Bundestag din 1961, creștin-

SECRETUL UNES CĂLĂTORI 
CE N-A AVUT LOC

Sub acest titlu revista „JEUNE AFRIQUE" 
scrie despre eșuarea întîlnirii ce trebuia 
să aibă loc, la Bizerta, între regele Ma
rocului, Hassan II, și președintele repu
blicii Mauritanie/, Moktar Ould Daddah.

„E vorba .încă o dată, de una din difi
cultățile majore ale politicii externe 
marocane : problema mauritană. Regele 
Marocului ar dori să ajungă la un acofd, 
pe care nu-l refuză nici Ould Daddah, 
pentru a pecetlui recunoașterea statului 
mauritan. Nouakchott (capitala Maurita
niei) este gata să semneze un acord de 
strînsă colaborare în scopul de a crea le

Corespondența din Moscova

n nitimpinarea marii sărbători
In aceste zile din preajma celei de-a 

47-a aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, însuflejirea cu care 
oamenii sovietici se pregătesc pentru 
marea sărbătoare își găsește o expre
sie concretă în realizările lor în con
strucția comunistă. Din noianul de fapte 
la zi care scot în evidență atîtea lucruri 
noi și interesante, nu-i ușor să alegi. Dar 
luînd cunoștință de ele, capeți un tablou 
de ansamblu al întinsurilor Uniunii So
vietice pe care vezi parcă crescînd orașe 
și fabrici, baraje care nasc ghirlande de 
hidrocentrale, șantiere pe care se făuresc 
viitoarele complexe industriale.

lată, pe scurt, cîteva din faptele cele 
mai recente. în depresiunea vest-siberia- 
nă, pe malurile Irtîșului, a căpătat viață 
gigantul „metalului zburător" : a fost dată 
în exploatare prima parte a uzinei de 
aluminiu din Pavlodar. La uzinele meta
lurgice din Krivoi Rog a fost montat 
un nou blummg — „1 300" — ale cărui 
operații sînt automatizate. Pe Volga, în 
orașul Togliatti, a in*rat  în funcțiune cea 
de-a doua parte a uzinei de cauciuc sin
tetic ; în întrecerea inițiată în cinstea ani
versării, chimiștii uzinei au îndeplinit pla
nul pe 10 luni înainte de termen. Noul 
canal Volga-Balfica a intrat de asemenea 
în funcțiune ; vase cu pasageri și mărfuri 
s-au îndreptat zilele acestea dinspre Le
ningrad în jos, pe Volga, iar de aici 
spre Marea Caspică. Canalul unește cinci 

democrații au avut un avans de 15 punc
te față de social-democrați. Acum a- 
vansul este infim. în Saar, P.S.D.G. a 
reușit să întreacă U.C.D., iar în landul 
Hessen, social-democrații au obținut, 
pentru prima oară în alegerile comu
nale, o majoritate absolută la nivelul lan
dului.

Creșfin-democrații se pot consola că în 
Hessen și Saar — la fel ca anterior, în 
Saxonia inferioară — în comparație cu 
ultimele alegeri comunale, ei și-au 
putut îmbunătăți proporția de voturi. Dar 
In Renania-Palatinat și în Renania de 
nord-Westfalia numărul voturilor obținute 
de ei a scăzut, iar' în ce-i privește'pe 
social-democrați, aceștia au înregistrat 
succese mult mai mari".

în continuare, autorul lasă să se 
înțeleagă că votul trebuie expli
cat prin dorința de înnoire și prin a- 
ceea că „rezervele burgheze manifestate 
cîndva față de social-democrați au dispă
rut acum în mare măsura. De acest lucru 
va fi nevoie să se fină seamă în viitor. De
sigur că toate acestea nu sînt determi
nante încă în desfășurarea alegerilor din 
toamna anului viitor. în aceste 12 luni 
se mai pot î.ntîmpla multe... Cursa abia 
a început. Rezultatul ei este însă îndoiel
nic, ca niciodată din anul 1949 încoace".

★

La înțelegerea a ceea ce se întîmplă 
pe eșichierul politic vest-german aduce 
o contribufie și articolul apărut în publi
cația vieneză „DIE PRESSE", sub semnă
tura lui Klaus Emmerich.

„într-adevăr. deosebirile tradiționale 
dintre marile partide germane, Uniunea 
creștin-democrată și Partidul Social De
mocrat, s-au șters întrucîtva, scrie „Die 

gături federative cu Mauritania. Dar pen
tru aceasta trebuie să intervină recunoaș
terea amintită. Hassan II însă șovăie.

O soluție părea să fi apărut, cînd 
regele Marocului, accepfînd invitația tu
nisiană, trebuia să fie la 15 octombrie 
fa Bizerta, dată la care ar fi fost acolo și 
Moktar Ould Daddah pentru' a participa 
și el la festivitățile ocazionate de aniver
sarea plecării trupelor franceze. Discu
țiile ar fi putut începe deci în Tunisia. 
După luni de bune oficii, comunicatul co
mun marocano-mauritan n-aștepta decît 
să fie semnat. Lucrurile au luat însă o altă 
întorsătură. în ajunul plecării, Hassan 
II a rehunțat la călătorie, cu ris
cul de a nemulțumi gazdele tunisiene; 
care pentru a doua oară l-au așteptat în 
zadar. Nici negocieri și nici acorduri nu 
mai sînt în vedere între Nouakchott și 
Rabat.

Ce s-a întîmplaf de fapt ? S-au dat 

mări ; acum, din Marea Albă poți călători 
pînă la Marea Neagră. Pe valea rîului 
Vahș, în Tadjikistan, s-au aprins becurile 
cu curentul electric furnizat de prima, hi
drocentrală, din cascada celor șapte hi
drocentrale in construcție acolo. O veste 
din zona Asiei centrale : apele Sîr-Da- 
riei au fost zăgăzuite, dînd naștere ba
zinului de acumulare de la Ceardarinsk, 
Intr-un viitor apropiat, Sîr-Daria va iriga 
500 000 de hectare de pămînt arabil și 
4 milioane ha de pășuni.

Toate acestea sînt rodul muncii a mili
oane de oameni, al abnegației și inițiati
vei lor creatoare. De pildă, recent, la 
uzina „Krasnîi Proletarii", din Moscova, 
brigada lui Smîslov a inițiat o întrecere 
pentru depășirea sarcinilor de plan și ri
dicarea calității produselor. O altă iniția
tivă este aceea a șefului unei brigăzi de 
la minele din Ceatura, Dimitriev, pentru 
îndeplinirea înainte de termen a planului 
pe luna în curs.

Importante realizări au obținut și 
lucrătorii de pe ogoare în spori
rea producției agricole. După cum 
arată „Pravda", „anul acesta so remarca 
prin succese considerabile ale lucrăto
rilor din agricultură. Milioane de oa
meni au dat dovadă de multă perseve
rență și hotărîre în muncă. Zeci de re
giuni, majoritatea republicilor au depă
șit planurile de livrare a cerealelor”, 
După cum comunică ziarele, rezultate 
bune au obținut colhoznicii, lucrătorii din 
sovhozuri, specialiștii în agricultură din 
R.S.F.S.R., Kazahstan, precum și cei din 
multe regiuni ale Ucrainei, din Republi
cile Baltice și din alte părți ale U.R.SiS.

Atmosfera sărbătorească dinaintea lui 
7 Noiembrie se face simțită pretutindeni. 
Mulfi leningrădeni s-au perindat în a- 
ceste zile pe cheiurile Nevei pentru a 
vizita legendarul crucișător „Aurora”, 
Dar ieri, cei sosiți la fața locului nu au 
mai găsit nava la locul știut. In zorii zi
lei, însoțită de remorchere, ea se de
plasase pe fluviu în jos. spre locul de 
unde, cu 47 de ani în urmă, prin salvele 
ei de tun, vestise lumii întregi începutul 
unei ere noi. Acum, crucișătorul va lua 
parte la realizarea noului film „Salva 
Aurorei". Și alte filme, produse de 
studiourile sovietice, evocă glorio
sul Octombrie 1917. Ultimele zile 
petrecute de Lenin la Smolnîi vor fi în
fățișate curînd spectatorilor sovietici în 
filmul documentar „Soarele de mai", 
după un scenariu de A. Popova. Filmul a 
fost realizat la studioul „Lenfilm", din 
Leningrad. Și tot a'ci a început turnarea 
filmului „Prima Bastilie" după scenariul 
lui luri Iakovlev, închinat începutului ac
tivității revoluționare a lui Lenin la U- 
niversifatea din Kazan.

Toți oamenii sovietici, indiferent de 
domeniul în care își desfășoară activi
tatea, se străduiesc să întîmpine cu 
cinste marea sărbătoare.

Ambrozie MUNTEANU

Presse". Imediat după sfîrșitul războiului, 
creșfin-democrații afișau lozinca despre 
un partid popular care ar realiza solida
ritatea concepțiilor politice a diferitelor 
forțe sociale, clase și religii. Această lo
zincă a fost afișată pînă în ziua de astăzi 
și de către celelalte partide, inclusiv de 
partidul social-democrat, care a conside
rat că trebuie să se debaraseze mai înfîi 
de ideologia marxismului".

„Delimitarea tradițională — se spune 
în continuare îr. articol — nu se face nici 
în politica internă, nici în cea exter
nă. P.S.D.G. nu se reliefează de loc sau a- 
proape de loc față de coaliția guverna
mentală ; prezentîndu-se ca „opoziție mo
derată" el urmează, pe planul politicii 
externe, evident, cursul U.C.D., iar cercu
rile social-democrate radicale de stînga 
exercită numai o influență moderată asu
pra politicii economice și sociale a parti
dului".

Referindu-se în continuare la rezulta
tele alegerilor comunale, în special in 
ceea ce privește partidele coaliției gu
vernamentale, în articol se spune : „Eșecu
rile lor, care nu pot fi trecute cu vederea, 
dezvăluie starea de spirit generală din 
Germania : prestigiul coaliției burgheze 
a scăzut foarte mult. Aceasta are multe 
cauze ; ele nu au fost încă stabilite în 
mod cert. Există îndoieli asupra faptu
lui dacă P.S.D.G. va rămîne într-adevăr în 
ofensivă în iminentul duel deschis între 
Erhard și Brandt Politica internă germa
nă oferă încă loc pentru surprize în ceea 
ce privește alegerile pentru Bundestag*.

*

După cum anunță agențiile de presă, 
P.S.D.G. a hotărîf crearea unui „guvern 
de schimb". Acest „guvern" — transmite 
Associated Press — va fi format cu pri
lejul conferinței partidului, programată 
pentru 22 noiembrie la Karlsruhe. Se 
așteaptă ca în fruntea „guvernului de 
schimb" să se afle președintele partidu
lui, Willy Brandt, actualul primar al Ber
linului occidental.

explicații încurcate și contradictorii. Pro
bleme de protocol: regele Hassan și 
președintele Ould Daddah nu pot, în 
nici un caz, să-și facă intrarea îrhpreună, 
în aceeași mașină, în fața mulțimii. 
Marocul — se spune — trece printr-o 
criză. Se știe că arbitrajul pe care regele 
l-a acceptat să-l facă în problema par
lamentară cere prezența sa în țară, dar nu 
există în acest domeniu o asemenea ur
gență. Se pare, pur și simplu, că în 
ultimul moment Hassan II n-a îndrăznit 
să facă pasul. Contacte secrefe l-ar fi 
convins că proiectul n-ar fi încă destul 
de matur. Duqp cine: luni de amînări, ia- 
tă-ne reveniți la punctul de plecate.

Tunisia, care s-a angajat în această 
chestiune, la cererea celor două părți, 
poate să se retragă desigur, fără pier
deri, pentru că n-o privește în mod di
rect. Fără pierderi, dar nu fără o mică 
jignire în amorul său propriu și o reve
nire la o atitudine mai circumspectă. 
Mauritania consideră că ea a cîștigat în 
acest joc un atu major.

Marocul n-a riscat nimic, n-a angajat 
și n-a pierdut nimic, dar a înfîrziat o sca
dență considerată de toată lumea ca ine
luctabilă...",

i
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AZI, ALEGERI IN
Sîmbătă, candidatul democrat, președintele Johnson, și candidatul re

publican, senatorul B. Goldwater, au rostit ultimele cuvîntări. Luni Seara, 
posturile de televiziune au transmis scurte cuvîntări înregistrate în prea
labil ale celor doi candidați la președinție și ale candidaților la postul 
de vicepreședinte, H. Humphrey (democrat) și W. Miller (republican). 
Ieri, corespondenți de presă s-au fixat la „posturile de pîndă“, organizate 
la cartierele generale ale celor două partide — democrat și republican — 
la locurile unde s-au instalat cei doi candidați la postul prezidențial, la 
principalele birouri de vot care pot oferi primele indicații asupra prefe
rințelor corpului electoral.

Alegerile din S.U.A. prezintă cîte- 
va trăsături distinctive care decurg 
din legiuirile și din uzanțele electo
rale.

Alegeri prezidențiale 
fi legislative

O dată cu alegerea președintelui, 
șeful puterii executive, sînt aleși și 
membrii Camerei Reprezentanților, 
o treime din senatori, un număr de 
guvernatori de state.

Sînt chemați la urne anul acesta 
circa 71 milioane de cetățeni.

' în multe state, buletinul de vot 
cuprinde mai întîi numele electori
lor sau direct numele candidaților 
la președinție și vicepreședinție, a- 
poi numele candidaților pentru Se
nat, Camera Reprezentanților, pos
turile de guvernator etc. ; în apro
ximativ 10 state se aplică „sistemul 
Massachusetts“ : aici numele sînt ti
părite amestecat — alegătorii tre
buie mai întîi să-i caute și să-i în
semne în mod separat. Numele pen
tru care s-a hotărît un alegător tre
buie ștampilat cu o cruce, într-o ca
bină închisă ; în multe state alegă
torul se poate pronunța aplicînd 
ștampila cu crucea în capul coloanei 
cu numele candidaților prezentați de

către un partid. în majoritatea sta
telor se folosesc mașini de vot.

Președintele și vicepreședintele nu 
sînt aleși direct de corpul electoral, 
ci prin intermediul așa-numiților 
„mari electori“ (colegiul electoral). 
In acest an va exista în total 
un număr de 538 electori. Pentru a 
fi ales, candidatul prezidențial tre
buie să obțină cel puțin 270 din vo
turile marilor electori. Marii electori 
urmează să acorde voturile lor can- 
didaților partidului pe listele căruia 
sînt el înșiși aleși. Din acest motiv, 
de obicei rezultatul scrutinului lor 
poate fi cunoscut de mai înainte. 
De aceea, persoana care va fi preșe
dinte devine cunoscută de fapt în 
noaptea alegerilor. Miercuri diminea
ța, ziarele americane vor anunța nu
mele viitorului președinte.

Marii ' electori votează la rîndul 
lor pentru alegerea președintelui în 
prima luni ce urmează celei de-a 
doua miercuri din luna decembrie. 
Președintele Senatului procedează la 
deschiderea scrutinului și numără 
voturile în prezența celor două adu
nări, în ziua de 6 ianuarie.

Preluarea puterii de către pre
ședinte are loc în ziua de 20 ianuarie.

Fiecare stat federal alege doi se
natori pentru o perioadă de 6 ani. 
O treime din aceștia este realeasă la
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Locuitorii S. U. A. se vor prezenta azi In fața urnelor, 
alege pe noul președinte al țârii. Iată un prototip al 
oficial cu numele candldaților din partea partidului 
(simbolul electoral — elefantul) și din partea partidului 

(simbolul electoral — măgarul)

pentru a 
buletinului 
republican 

democrat

S. U. A
fiecare doi ani. Actualul Senat are 
66 reprezentanți ai partidului demo
crat și 34 republicani. Sînt reeligibi- 
le, la alegerile de azi, 35 de locuri 
(26 deținute de democrați ; 9 de re
publicani).
în Camera Reprezentanților, statele 

sînt reprezentate proporțional cu 
numărul populației, după ultimul 
recensămînt. Membrii Camerei sînt 
aleși pe o perioadă de doi ani. Nu
mărul locurilor în Cameră este de 
435. Actuala Cameră are 257 demo
crați și 178 republicani.

Astăzi vor fi desemnați 25 de gu
vernatori ; între cei care și-au îm
plinit mandatul, 18 sînt democrați și 
7 republicani. Dintre cei care ră- 
mîn în funcție, 6 sînt democrați, 9 
republicani.

Ultimele discursuri 
ale campaniei electorale

In discursul rostit sîmbătă seara, preșe
dintele Johnson și-a exprimat încrederea 
într-o victorie de proporții răsunătoare 
a partidului democrat în alegeri și a 
lansat, potrivit aprecierilor agențiilor oc
cidentale de presă, „un atac violent pe 
toate fronturile împotriva senatorului 
Goldwater”. Vorbind despre susținătorii 
lui Goldwater, președintele a declarat : 
„Ei nu sînt conservatori în sensul american 
tradițional. Ei vor să distrugă instituțiile 
și nu să le salveze. Ei sînt devotați 
ideilor extremiste (de dreapta — n. r.) 
și nu valorilor adevărate". Vorbitorul a 
criticat faptul că adversarii săi republi
cani nu au făcut altceva decit să răspîn- 
dească „intrigi, calomnii și scandaluri", 
atacurile lor urmărind „un amestec agre
siv în treburile altor țări".

Candidatul republican a vorbit tn ora
șul Phoenix (statul Arizona) șl a reafir
mat temele preferate ale campaniei sale 
împotriva președintelui Johnson.

...ți ultimele pronosticuri 
ți comentarii de presă

Institutul Gallup prevede că John
son va obține 64 la sută din voturi.

Sondajul „Louis Harris“ prevede 
60 la sută din voturi pentru Johnson 
și 34 la sută pentru Goldwater, 6 la 
sută din alegători fiind nedeciși.

O altă anchetă pe scară națională, 
așa-numita „Popcorn Poll", arată că 
Johnson va conduce asupra lui Gold
water chiar și în statul de baștină al 
candidatului republican, Arizona.

La 24 de ore înainte de alegeri, a- 
gențiile de presă și ziarele scriu :

Agenția americană UNITED PRESS 
INTERNATIONAL : „în mod virtual 
toate barometrele politice indică fap
tul că președintele Johnson va obți
ne victoria în alegerile de marți...

Agenția REUTER arată : „Verdic
tul aproape unanim al experților din 
Washington este că numai un număr 
masiv de abțineri va putea oferi o 
oarecare șansă lui Goldwater, dar ul
timele sondaje ale opiniei publice 
indică faptul că nu se poate aștepta 
așa ceva“.

închiderea Tîrgului 
internațional de ia Tunis

TUNIS 2 (Agerpres). — Duminică 
seara s-a închis cel de-al XII-lea 
Tîrg internațional de la Tunis, la 
care au participat 15 țări din Africa, 
Asia și Europa, printre care și Repu
blica Populară Romînă. La tîrg au 
fost expuse pe larg prototipuri ale 
produselor industriei naționale și a- 
griculturii țărilor în curs de dezvol
tare.

chile Eduardo Frei cere
modificarea

RIO DE JANEIRO 2. Coresponden
tul Agerpres V. Oros transmite: In 
ajunul preluării funcției de președin
te al statului, Eduardo Frei, președin
tele ales al Republicii Chile, a ce-, 
rut modificarea constituției. Aceas
tă modificare, a declarat el, trebuie 
făcută în scopul de a îndeplini pla
nul de dezvoltare socială și econo-

Regele Sa ud
în cea de-a 1001-a noapte a domniei

Epilogul previzibil al disputei dintre prlntr-o hotărîre unanimă a membrilor 
regele Saud și fratele său, primul mi- familiei regale, să renunțe la preroga- 
nistru Feisal, a fost confirmat de știrile tivele puterii. In urma așa-zisei „revolte 
sosite în cursul zilei de ieri.

Radio Mecca a transmis un comunicat 
citit de ministrul informațiilor al Arabiei 
Saudite, șeicul Jamil Al Hegelan, prin 
care se face cunoscut că regele Saud 
a fost detronat, în locul lui fiind procla
mat rege al Arabiei Saudite emirul 
Feisal. Comunicatul precizează că această 
măsură a fost luată în unanimitate de 
către membrii Consiliului de Miniștri și 
Consiliului Consultativ la recomandarea 
adunării prinților familiei regale și a 
marilor Ulemas (șefi religioși) care s-au 
întrunit la Ryad pentru a dezbate această 
problemă. Astfel Ibn Saud, care se află 
sechestrat de cîteva luni în fastuosul 
„Nassiriyah Palace” și care practic nu 
mai definea puterea executivă, urmează 
să părăsească scena. Potrivit unor știri 
provenite din capitala Arabiei Saudite, el 
va fi expulzat din țară., fixîndu-i-se un 
venit anual de 17 milioane lire sterline.

Dincolo de aspectul particular, de fa
milie, al luptei pentru putere de la 
Ryad, presa occidentală relevă că mo
bilul principal îl constituie interesele 
marelui trust american ARAMCO care 
exploatează bogățiile petroliere ale țării 
acumulînd profituri fabuloase. „Adevă
ratul rege — scrie revista „Paris-Match" 
— se cheamă ARAMCO".

De la o vreme, însă, suveranul absor 
lut de altădată, care nu făcea nici o 
deosebire între vistieria țării și propriul 
buzunar ducînd o viață de fast și huzur, 
a devenit incomod pentru ARAMCO 
și, drept urmare, a fost lipsit de sprijinul 
acestuia. Favoritul a devenit ambițiosul 
și abilul prinț Feisal, unul din cei 39 de 
frați ai săi, mal puțin uzat și deci mai 
puțin compromis.

încă din 1958 Saud a fost eonstrîm.

familiel regale, să renunțe la preroga-

a emirilor" în frunte cu Feisal, care a 
avut loc în august 1962, el a fost nevoit 
să demită guvernul existent și să for
meze un altul condus chiar de Feisal. 
Nu peste multă vreme Saud a plecat în 
Europa „pentru a-și îngriji sănătatea". 
In timpul acestui turneu Ibn Saud 
a oferit destul material revistelor apu
sene amatoare de senzație, prin petre
cerile costisitoare organizate în ne
număratele vile și castele, cumpărate 
sau închiriate de acela care continua să 
se considere stăpînul Arabiei Saudite. 
Reîntors subit la Ryad, el a fost pus în 
fața alternativei : tronul sau renunțarea 
la conducerea efectivă a țării. Saud a 
preferat a doua soluție. A urmat un nou 
turneu în Europa și o nouă revenire la 
Ryad. De data aceasta i s-a cerut abdi
carea. Feisal insistă, Saud refuză. Con
flictul deschis dintre cei doi necesita o 
nouă intervenție a Adunării Șeicilor, cea 
mai înaltă autoritate constituțională a 
Arabiei Saudite. Verdictul Adunării Șei
cilor suna clar : „Regele domnește, prin- 
ful guvernează". Aceasta a însemnat de 
fapt că domnia regelui a rămas numai 
de formă, în timp ce prințul, ridicat la 
rangul de vicerege, a preluat totalitatea 
împuternicirilor conducînd regatul fără 
să mai dea raport fratelui său. Potrivit 
ultimelor hotărîri, și această stare de lu
cruri a luat sfîrșit. Saud a fost înlăturat 
total și definitiv.

Evoluția disputei 
Ryad arată că Saud 
clipe ale celor 1001 
niei. Nu există însă 
s-ar schimba ceva însemnat în viața de 
Ev Mediu a populației din această țară, 
încremenită în istorie de atîtea secole.

mică... mai ales reforma agrară și 
politica impozitelor“.

„Declar solemn că nici un obsta
col nu va împiedica guvernul meu 
în îndeplinirea planului de reformă 
agrară integrală“, afirma Frei în 
timpul campaniei electorale, iar re
petarea insistentă a acestei decla
rații i-a adus un considerabil pro
cent de voturi ale țăranilor. Planul 
său de reformă agrară are în vede
re împroprietărirea a 100 de mii de 
țărani, deși numărul țăranilor fără 
pămînt este mult mal mare. Expro
prierile prevăzute îi vizează cu pre
cădere pe marii proprietari care nu 
îndeplinesc condițiile unui nivel 
minim de producție. Acestora ur
mează să le fie plătite indemnizații 
corespunzătoare sub formă de îm
prumuturi publice. Planul de expro
priere prevede însă si o rezervă 
sub care, potrivit unor observatori 
politici, se pot ascunde destule posi
bilități de manevră din partea celor 
interesați să treneze aplicarea re
formei agrare sau chiar să o con
damne la situația de a rămîne un 
simplu program pe hîrtie, așa cum 
s-a întîmplat nu o dată în trecut, 
în Chile.

monarhice de la 
își trăiește ultimele 
de nopți ale dom
niei un indiciu că

Dumitru ȚINU

Delegația R. P. Romîne 
primită de președintele Ben Bella

Luni, 2 noiembrie, la Palatul po
porului din Alger a avut loc primi
rea de către președintele Republicii 
Algeriene Democratice și Populare, 
Ahmed Ben Bella, a delegațiilor 
străine care au participat, la festivi
tățile prilejuite de sărbătorirea celei 
de-a 10-a aniversări a revoluției al
geriene. Primirea s-a făcut în ordi
nea alfabetică a țărilor reprezentate.

Cu această ocazie, șefii delegațiilor 
au prezentat felicitări și urări preșe
dintelui Ben Bella.

Tovarășul Gheorghe Apostol, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Romîne, 
conducătorul delegației R. P. Ro
mîne, a prezentat din partea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
guvernului și a poporului romîin,

călduroase felicitări și urări de prie
tenie, prosperitate și pace președin
telui Ben Bella, guvernului și eroi
cului popor algerian.

De asemenea, tovarășul Gheorghe 
Apostol a apreciat parada militară 
și marea și însuflețită demonstrație 
a oamenilor muncii desfășurată cu 
prilejul zilei aniversării revoluției 
algeriene.

Președintele Ben Bella a mulțumit 
călduros pentru felicitările și urările 
făcute de conducătorul delegației 
romîne și a rugat să se transmi
tă președintelui Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și poporu
lui romîn urări fierbinți de priete
nie frățească.

Alger, 2
Constantin BENGA
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In timpul primirii tovarășului Gheorghe Apostol de către președintele
Ben Bella Telefoto : Agerpres

La conferința regională F.A.O

Propuneri pentru îmbunătățirea situației 
alimentare în țările Orientului Apropiat

CAIRO (De la corespondentul 
nostru). — Incepînd de la 19 octom
brie, în capitala R.A.U. a avut loc 
conferința regională pentru Orientul 
Apropiat a F.A.O. (organizație a Na
țiunilor Unite pentru alimentație și 
agricultură). La lucrări au par
ticipat reprezentanți din Afganistan, 
Iordania, Sudan, Siria, R.A.U., Ye
men, precum șl ai unor organizații 
internaționale. Conferința a exami
nat mijloacele susceptibile să deter
mine creșterea producției agricole în 
țările Orientului Apropiat, punîndu-se 
accent pe asistența economică și 
tehnică acordată țărilor în curs de 
dezvoltare.

In raportul prezentat de dr. Sen, 
directorul genera! al F.A.O., s-a ară
tat că în prezent țările din Orientul 
Apropiat au o populație de 160 mi
lioane de locuitori. Țlnînd seama de 
creșterea anuală a populației, numă
rul locuitorilor va fi de 238 milioane 
în 1980, iar în anul 2 000 de 400

lioane. în aceste condiții, problema 
alimentației, care și azi este dificilă 
în această regiune, se pune cu deo
sebită stringență. Dr. Sen a subliniat 
eforturile acestor țări pentru dezvol
tarea agriculturii prin extinderea iri
gațiilor. In R.A.U. se construiește ba
rajul de la Assuan. în Pakistanul de 
vest — complexul din valea Indu- 
lui, în Sudan — barajul de la Rosei- 
res, 
levi.
iar 
rîul

mi-

In văile din jurul Colmarului

Ceremonie
Către amiază, cînd soarele a răzbit 

cețurile, descoperind privirii arămiul 
pădurilor, punctat din loc în loc de ver
dele nepieritor al brazilor, am înțeles 
că mulfi dintre ei s-au stins aici, la poa
lele Vosgilor, cu gîndul la munții și li
vezile de acasă. Cum urci din Soultzmatt 
spre Val du Patre — unde un cimitir cu 
687 de morminte aliniate între copaci a- 
duce aminte de ei, cei căzufi aici, depar
te, în v.ăile din jurul Colmarului — revezi 
locuri ca cele de pe valea Argeșului sau 
a Trotușului. Iar oamenii care i-au cunos
cut cu atîția ani în urmă, în acel 1917 al 
prizonieratului lor, pe teritoriul francez 
ocupat de trupele germane, povestesc că 
noaptea, după ce trudiseră greu 
peste zi, săpind făgașul drumuri
lor din spatele frontului, se apu
cau să migălească păsări de lemn, mi
nunat colorate, și coșuri de răchită. 
Unele dintre acestea mai sînt păstrate 
cu grijă șl astăzi de cei care, din pu
ținul lor, le-au dat, în schimb și pe 
ascuns, cîflva cartofi ca să-și potolească 
foamea. Pentru că au cunoscut — și pe 
o placă din marmură din cimitir se arată 
— foamea șl torturile, pierind apoi de 
bolile care se adaugă celorlalte neno
rociri ale războaielor.

Numele unora e cunoscut. Pe o listă 
lungă, la primărie, în dreptul numărului 
72 este înscris Vasile Chelaru din re
gimentul 67 infanterie, mort la 17 fe
bruarie 1917. Tot așa și Gheorghe Avă- 
danei, Nicolae Dragomlr, Anton Ciz- 
maru. Un număr, un nume, regimentul 
șl data morții... Dar numărul 1, ca șl 
mulțl alții, este necunoscut. Se știe doar 
că un ostaș romîn a murit aici în Alsa
cia. De unde venea el, din ce sat sau 
oraș, nimeni nu ne-o poate spune.

lată cîteva din Imaginile și gîndurile 
pe care le-am avut în acest întîi luni 
’al lui noiembrie, cînd am sosit la cimi
tirul ostașilor romîni morți pe pămîntul 
Franței în primul război mondial, unde 
reprezentanții autorităților franceze și 
ambasadorul R. P. Romîne la Paris, dr. 
Victor Dimitriu, au luat parte la tradi
ționala „ceremonie a amintirii". Pentru 
prima oară astăzi a fost prezentă și o 
delegație militară romînă, condusă de

Festivității® din
ADDIS-ABEBA 2 (Agerpres). — 

Etiopia a celebrat la 2 noiembrie 
sărbătoarea sa națională — cea de-a 
34-a aniversare a încoronării împă
ratului Haile Selassie I. Deschizînd 
cu acest prilej sesiunea parlamentu
lui, împăratul a rostit tradiționalul 
mesaj al tronului. El a făcut o ana
liză amănunțită a situației economi
ce a țării, subliniind că în domeniul 
agriculturii s-ău făcut primii pași 
spre simplificarea și modernizarea 
sistemului de proprietate a pămîntu-

EXPOZIȚIE INDUSTRIALĂ
BRITANICA LA PEKIN

PEKIN 2 (Agerpres). — La 2 
iembrle s-a deschis la Pekin o ex
poziție industrială britanică. La fes
tivitatea de deschidere au fost pre- 
zenți E Tzl-cijan, ministrul comer
țului exterior al R. P. Chineze, Nan 
Han-cen, președintele Consiliului 
chinez pentru promovarea comerțu
lui internațional, adjuncți ai minis
trului afacerilor externe, alți înalți 
funcționari. Au luat cuvîntul J. Kes
wick, președintele expoziției, Nan 
Han-cen șl Douglas Jay, ministru] 
comerțului al Marii Britanii. Ei au 
subliniat importanța dezvoltării re
lațiilor comerciale dintre cele două 
țări.

no-

în Iran — barajul Reza Pah- 
In Siria există proiectul Eufrat, 
în Iordania proiectul de pe 
Jarmuk. Directorul general 

al F.A.O. a făcut o serie de 
propuneri care, după părerea sa, 
sînt menite să ducă la îmbunătățirea 
situației alimentare din țările respec
tive. Printre cele mai importante re
comandări sînt stabilirea unor pro
grame de pregătire de scurtă durată 
pentru muncitorii agricoli din aceste 
țări, crearea unui institut regional 
pentru ameliorarea șeptelului, extin
derea pe cît posibil a mecanizării a- 
griculturii, crearea de ateliere pentru 
repararea uneltelor agricole etc. S-a 
recomandat, de asemenea, organiza
rea în cel mai scurt timp posibil a 
unui congres pentru orientarea agri
culturii.

Hotărîrile adoptate vor fl supuse 
congresului general al F.A.O., care 
va avea loc luna viitoare, cu parti
ciparea celor o sută unsprezece țări 
membre.

a amintirii
generalul maior Nicolae Crișan. A fdst 
prezent, de asemenea, atașatul militar 
aero și naval la Paris, It. col. Gheorghe 
Nlcoară.

Din partea franceză au fost de fața 
Maurice Picard, prefect al departamen
tului Haut Rhin, mai mulfi deputafi șl 
senatori, reprezentanți ai autorităților mi
litare In frunte cu colonelul P. Germiny, 
comandantul subdiviziei militare Haut 
Rhin, etc.

După ce oaspeții au fost primiți de 
primarul comunei, reprezentanții celor 
două țări au trecut în revistă, la intrarea 
cimitirului, o gardă de onoare, după 
care le-au fost prezentați conducătorii 
diferitelor asociații patriotice și de foști 
combatanți. El au salutat apoi drapelele, 
prefectul departamentului Haut Rhin șl 
ambasadorul R. P. Romîne la Paris aprin- 
zînd flacăra amintirii. In continuare, din 
partea ministrului forțelor armate ala 
R. P. Romîne, a ambasadei R. P. Romîne, 
a prefecturii Haut Rhin, a asociațiilor da 
foști combatanți au fost depuse coroana 
de flori. Fanfarele au intonat imnul în 
memoria celor căzufi în războaie, precum 
și imnul de stat al R. P. Romîne și 
Marseilleza.

La amiază a avut loc un dejun 
la primăria comunei Soultzmatt, la care 
primarul G. Rothenbourger a evocat amin
tirea ostașilor romîni, precum și tradiționala 
prietenie dintre popoarele francez și ro
mîn. A răspuns dr. Victor Dimitriu, am
basadorul R. P. Romîne în Franța.

La sfîrșitul dejunului, prefectul departa
mentului Haut Rhin, Maurice Picard, ne-a 
făcut următoarea declarație : „Sînt feri
cit că astăzi am luat parte la această 
ceremonie în care împreună, francezi și 
romîni, am evocat trecutul, dar am sub
liniat și relațiile de prietenie care există 
actualmente între popoarele noastre. 
într-un asemenea prilej, fiecare dintre 
noi s-a gîndit desigur la ceea ce avem 
mai de preț, pacea, datoria noastră fiind 
să o apărăm, pentru ca alți morți să nu 
mai întristeze amintirile noastre".

Tudor VORNICU
Colmar 2, prin telefon.

lui. împăratul a reafirmat necesita
tea continuării dezvoltării învăță- 
mîntului public. Referindu-se la pro
blemele politicii externe, împăratul 
a declarat că Etiopia dorește să 
trăiască îh pace cu toate țările, în 
condițiile respectării suveranității, 
integrității teritoriale și neamestecu
lui în treburile interne.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
fost inaugurat postul de televiziune 
al Etiopiei. în capitala țării au avut 
loc festivități și serbări populare.

După recentele acțiuni 
ale partizanilor sud-vietnamezi

NEW YORK 2 (Agerpres). — Ata
cul reușit al partizanilor sud-vietna- 
mezi împotriva bazei aeriene de la 
Bien Hoa reține atenția comentato
rilor, relevîndu-se faptul că acesta a 
avut loc la numai 20 kilometri de ca
pitală șl a provocat, între altele, dis
trugerea a șase bombardiere cu reac
ție de tip „B-57“, capabile să trans
porte bombe nucleare. Prezența 
bombardierelor „B-57" la baza de la 
Bien Hoa nu a fost dezvăluită pînă 
în prezent. în momentul incidentelor 
din golful Tonkin se semnalase so
sirea unei escadrile de avioane de 
acest tip, dar oficialitățile lăsaseră

să se înțeleagă că ele s-au reîntors 
ulterior la vechile lor baze. Cele a- 
proximativ 100 de obuze care au 
căzut asupra bazei au fost, potrivit 
surselor americane, fabricate în 
S.U.A. în anii 1944—1945.

Oficialitățile americane, transmite 
agenția United Press International, 
consideră că atacul nu va provoca o 
criză serioasă. Comentatorii își ex
primă părerea că autoritățile de la 
Washington sînt preocupate de efec
tul pe care evenimentele din Viet
namul de sud le-ar putea avea asu
pra rezultatelor alegerilor preziden
țiale de azi.

PEKIN. noiembrie, Mao
Țze-dun a primit pe Mohammed Zahir 
Șah, regele Afganistanului, cu care a 
avut o convorbire prietenească.

Un grup de cetățeni din Berlinul occidental trec In capitala R.D.G. pentru 
a-șl vizita rudele șl prietenii în baza acordului încheiat între guvernul 
R.D.G. șl senatul Berlinului occidental. După cum anunță radio Londra, 
Ieri au avut loc șl primele traversări ale frontierei efectuate în sens in
vers, potrivit prevederilor aceluiași acord, de către pensionari din R.D.G. 

care au obținut autorizații de trecere

CAIRO. Luînd cuvîntul la o con
ferință consacrată actualelor probleme 
economice care se pun în fața țării, 
primul ministru, Aii Sabri, a subliniat 
că „fără politica sa de independență 
și eliberare. Republica Arabă Unită 
nu ar fi putut realiza ceea ce a obți
nut în diferite domenii“.

BUDAPESTA. La 2 noiembrie, Jă- 
nos Kădăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., a primit delegația Partidu
lui Comunist din Finlanda care, în 
frunte cu Hertta Kuusinen, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Finlanda, face o vizită în Ungaria.

WASHINGTON. Purtătorul de cu- 
vînt al Casei Albe, George Reedy, a 
anunțat că președintele Johnson a ho
tărît crearea unui Comitet consultativ 
special însărcinat cu studierea măsu
rilor pentru a preveni proliferarea ar
melor nucleare și a numit în fruntea 
acestui comitet pe Roswell Gilpatric, 
fost ministru adjunct al apărării.

MOSCOVA. La 31 octombrie, la 
C.C. al P.C.U.S. a avut loc o întîlnire 
a reprezentanților Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și Partidului Co
munist din Austria. Din partea 
P.C.U.S., la întîlnire au participat Mi
hail Suslov și Boris Ponomariov, iar 
din partea P. C. din Austria — F. 
Fiirnberg, E. Scharf și F. Muhri.

ULAN-BATOR. A fost semnat Co
municatul comun mongolo-malez pri-

vind vizita făcută tn R. P. Mongolă 
de președintele Republicii Mali. Co
municatul a fost semnat de J. Sambu, 
președintele Marelui Hural Popular, și 
J. Țedenbal, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole, precum 
și de Modibo Keita, președintele și 
primul ministru al Republicii Mali.

WASHINGTON. La invitația Cole
giului de Stat din orașul Charleston — 
statul West Virginia, ambasadorul R.P. 
Romîne în S.U.A., Petre Bălăceanu, a 
vorbit profesorilor și studenților aces
tui colegiu despre realizările R. P. Ro
mîne în domeniile economic, social, 
cultural, precum și despre politica ex
ternă a țării noastre.

PHENIAN. Președintele Indoneziei, 
dr. Sukarno, care face o vizită în 
R.P.D. Coreeană, a avut la 2 noiem
brie o convorbire cu Kim Ir Sen, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri, și cu 
Țoi En Ghen, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene.

STOCKHOLM. Cunoscutul actor 
Charlie Chaplin a sosit într-o vizită 
de două zile la Stockholm, la invita
ția editurii care va publica în limba 
suedeză autobiografia sa. In cursul 
vizitei sale în Suedia el va avea o se
rie de convorbiri cu scriitori suedezi, 
actori și critici de artă. De la Stock
holm, Charlie Chaplin 
Oslo.

va pleca la

OTTAWA. Uzina de
„Ford Motor Company 
din Okville și-a încetat activitatea, ca

automobile 
of Canada"

urmare a unei greve declarate de 
muncitorii care cer îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

MOSCOVA. La 1 noiembrie a avut 
Ioc la C.C. al P.C.U.S. întâlnirea cu 
delegația P. C. din Danemarca. DiD 
partea P.C.U.S., la întîlnire au partici
pat Mihail Suslov și Boris Ponoma- 
riov. Din partea P. C. din Danemarca 
au participat Knud Jespersen și Willi 
Karlsson.

HELSINKI. In cadrul acțiunilor de 
înfrățire dintre orașele Constanța și 
Turku s-a deschis în sala Institutu
lui municipal din Turku expoziția de 
artă grafică contemporană romînească.

ROMA. Funcționarii vamali din 
întreaga Italie au început luni o grevă 
de 48 de ore revendicînd sporirea 
salariilor și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă.

CAPETOWN. Guvernul sud-afri- 
can a refuzat lui Albert Luthuli, lau
reat al Premiului Nobel pentru pace, 
permisiunea să plece la New York 
pentru a primi premiul de 5 000 de 
dolari, care i-a fost atribuit de „Aso
ciația pentru familia oamenilor" din 
New York. Acest premiu este acordat 
pentru merite deosebite în slujba 
păcii.

La 1 noiembrie a plecat 
primul avion bulgar pe 

aeriană Sofia — Atena —

SOFIA.
din Sofia
noua linie
Damasc. Aceasta este cea de-a doua
linie a întreprinderii de transporturi 
aeriene Tabso, cu escală la Atena.
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