
ani!

Maria Iordăchescu, desena

toare la Combinatul Poligra-

fie „Casa Scînteii" — una

dintre miile de tineri care-și

sărbătoresc anul acesta ma-

joratul

c

Pentru oțelărîîle 
patriei!

Zilnic organizațiile U.T.M. 
de la Uzinele „Grivița Roșie-* 
participă la acțiunile de colec
tare a fierului vechi.

De la începutul anului 
pînă în prezent, tinerii 
uzina noastră, au trimis oțeiă- 
riilor patriei cantitatea de 
2 226 tone fier vechi.

în această acțiune s.-au evi
dențiat organizațiile U.T.M. 
de la sectorul cazangerie. 
montaj-vagoane, forjă, utilaj 
chimic și altele care și-au de
pășit angajamentele luate pe 
întregul an.

ION TARASCHIV 
secretarul comitetului U.T.M.

Și 
din

----- 9------

18 ani! Vîrsta candorii, 
vîrsta florilor— Cîxd spui 18 
ani te gindești la un peisaj cu 
coline, una după alta mai 
înalte și pe care aleargă spre 
înalt, milioane de băieți si 
de fete.

Să ne gindim ia acești bă
ieți și la aceste fete, la sărbă
toarea lor. Cu toții s-au năs
cut în anii socialismului, pe 
toți i-a legănat aceeași mină 
de părinte și deasupra vîrstei 
lor a luminat același soa
re — grija colectivă a socie
tății noastre pentru generații 
tinără. N-au decît 18 ani, dar. 
in scurta lor biografie, 
se citesc niște fapte; nu mai 
e vorba doar de proiecte; 
schițele încep să se contureze, 
în ceea ce ne învață și ne 
cere, tuturor, partidul simt și 
ei partea lor, răspunderea lor.

Să ne gindim cum putem

Pregătesc 
producția

anului viitor

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia 
tineretului

Muncitor
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face ca sărbăuarea majoratu
lui lor să fie cit mai frumoasă. 

Toate acțiunile, toate mani
festările ce se vor desfășura 
in cadrul sărbătoririi majora
tului sînt menite să contribuie 
la dezvoltarea patriotismului 
tinerilor; ele constituie un 
minunat prilej de afirmare a 
dragostei pentru patria noa
stră scumpă. a devotamentului 
față de partid, față de cauza 
construcției socialiste.

Este firesc ca intimpinin- 
du-și ziua propriului ma
jorat, tinerii să se pregătească 
cit mai temeinic, să considere 
drept o datorie și mîndrie pa-

tr.otică participarea la sărbă
torirea vîrstei de 18 ani cu 
succese deosebite in muncă, 
in învățătură.

în fabrici organizațiile 
U.T.M. vor trebui să se preo
cupe cu deosebire de lărgirea 
orizontului profesional al a- 
cestor tineri, în așa fel îneît 
ei să-și poată îndeplini în 
chip exemplar, la toți indicii, 
sarcinile care le revin în ca
drul planului de producție pe 
acest an, să contribuie la pre
gătirea îndeplinirii planului 
de producție pe anul 1965. La 
sate pregătirea sărbătorii 
majoratului coincide

5-

de
■-

epocă foarte importantă a 1 
crărilor agricole — epoca 
toamnă. Este firesc, deci, 
principala atenție să fie î 
dreptată spre antrenarea 
nerilor de 18 ani la aceste 1 
crări, în cadrul gospodării! 
colective, in S-M-T.-uri 
G.A.S.-uri. în școli și faculty 
elevii și studenții de 18 a 
trebuie să fie îndrumați, a- 
pretinde, ca o datorie de 
onoare a vîrstei, învățătură 
perseverentă, temeinică, sfii-

„Scînteia tineretului"

ce

i:

Sosirea delegației guvernamentale

a R. P. Romine la Cairo
CAIRO 15 (Agerpres). — 

Joi dupâ-amiază a sosit la 
Cairo intr-o vizită oficială, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de 
Emil Bodnăraș, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și 
de prof. umv. Paul Niculescu- 
Mizil, deputat, secretar al Co

misiei de cultură și învăță
mînt a Marii Adunări Națio
nale.

Oaspeții romîni au fost în- 
tîmpinați pe aeroportul din 
Cairo de Aii Sabri, primul 
ministru al R.A.U., Hussein 
Khallaf, ministrul pentru re
lațiile culturale și tehnice, și 
de alte persoane oficiale, pre-

cum și de membri ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
Cairo.

în aceeași zi, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romine, Ion Gheorghe 
Maurer, a făcut o vizită pri
mului ministru al R.A.U., Aii 
Sabri, cu care a avut o con
vorbire.

COMUNICATUL COMUN

ROMINO - PAKISTANEZ

în întreprinderile din întreaga 
țară se fac intense pregătiri pen
tru desfășurarea în bune condiții 
a procesului de producție din ul
timul an al planului șesenal. In 
secția construcții metalice a Uzi
nelor mecanice din Timișoara — 
una din cele mai mari întreprin
deri constructoare de mașini din 
Banat — au fost puse în func
țiune 4 noi poduri rulante care 
asigură mecanizarea completă a 
transportului de piese mari și 
sporirea productivității muncii la 
această operație cu 10-15 la 
sută. în același timp, în sectorul 
de turnătorie au fost pregătite 
utilaje noi care permit mărirea 
volumului de piese turnate în 
cochile și în miezuri întărite pe 
cale chimică. In același scop și la 
Uzinele „înfrățirea* din Oradea 
au fost instalate, printre altele, 
noi poduri rulante, diferite ma
șini de prelucrat.

Măsuri menite să asigure înde
plinirea ritmică a sarcinilor de 
producție în anul 1965 iau și în
treprinderile miniere maramure-

$ene. In această parte a țării au 
început lucrările pentru deschi
derea altor două orizonturi și re
deschiderea unei mine vechi. Tot
odată, exploatările miniere au fost 
înzestrate cu noi utilaje în va
loare de peste 30 000 000 lei, iar 
pentru aprovizionarea Uzinei cen
trale din Baia Mare cu cantități 
sporite de minereu, se apropie de 
sfîrșit modernizarea drumului in
dustrial Baia Sprie-Cavnic.

în întreprinderile din regiunea 
Cluj, paralel cu pregătirile făcute 
în vederea îndeplinirii planului 
de producție pe anul 1965, se 
creează noi tipuri de produse, se 
îmbogățește gama viitoarelor sor
timente. La fabrica de piele și în
călțăminte din Cluj, de exemplu, 
unde s-a terminat recent mon
tarea primelor două noi linii teh
nologice — din cele 4 cîte vor fi 
montate aici — au fost omologate 
peste 100 de noi modele care vor 
intra în producția anului 1965 și 
s-a pregătit documentația tehnică 
pentru ele.

(Continuare in pag. a 11-a)

MECANIZATORII

(Agerpres)

tic și apartenența la diferite 
grupări de state nu constituie 
un obstacol în calea realizării 
înțelegerii reciproce în pro
blemele majore ale contem
poraneității și relevă că în
făptuirea colaborării pașnice 
in relațiile internaționale răs
punde intereselor arzătoare 
ale omenirii- Ei au subliniat, 
de asemenea, necesitatea pro
movării în relațiile între state 
a principiilor respectării su
veranității, independenței și 
integrității teritoriale, a nea
mestecului in treburile inter
ne și colaborării reciproc 
avantajoase.

Președintele Pakistanului și 
președintele Consiliului de 
Miniștri au constatat cu satis
facție că în ultima vreme a 
avut loc o anumită destindere 
în relațiile internaționale. 
Totodată, ei și-au exprimat 
îngrijorarea față de diferen
dele existente în diferitele 
părți ale lumii care pot con
stitui o amenințare la adresa 
păcii, considerînd că astfel de 
diferende trebuie să fie re
zolvate pe cale pașnică, în 
conformitate cu Carta Națiu
nilor Unite și cu principiile 
dreptului și justiției interna
ționale. In acest context pre
ședintele Pakistanului a ex
plicat președintelui Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romî
ne importanța soluționării ur
gente și pașnice a disputei în 
problema Cașmirului în inte
resul păcii mondiale și al bu
năstării popoarelor din India 
și Pakistan ca și din Cașmir.

Cele două părți își reafirmă 
hotărîrea de a depune în con
tinuare eforturi în vederea 
slăbirii încordării în relațiile 
internaționale, dezvoltării co
laborării și înțelegerii între 
state. O importanță deosebită 
pentru asigurarea păcii și se
curității mondiale ar avea-o 
înfăptuirea de măsuri practice 
în domeniul dezarmării gene
rale și totale.

Președintele Pakistanului și 
președintele Consiliului de

Miniștri al R. P. Romîne și-au 
exprimat hotărîrea de a spri
jini în continuare lupta îm
potriva colonialismului, neo- 
colonialismului și imperialis
mului, împotriva tuturor for
melor de discriminare rasială. 
Ei și-au reafirmat adeziunea 
față de dreptul la autodeter
minare al tuturor popoarelor 
și pentru punerea în aplicare 
a rezoluțiilor O.N.U. în acea
stă privință.

Președintele Pakistanului și 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne au 
fost de acord asupra necesi
tății imperioase de a se reor
ganiza relațiile economice in
ternaționale în scopul realiză
rii unei ordini mai echitabile 
care să asigure țărilor în curs 
de dezvoltare posibilități mai 
largi de a accelera dezvolta
rea ldr economică. Ei au con
venit să-și continue colabora
rea pentru înfăptuirea scopu
rilor Conferinței Națiunilor 
Unite pentru comerț și dez
voltare.

Relevind rolul O.N.U. în a- 
sigurarea păcii internaționale, 
președintele Pakistanului și 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne și-au 
exprimat satisfacția că Orga
nizația Națiunilor Unite a că
pătat un caracter mai univer
sal prin admiterea unui mare 
număr de țări independente 
din Asia și Africa. Ei consi
deră că, cu toate acestea, 
O.N.U. nu va putea fi pe de
plin reprezentativă și eficien
tă pînă cînd R. P. Chineză 
nu-și va recăpăta locul ce i 
se cuvine de drept în cadrul 
acestei organizații.

Președintele Pakistanului și 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne și-au 
afirmat convingerea că rela
țiile de prietenie și colabora
re dintre Romînia și Pakistan 
se vor dezvolta în interesul 
celor două popoare și al păcii.

KARACI 15 (Agerpres). — 
La invitația președintelui 

banului, excelența sa 
feidmareșalul Mohammed A- 
yub Khan, președintele Con
siliului de Miniștri al R P. 
Romîne, excelența sa Ion 
Gheorghe Maurer, a făcut in
tre 13—15 octombrie 1964 o 
vizită în Pakistan.

Președintele Ion Gheorghe 
Maurer a fost însoțit de Emil 
Bodnăraș. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Paul 
Niculescu-Mizil, deputat, se
cretar al Comisiei de cultură 
și învățămînt a Marii Adunări 
Naționale a R P. Romine.

Președintele Pakistanului și 
președintele Consiliului de 
Miniștri.al R. P. Romîne au 
avut un schimb de vederi a- 
supra problemelor de interes 
comun pentru cele două țări, 
precum și asupra unor pro
bleme internaționale actuale. 
Schimbul de vederi s-a des
fășurat într-o atmosferă de 
sinceritate și caldă prietenie.

Președintele Pakistanului și 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Romîniei privesc 
cu satisfacție dezvoltarea re
lațiilor de prietenie dintre 
Pakistan și Romînia, expri
mată prin încheierea acordu
lui comercial din luna mai 
1964. Ei au convenit să explo
reze noi posibilități de a lărgi 
sfera de colaborare construc
tivă în domeniile economic și 
comercial.

în scopul colaborării dintre 
cele două state, guvernul Re
publicii Populare Romîne și 
guvernul Pakistanului au ho- 
tărît să stabilească relații di
plomatice.

Cele două părți au fost pe 
deplin de acord că, în condi
țiile actuale, cea mai impor
tantă problemă este menține
rea și consolidarea păcii în 
lume. Președintele Pakistanu
lui și președintele Consiliului 
de Miniștri consideră că deo
sebirile de sistem social-poli-Se desfășoară intens în aceste zile 

primul act al complexului de lu
crări agricole pentru recolta de 
grîu a anului viitor : însămînțările. 
Este o etapă hotărîtoare în care co
lectiviștii și mecanizatorii depun toate 
forțele. Intr-unui din numerele trecute 
ale ziarului nostru am relatat fapte de 
muncă, secvențe semnificative din ac
tivitatea rodnică pe care mecaniza
torii o desfășoară acum pe ogoare. 
Revenim, cu noi relatări despre mun
ca și rezultatele acestor tineri entu 
ziaști, despre inițiativele și acțiunile 
lor interesante, despre gîndurile lor.

Meseria de mecanizator este com
plexă și tocmai prin aceasta este plină

de frumusețe. Străbat cîmpurile 
țării, seamănă, văd cum sub ochii 
și grija lor, cresc și rodesc plan
tele, Culeg belșugul ogoarelor.

Intr-un fel, viața mecanizatorilor e 
plină de romantism; sînt visători. 
Ej doresc ca în fiecare an să aducă 
țării recolte tot mai bogate. Și în a- 
t înger ea acestui țel, mobilizează me
reu noi energii.

Am cules din rîndul lor un mic mă
nunchi pe care vi-1 prezentăm în 
pagina a 3-a. Imaginile, ca și micro- 
biografiile, îmbogățite cu realiză
rile și faptele din ultimele campanii, 
sînt proprii tuturor, sînt proprii chipu
lui tînărului din satul socialist.

Peshawar, 15 octombrie 1964

linii tehnologice

(Agerpres)

în

din regiunea Brașov
recent

moderne

9

două din întreprinderile industriei ușoare

C. PRIESCU 
I. BODEA

(Continuare in vag. a 11-a)

Constatările brigăzii „Scânteii tineretului11

Joi, la Tokio, pe stadionul „Național', in pre
zența a peste 75 OOO de spectatori, valoroasa noa
stră atletă IOLANDA BALAȘ a cucerit medalia de 
aur, aducîndu-ne primul titlu olimpic.

Aplauze furtunoase au răsplătit-o pe Iolanda 
Balaș cînd a trecut cu succes peste 1,90 m, la numai 
1 cm de recordul lumii ce 1 aparține și stabilind un 
nou record olimpic,

(CITIȚI IN PAGINA A 2 a CORESPONDENȚA 
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA TOKIO)

în întreprinderile de repa
rații auto din Craiova, Bucu
rești, Tg. Mureș. Cîmpina, 
Cluj, Oltenița au fost date re
cent în funcțiune noi linii 
tehnologice pentru asamblarea 
motoarelor, cutiilor de viteze 
cît și altor subansamble ale 
autovehiculelor. Totodată, nu-

meroase asemenea unități au 
fost înzestrate cu mașini și 
utilaje noi.

Aceste Investiții au contri
buit la reducerea în medie, cu 
17 zile, a imobilizării în repa
rații a autovehiculelor, față de 
anii precedenți. Colectivele de 
muncă din întreprinderile de

reparații auto se preocupă în 
prezent de executarea unor 
lucrări capitale, în condiții 
mai rentabile. Ca urmare, de 
la începutul anului și pînă a- 
cum ele au realizat mai mult 
de 6 milioane lei economii 
peste plan.

Dialog: ERAȘOV-SIBIU
Pregătirea

profesională

la nivelul

tehnicii

două 
deri 
striei 
„Partizanul roșu“- 
Brașov și „Liber- 
tatea“-Sibiu. Am

bele avind un profil asemă
nător: fabrică o gamă largă 
de sortimente de stofă de lină 
și în amestec. Principala preo
cupare a celor două colective 
se referă atît la îmbunătățirea 
calității stofelor cît și la folo
sirea mai judicioasă a materi
ilor . prime.

Făcînd investigații, și în- 
tr-o întreprindere și în alta, 
pentru a afla ce preocupări 
există acum —• cînd se pregă-

ră, vizitat
intreprin- 

ale indu- 
ușoare :

tește producția anului viitor 
— pentru ridicarea calificării 
am constatat puncte de ve
dere, uneori apropiate, alteori 
diferite. Spre a putea fi con
fruntate, le reproducem în 
dialogul de față.

Ana Sofineț — șefa serviciu
lui personal și învățămînt 
(„Partizanul roșu") : „în planul 
de măsuri al conducerii între
prinderii — pe baza instrucți
unilor primite de la minister — 
s-au prevăzut numai cursuri de 
calificare.

Am primit planul de învăță
mînt de la minister și aveam 
prevăzute acțiuni de ridicare a 
calificării numai pentru ajuto-

rii de maiștri. Atîta aveam pla
nificat, atita facem'.

După cum se vede este o 
părere fermă.

Să vedem dacă ea exprimă 
și punctul de vedere al șefilor 
de secție, al maiștrilor și ingi
nerilor care cunosc mai bine 
de ce anume ar fi nevoie.

Ing. Eugenia Cristea, tehno 
log, secția preparație-țesătorie.

„Cursurile de specializare 
pentru ajutori de maiștri sini 
binevenite. Insă, pentru munci
tori — numai cursurile de ca
lificare nu-s suficiente. Secția 
noastră a fost reutilată. Am 
primit războaie de țesut com
plet automatizate care au un 
proces tehnologic complet dife-

rit față de cel vechi. Oamenii 
au nevoie de cunoștințe care 
să le descrie pe larg fiecare 
mișcare a războiului, principi
ile de funcționare. Acest lucru 
se poate realiza numai printr-o 
continuă preocupare pentru îm
bogățirea cunoștințelor profe
sionale".

Ing. Ion Bucuțea, șeful secto
rului țesătorie: „In secție s-au 
adus și se vor aduce noi răz
boaie de țesut. Ele au o viteză 
de lucru și o productivitate du
blă față de vechile tipuri Atin
gerea indicilor de utilizare pre
scrise în documentația tehnică, 
n-o văd posibilă decît pe baza 
unor lecții teoretice urmate de 
demonstrații practice".

Ing. Mircea Mihailescu, șeful 
sectorului finisaj : „Primim uti
laje noi atît la apretură umedă 
cît și la apretură uscată. In- 
trucît în sectorul nostru se face 
ultima toaletă a țesăturilor — 
retușarea — înainte de a intra 
în magazia de produse finite, 
defecțiunile cauzate de slaba 
calificare a muncitorilor apar 
mult mai evidente. Dacă țesă
toarele ar stăpîni perfect teh
nologia de lucru, ar evita mul
te din greșeli. în întreprinderea 
noastră există condiții ca prin 
ridicarea calificării muncitoa
relor să se reducă cu cel puțin 
50 la sută cantitatea de stofă 
care ajunsă la finisaj trebuie re- 
pansată. Iată deci una din cau
zele pentru care cursurile de 
ridicare a calificării, demon
strațiile practice sînt necesare. 
In secția noastră ne-am gîndit 
să organizăm cursuri în scopul 
demonstrării procesului tehno
logic pe faze de fabricație4*.

Am făcut cunoscute aceste 
păreri tovarășei Ana Sofineț 
și tovarășului ing. șef Mihăeț. 
Ni s-a răspuns în același 
fel: „Noi nu organizăm astfel



1Centenarul
Universității bucureștene

Sesiunea științifică
jubiliară

In cea de-a doua zi a ma
nifestărilor consacrate Cente
narului Universității din 
București s-a deschis sesiunea 
științifică jubiliară. In aula 
Universității bucureștene, 
unde s-a desfășurat prima șe
dință de comunicări, se aflau 
Ilie Murgulescu, președintele 
Academiei R. P. Romîne, Jean 
Ljvescu, adjunct al ministru
lui învățămîntului, academi
cieni, membri corespondenți 
ai Academiei, cadre didactice, 
studenți, oaspeți din țară și de 
peste hotare.

In cadrul ședinței, prof.

univ. Ion Ionașcu a prezentat 
comunicarea „Aspecte din 
istoricul Universității din 
București*, iar acad. Miltiade 
Filipescu, comunicarea „Dez
voltarea cercetării științifice 
Ia Universitatea din Bucu
rești".

In continuare, acad. Gh. Mi- 
hoc a înmînat Medalia jubi
liară a Centenarului reprezen
tanților celor 47 instituții de 
învățămînt superior din țara 
noastră și oaspeților străini 
care participă la festivitățile 
Centenarului.

Lucrările sesiunii continuă.

»lEciif ne isnmt
Vizitînd Expoziția „Dezvoltarea 

Universității din București-

„Faimoasa Balaș

Foto : I. CU CU
15 octombrie 1964, orele 11. 

Tn clădirea Universității din 
b-dul 6 Martie nr. 64 a avut 
loc festivitatea de deschidere 
a Expoziției „Dezvoltarea U- 
niversității din București-.

După ce prof. univ. Alexan
dru Bălăci, prorector al Uni
versității, a rostit cuvîntul de 
deschidere, participanții la 
festivitate — acad. Ștefan Bă
lan, ministrul învățămîntu
lui, oaspeți de peste hotare 
care participă la sărbătorirea 
Centenarului Universității, re
prezentanți ai unor institute 
și întreprinderi centrale, ai 
institutelor de învățămînt su
perior din țară, profesori 
studenți ai Universității — 
vizitat expoziția.

...Pe panouri mari sau 
vitrine de cristal sînt expuse 
sute de fotografii, documente, 
tablouri, machete. Mai întîi, 
vizitatorilor le sînt prezentate 
aspecte care evocă lunga și lu
minoasa tradiție a învățămîn- 
tului superior din țara noas
tră pînă la 1864. Facem cunoș
tință cu cărturari de seamă, 
ne sînt înfățișate instituțiile 
culturale ale vremi;.

înființarea Universității din 
București (1864) marchează o 
nouă ețapă în dezvoltarea ști
inței și culturii romînești.

Multe dintre fotografii și

au

în

documente 
științifice 
ilustrează 
care s-au creat aici, între zi
durile bătrînei cetăți univer
sitare, constituind puncte de 
plecare pentru progresele în
vățămîntului superior și înflo
ririi vieții culturale de la noi.

După 23 August 1944, pro
cesul de învățămînt în Uni
versitate a început să se des
fășoare pe baze noi, realist- 
științifice. Reforma învăță
mîntului din 1948, hotărîrile 
și măsurile ulterioare luate 
de parțid și guvern, au dez
voltat și adîncit principiile 
reformei, au pus bazele le
găturii dintre structura în
vățămîntului în Universitate 
și cerințele economiei, științei 
si culturii. Zeci de fotografii, 
panouri și documente vorbesc 
despre înnoirile care au pă
truns în Universitatea bucu- 
reșteană în anii libertății.

Vizitînd Expoziția „Dezvol
tarea Universității din Bucu
rești* — deschisă cu prilejul 
sărbătoririi Centenarului U- 
niversității — avem impresia 
că participăm la o impresio
nantă lecție de istorie despre 
dezvoltarea științelor și cultu
rii în Romînia.

Dialog

Brașov - Sibiu

de acțiuni întrucît nu sînt pre
văzute în programa de învăță
mânt a ministerului. Anul tre
cut am organizat 4 cursuri de 
ridicare a calificării și tovară
șul Nenu Mihăilescu de la 
D.G.I.L.M. (serviciul personal 
și învățămînt din Ministerul 
Industriei Ușoare) nu le-a a- 
probat". Răspunsul aparține 
tot tovarășei Sofineț. Tovară
șul inginer șef adaugă doar 
atît: „N-ar fi rele. O s-o rog 
pe tovarășa Sofineț să mai 
vadă o dată instrucțiunile mi
nisterului... Poate o să putem 
organiza și noi astfel de ac
țiuni".

In timp ce tovarășii de la 
„Partizanul roșu" explică ne- 
receptivitatea la realitățile 
impuse de profilul întreprinde
rii prin respectarea întocmai 
a instrucțiunilor (care de fapt 
nu spun nicăieri să nu se or
ganizeze șl alte acțiuni în a- 
fara celor prevăzute în regu
lamentul ministerului), la Si
biu se dă dovadă de inițiativă, 
depășind astfel sfera strictă a 
unor „instrucțiuni" directoare 
dar nu limitative.

Maria Popovici — șefa ser
viciului învățămînt și personal. 
„In afara cursurilor de califi
care și de specializare, pentru 
care ministerul ne alocă fon
duri, eelelalte forme le organi
zăm noi în funcție de necesi
tățile care apar'*.

Am încercat să aflăm care 
sînt celelalte forme pe care 
le-a organizat conducerea în
treprinderii „Libertatea"-Si
biu.

Ing. Nicolae Nanu, director .- 
„Ne-am gîndit la o acțiune com
plexă de ridicarea calificării pe 
care am divizat-o în trei părți:

evocă tradițiile 
ale Universității, 
școlile științifice

A. VASILESCU

pentru muncitori — cursuri de 
ridicare a calificării; pentru 
tehnicieni și maiștri — lecto
rate tehnice ; pentru ingineri 
« sesiuni tehnico-științifice 
universitatea tehnică ce 
funcționa pe lîngă consiliul 
cal al sindicatelor".

Ni s-a părut necesar să 
flăm ce anume a determinat 
adoptarea unei forme sau 
alta, cum sînt ele concepute. 
Argumentele aduse ni se par 
valabile și pentru „Partizanul 
roșu"-Brașov- Cîteva sînt con
cludente :

Ștefan Adam —• inginer șef: 
„La organizarea cursurilor de 
ridicare a calificării am avut

și 
va 
lo-

a-

în zilele de 14 și 15 octom
brie a.c. membrii delegației 
Partidului Comunist Francez 
condusă de tovarășul Fran
cois Billoux, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Francez, au avut convor
biri la Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Ro
mîn. Din partea Partidului 
Muncitoresc Romîn au parti
cipat tovarășii Nicolae Ceau- 
șescu, Chivu Stoica, membri 
ai Biroului Politic și secretari 
ai C.C. al P.M.R., și Leonte 
Răuțu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., șeful Direcției de 
Propagandă și Cultură a C.C. 
al P.M.R.

La convorbiri au luat par
te, de asemenea, tovarășii 
Ghizela Vass și Cornel Ones- 
cu, membri ai C.C. al P.M.R.

în cursul zilei de 14 octom
brie a.c., delegația însoțită de 
tovarășii Cornel Onescu, Tra
ian Dudaș, secretar al Comi
tetului orășenesc de partid 
București, și de alte persoane 
oficiale a vizitat cîteva din 
noile ansambluri de locuințe 
și construcții social-culturale 
din Capitală. Oaspeții au vi
zitat, de asemenea, expoziția 
„20 de ani de la eliberarea 
patriei", unde au fost întîm- 
pinați de tovarășul Ion Po- 
pescu-Puțuri. membru al C.C. 
al P.M.R., directorul Institu
tului de istorie a Partidului.

Delegația Partidului Comu
nist Francez își continuă 
zita în țara noastră.

INFORMAȚII

vi-

Cu ocazia adunării generale 
ce a avut loc recent la Varșo
via, în cadrul celui de-al X-lea 
Simpozion european de polio
mielită, dr. Nicolae Cajal, 
membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, director 
adjunct științific al Institutu
lui de inframicrobiologie, a 
fost ales vicepreședinte al A- 
sociației europene pentru stu
diul poliomielitei și 
înrudite.

al bolilor

★
In cadrul marilor 

culturale recomandate 
liul Mondial al Păcii, , . x.
amiază a avut loc în Capitală o 
festivitate consacrată împlinirii a 
150 de ani de la nașterea marelui 
poet rus M. I, Lermontov,

Au participat membri ai Co
mitetului național pentru apăra
rea păcii și ai Consiliului gene
ral A.R.L.U.S. — academicieni, 
scriitori și alți oameni de cultură, 
reprezentanți ai M.A.E., studenți, 
un numeros public.

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă.

• Joi seara a părăsit Capita
la, îndreptîndu-se spre Buda
pesta, delegația Consiliului 
Central al Sindicatelor din R.P. 
Romînă condusă de Martin 
Isae, președintele C.C.S., mem
bru al Comitetului Executiv 
al F.S.M.. pentru a participa 
la sesiunile Comitetului exe
cutiv și Consiliului general 
F.S.M., ce vor avea loc în ca
pitala Ungariei între 17—24 
octombrie.

• Joi după-amiază a avut 
loc In sala Dalles conferința 
„La pescuit în ape îndepărtate 
cu traulerul Constanța-, orga
nizată de Consiliul pentru 
răspindirea cunoștințelor cul
tural-științifice din cadrul Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă.

A vorbit Petre Mureșeanu, 
ofițer pe traulerul „Constan
ța-.

anivprsări 
de Conși- 
joi după-

Opera de Stat din Cluj a 
prezentat in premieră în no
ua stagiune opera „Lucia de 
Lamermoor" de Donizetti, pu
să în scenă de regizorul Vio
rel Gomboșoiu și sub condu
cerea muzicală a lui Leontin 
Anca. Spectacolul, în care 
a debutat în rolul Luciei tînă- 
ra soprană Niculina Mirea, 
s-a bucurat de un frumoș 
succes.

(Agerpres)

nale vor forma un ciclu, cei 
calificați la locul de muncă al
tul. Pentru toate cursurile au 
fost elaborate și tematicile. Ele 
au fost întocmite de către con
ducerile secțiilor împreună cu 
maiștrii și tehnologii și văzute 
și completate de comisia noa
stră. Cursurile vor începe la 1 
noiembrie. Am stabilit de ase
menea și temele pentru cele 3 
lectorate tehnice cu maiștri și 
tehnicieni. Fiecare din aceste 
lectorate are la bază un ciclu 
de 12 referate care vor fi în
tocmite de maiștri și tehnicieni 
pe baza documentației tehnice 
existente".

Dialogul Brașov-Sibiu ar

m intrat pe stadio
nul „Național" pur
tat de fluviul mulți
mii. 75 000—85 000 
de oameni... N-a
veam bilet, dar po
sedam un pas-par-

tout de a cărui valoare nu-mi 
dădeam seama, la întreaga-i di
mensiune. In clipa aceea am spus 
intr-o doară, la una din porți: 
,J’s rumanian, lolanda Balaș is 
Jumping today („sînt romîn. lo
landa Balaș sare astăzi").

„With please sir" și mi-a des
chis drumul spre una din cele 
mai pasionante competiții ale 
J. O.

„Famous Balaș" a exclamat 
cineva, în urmă, din grupul de 
gardieni de la poartă. Nu m-am 
întors... cite asemenea exclamații 
— „Faimoasa Balaș!" — n-am 
auzit, în după-amiaza zilei de 
azi.

Intre orele 14 și 17,45 în clipe 
cu soare, ca și mai tîrziu, sub 
umbra rece a nopții, 75 000 de

I
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priviri au învăluit permanent, în 
ovalul marelui stadion, statura 
atletei, urmărindu-i fiecare miș
care. Fiecare „pas de atac", 
spre ștachetă i-a fost salutat cu 
aplauze, fiecare salt (salturi pe 
care comentatorul televiziunii ni
pone avea să le numească, un 
ceas mai tîrziu, fascinante zbo
ruri) a fost însoțit, ca ecoul unei 
uriașe fîlfîiri de aripi, de alte 
aplauze, mereu mai intense și 
toate acestea se petreceau — vă 
rog să notați -— pe un stadion 
care oferea, exact în aceleași mo
mente, nenumărate competiții de 
înaltă ținută, aliniind figuri ce
lebre ale sportului mondial. în

CAMPIONI
OLIMPICI

ATLETISM

înălți-

record

record

© IOLANDA BALAȘ (R. P. Romînă) — săritura în 
me : 1,90 m. (nou record olimpic).

• BOB HAYES (S.U.A.) — 100 m plat: 10“ (nou 
olimpic).

• ALFRED OERTER (S.U.A.) — disc . 61,00 m (nou 
olimpic).

• KENNETH MATTHEWS (Anglia) — 20 km : 29’34“ (nou 
record olimpic).

• FERENC TOROK (R. P. Ungară) — pentatlon modern : 
5 116 puncte.

• ECHIPA U.R.S.S. — pentatlon modern : 14 961 puncte.
CANOTAJ

• VIACESLAV IVANOV 
8’22“51/100.

&

ACADEMIC
(U.R.S.S.) — schif simplu:

7’10*66/100.

•3

U.R.S.S. — schif dublu :
CANADA — schif doi fără cîrmaci : 7’32“94/100. 
S.U.A. — schif doi plus unu : 8*21*33/100.
DANEMARCA — schif 4 fără cîrmaci : 6’59“30/100. 
GERMANIA — schif 4 plus 1 : 7*00“44/100.
S.U.A. — schif 8 plus 1 : 6’18*23/100.

SCRIMA
ILDIKO UJLAKI REJTO (R. P. Ungară) — floretă.

NATAȚIE
DON SCHOLANDER (S.U.A.) — 400 m liber : 4’12*2/10• __ ._

(nou record mondial).
• IAN O’BRIEN (Australia) — 200 m bras : 2’27*8/10

(nou record mondial).
• S.U.A. — Ștafetă — femei 4X100 liber: 4’03“7/10 (nou 

record mondial).
© LESLEX BUSCH (S.U.A.) — sărituri din turn — femei: 

99,80 puncte.
TIR

© GARRY ANDERSON (S.U.A.) — armă liberă calibru ma
re 4X40 focuri: 1153 puncte (nou record mondial).

clipa cinci lolanda sărea 1,71, a- 
mericanul Bob Hayes cîștiga, pe 
aceeași arenă, cursa de 100 m 
bărbați, stabilind un nou record 
olimpic (10 secunde). In clipa 
cînd lolanda se îndrepta, cu pa
sul sau elastic și sigur, spre șta
cheta ridicată la 1,78 m, in sta
dion intra, extenuat de efortul 
celor 20 kilometri de marș, en
glezul Matthews, mardind al doi
lea record olimpic al după-amie- 
zii. Dar publicului nu i-a scăpat, 
în iot acest timp, nici o mișcare, 
nici o imagine din filmul evolu
ției faimoasei lolanda...

Desprind, pentru cititori, cîte
va secvențe din acest film pasio
nant ;

...Orele 14. încep probele la 
sărituri în înălțime femei. Parti
cipă 15 atlete (de dimineață, la 
probele de calificări, au fost 28, 
au căzut 13.

Primul examen: la 1,65 metri 
ies din competiție două atlete : 
Brown (S.U.A.) și Flegel (Austra
lia) lolanda sare, depășește șta
cheta ușor, fără efort: își econo
misește puterile. Lungită pe ga
zon, cu brațele sub cap, privește 
cerul: seamănă cu al nostru, un 
cer luminos, de toamnă domoală.

Dar cu încetul, a început să se 
întunece, noaptea de octombrie 
coboară repede, se aprind reflec
toarele, luminînd stadionul ca 
ziua.

Spațiul, din păcate, nu ne în
găduie să rulăm filmul întreg. 
Trecem peste cîteva secvențe, 
deși captivante, nu lipsite de 
dramatism, în care concurentele, 
ieșind din luptă, lasă în urmă a- 
mintirea unor frumoase întreceri. 
E ora 16,57. Ștacheta a ajuns la 
1,80, au mai rămas în arenă 3 
concurente, viitoarele medaliate 
ale întrecerii: lolanda, austra- 
lianca Brown, sovietica Cencik. 
Cine va cuceri medalia de aur ?... 
Prima iese din luptă Taisia Cen
cik. După două încercări infruc
tuoase, Brown, într-un ultim 
efort, izbutește: ștacheta a vi
brat, fără să-și părăsească pozi
ția. Acum sare lolanda. Ca întot
deauna, în toate secvențele fil
mului, izbutește la cea dinții în
cercare.

1,82 m. Brown, trei încercări, 
trei insuccese. Strînge mîna lo- 
landei, apoi se retrage. Tribune
le aplaudă, mii de oameni s-au 
ridicat în picioare. lolanda Ba
laș e campioană olimpică — dar, 
după cîteva clipe, oamenii se 
așează, așteaptă... Ce va face 
lolanda ?

E ora 17 și 20 minute. Arena 
e o mare de lumină, reflectoa
rele și-au înmulțit strălucirile, 
flăcările de magneziu ale apara
telor fotografice fulgeră scurt, 
neîntrerupt, pretutindeni. Ce va 
face lolanda? Întrebarea pla
nează în aer, o clipă, două... lo
landa se întoarce spre arbitri, 
cere să se ridice ștacheta la 1,86 
m deasupra vechiului record 
olimpic, deținut tot de ea și, din 
nou de la întîia încercare, vic
torie /

..Ce va mai face lolanda ?
1,00. E ora 17,28. lolanda e 

singură în fața ștachetei, singura 
ei adversară. Celelalte și Cencik 
și Brown și Gerace, și Santoso, 
și Shaap, sînt de mult în tribu
ne, au devenit spectatoare. lo
landa e singură, doar ea și șta
cheta, ea și mulțimea. Mulțimea 
tace, așteaptă: s-au oprit parcă 
și respirațiile, se aude doar șu
ierul vântului, întețit dintr-odată. 
Undeva, pe aproape, se simte 
oceanul, suflarea lui glaciară. 
Dar lolanda e calmă, își cunoa
ște puterile. Apucă o greblă și 
netezește cîteva clipe nisipul cu 
gestul stăpînit al unei gospodine. 
Face apoi cîțiva pași, un salt
— un zbor fascinant și din nou 
victorie, de la cea dinții încer
care.

Sîntem în fața uneia dintre 
cele mai strălucite performanțe 
olimpice — avea să spună, mai 
tîrziu, crainicul televiziunii, co
mentând evenimentul — sîntem
— adăugăm noi — în fața unui 
rezultat care încununează o mun
că neobosită, de ani și ani, în
treprinsă minuțios, zi de zi, prin 
succesive ridicări ale ștachetei 
eforturilor, lolanda care sare a- 
cum, ușoară ca un fulg, parcă 
fără efort, a muncit pentru acea
sta pînă în ultima clipă (chiar și 
aici, la Tokio, unde sînt atâtea 
de văzut, unde atâtea porți te 
ispitesc să le deschizi, să le afli 
misterele, ea și-a urmat cu stric
tețe programul, făcînd gimnasta

că, sprint, rldicînd haltere, pre
ferind pentru antrenamente un 
stadion izolat, în afara orașului, 
unde nimic să n-o tulbure).

Ar fi trebuit să fiți acolo, în 
clipele cînd tribunele aclamau 
ca șt mai tîrziu, cînd ștacheta 
s-a ridicat la 1,92 șl lolanda a 
fost atât de aproape de un nou 
record mondial. Ar fi trebuit să 
fiți acolo, pe marele stadion Na
țional, în clipa cînd medalia de 
aur, încunuriindu-i eforturile, în
cununa o nouă victorie a sportu
lui nostru, ar fi trebuit să fiți a- 
colo în clipa cînd s-a înălțat pe 
cerul nopții, în acordurile imnu
lui nostru de stat, drapelul pa
triei. Ar fi trebuit să fiți lîngă 
ea, lîngă eroina acestei zile olim
pice, în clipele cînd peste 50 de 
ziariști, asaltând-o cu întrebări, 
primeau același răspuns liniștit:

— Mă bucur nespus de victo
rie. O închin patriei mele, mi
lioanelor de prieteni din Romî
nia. Aș fi vrut să cuceresc un 
nou record mondial. Oboseala și 
frigul acestei seri m-au împiedi
cat însă s-o fac. Nu-i nimic, 
timpul e înainte. Voi munci și 
îmi voi atinge scopul.

Acesta e secretul I olandei, 
secretul pe care-l caută și adver
sarele ei, și specialiștii sportivi 
și ziariștii: munca.

Ultimele știri olimpice
FOTBAL

Echipa R. P. Romîne va 
juca în „sferturi" cu R.P.

Ungară

maniei (grupa D). Sferturile de 
finală ale competiției se vor des
fășura astăzi. Tot astăzi începe 
și proba de floretă femei pe 
echipe.

Meciurile din grupele preli
minarii A și B ale turneului de 
fotbal s-au încheiat joi. Se cu
nosc acum cele 4 echipe califi
cate din aceste grupe pentru 
sferturile de finală. Din grupa 
A s-au calificat echipele R. 
Germane și R. P. Romîne, 
din grupa B formațiile R. 
Ungare și Iugoslaviei.

Ieri la Omyia, echipa R.

POLO PE APA

R.P.R.—U.R.S.S, 2—2 
(O—Oi 1—19 O—li 1—0)

D. 
iar 
P.

Imagine de la una din Întrecerile la nata/ie

.......... ................ P. 
Romîne a învins cu 1—0 (1—0) 
formația Iranului. Unicul punct 
a fost marcat de Pavlovici în 
minutul 26. în celălalt joc din 
grupa A, echipa R. D. Germane 
a întîlnit pe stadionul din Mitsu- 
zawa formația MexicrduL de. c.are» • 
a dispus cu scorul ^ j k 
(1—0). în grupa B, un meci 
foarte disputat a fost cel dintre r 
fruntașele grupei B echipele 
R. P. Ungare și Iugoslaviei. Fot
baliștii maghiari au terminat 
învingători cu 6—5 (5—4).

în urma acestor rezultate în 
grupa A, primele două locuri 
sînt ocupate în ordine de echi
pele R. D. Germane și R. P. 
Romîne, iar în grupa B de echi
pele R. P. Ungare și Iugoslaviei. 
Duminică aceste 4 echipe vor 
juca două cîte două în cadrul 
sferturilor de finală. Echipa R. P. 
Romîne va întîlni pe stadionul 
din Mitsuzawa formația R. P. 
Ungare, iar pe stadionul Chichi- 
bu din Tokio se vor întîlni echi
pele R. D. Germane și Iugo
slaviei.

Joc echilibrat. în finalul me
ciului echipa romînă a dominat 
mai mult reușind să egaleze în 
minutul 9. Punctele echipei 
noastre au fost realizate de Za- 
han. Astăzi este zi de repaus. 
Pentru semifinale s-au calificat 
echipele U.R.S.S., Italiei, Iugo
slaviei și R. P. Ungare

VO1EI

RlJ.- Romînă — R. P. Bul- 
“ garia 3—2

Joi echipa țării noastre a sus
ținut un dificil meci în compa
nia echipei R. P. Bulgaria. în
vingătorul a fost cunoscut la ca
pătul a 5 seturi. Voleibaliștii ro
mîni au cîștigat primul set cu 
15—6 dar l-au pierdut pe al doi
lea (11—15). Echipa bulgară a 
cîștigat și al treilea set cu 15—5. 
în continuare echipa romînă a 
jucat la adevărata sa valoare cu
cerind două seturi consecutive: 
15—13; 15—8 și victoria. Astăzi 
este zi de odihnă. Sîmbătă echi
pa noastră, joacă în compania 
echipei Olandei. La 22 octom
brie echipa feminină a țării noa
stre va susține un meci impor
tant cu echipa R. P. Polone.

SCRIMA BOX

muncă, în învățătură înaltele 
calități în spiritul cărora au 
fost educați.

Firesc, acțiunile în 
pregătirii sărbătoririi 
tului fac parte din 
obișnuit de activitate 
nizației U.T.M. pentru perioa
da respectivă. Este bine deci 
ca în planul lunar de activi
tate să se prevadă, de pildă, 
organizarea unor expuneri in
teresante pentru toți tinerii, 
expuneri la care să fie invi
tați și cei de 18 ani. Tovarăși 
din conducerea întreprinderi
lor, instituțiilor sau gos
podăriilor colective etc., pot 
fi invitați să le vorbeas-

vederea 
majora- 

planul 
a orga-

despre originea omului sau 
posibilitatea existenței vieții 
pe alte planete ; se pot orga
niza călătorii prin țară, pen
tru cunoașterea frumuseților 
patriei sau călătorii pe hartă 
în jurul lumii, colocvii inte
resante asupra succeselor pre
zente și viitoare ale industriei 
sau agriculturii noastre socia
liste ; simpozioane ; duminici 
cultural-sportive; seri dis
tractive; reuniuni tovărășești; 
seri pentru învățarea corectă 
a dansurilor moderne și a 
jocurilor populare... Brigăzile 
artistice, echipele de dansuri, 
orchestrele pot fi antrenate în 
prezentarea unor programe

URMĂRI DIN PAGINA I
în vedere 2 lucruri : 1) Ele im
pun muncitorului un studiu 
continuu și sistematic îmbinînd 
cunoștințele teoretice cu prac
tica de fiecare zi; 2) adoptarea 
lor ca formă principală de pre
gătire a muncitorilor este le
gată de mai mulți factori: fa
brica noastră folosește o bază 
de materii prime nouă — deci 
și sortimente noi. Țesăturile 
noi se lucrează pe baza unor 
tehnologii complet schimbate 
față de vechile produse. Intre’ 
prinderea se află în curs de re- 
utilare cu utilaje noi; există, 
izvorît din această realitate, un 
bogat material documentar și 
se impune necesitatea însușirii 
lui. Aceste probleme noi nu 
pot fi dezbătute și însușite de- 
cît prin organizarea unor for
me de ridicare a calificării di
ferențiate pe secții și meserii*.

Ing. Virgil Andronache, pre
ședintele comisiei inginerilor 
și tehnicienilor: „In cele 8 
cursuri de ridicare a calificării 
vor fi cuprinși toți muncitorii. 
Absolvenții școlilor profesio-

putea avea loc în realitate. 
Constatările de față pot fi 
primite ca o anticipație la un 
schimb de experiență.

Cununa

maturității
diu organizat. Și în uzine,diu organizat. Și în uzine, și 
la sate, și în școli sau facul
tăți organizațiile U.T.M. vor 
trebui să desfășoare în această 
perioadă o intensă și multila
terală activitate menită să-i 
ajute pe tinerii care împlinesc 
18 ani în însușirea unor cunoș
tințe științifice despre natură 
și societate, în formarea unor 
convingeri comuniste despre 
viață, ridicîndu-și continuu 
nivelul politic și ideologic.

Sărbătorirea vîrstei majo
ratului va trebui să fie toto
dată, un nou prilej de a-și 
manifesta respectul pentru 
oamenii mai în virstă. — pă
rinți, profesori sau meșteri, 
un prilej de a-și dovedi în

că tinerilor despre sarci
nile principale care se ridică 
în fața colectivului respectiv 
în această perioadă. Foarte in
teresantă poate fi, de a seme- 
nea, o expunere despre reali
zările obținute de popoiul 
nostru în cei 20 de ani de la 
Eliberare, ca și de asemene©, 
prezentarea normelor de con
duită morală in sorietite© 
noastră, izvorite din înaltele 
principii etice ale socialis
mului.

Totodată, sărbătoriții vor 
participa — alături de ceilalți 
tineri — la informările politice 
organizate in mod obișnuit de 
către organizația U.TAL

Evident, programul de ac
tivități poate fi — de la loc 1» 
loc — foarte varia! 
după specificul activității ti
nerilor, ținind seama de pre
gătirea și aspirațiile lor. Spre 
pildă, se pot organiza discuții 
științifice asupra celor mai 
noi descoperiri fn oricare do
meniu — de la biologie la co
municările interutrale —

speciale cu ocazia acestei săr
bători.

Firesc, după perioada de 
pregătire, care începe în luna 
octombrie, în cursul lunii de
cembrie vor avea loc adună
rile festive, sărbătorirea pro- 
priu-zisă a celor ce împlinesc 
virsta de 18 ani. Invitația pri
mi tâ pentru această serbare, 
sălile frumos pavoazate, vese
lia, urările ..La mulți ani", co
cardele simbolice prinse pe 
piept, toate vor contribui la 
crearea unei atmosfere tine
rești. pline ce optimism. Lor, 
celor de 18 anL li se vor da 
locurile de frunte în sală, ca 
unor adevărat 
Părinții invitați.

alcătuit

conducătorii 
ai școlilor 

le vor vorbi 
cespre frumusețea zilelor pe 
care le trăiesc, despre mo
mentul solemn al trecerii la 
maturitate.

Rostite solemn de către 
președintele sfatului popular, 
felicitările, urările transmise 
vor veni sâ împlinească o do-

fan .or

rință a lor, a tuturor, de a 
păși cu aceeași răspundere, cu 
aceleași îndatoriri între cetă
țenii maturi ai patriei noastre. 
Fără îndoială președinții 
sfaturilor populare le vor 
vorbi tinerilor cu această oca
zie despre drepturile și înda
toririle pe care le au ca 
cetățeni ai R.P.R., despre con
dițiile create de poporul nos
tru tineretului. Ca și în anii 
trecuți (a devenit de acum un 
obicei) tinerilor li se înmînea- 
ză felicitările oferite de comi
tetele raionale sau orășenești 
U.T.M. Tinerii vor intona „Im
nul de Stat al R.P.R." — ca 
semn al respectului pentru 
grija de care se bucură azi la 
noi tînăra generație. Vor 
urma felicitările tovarășilor, 
florile, săruturile părinților, îi 
vor felicita și cei mai mici — 
purtătorii cravatelor roșii.

Totul va fi așa cum au vi
sat ei această zi — cu solem
nitate, cu veselie, simțind ală
turi căldura prieteniei. Iar 
acei dintre ei care vor vorbi
— ca și în alte serii, desigur — 
vor rosti cuvinte de angaja
ment, promisiunea lor fiind 
aceea de a răspunde de-a lun
gul întregii vieți la chemările 
partidului, sprijinind cu umă
rul lor acum maturizat — 
munca în vederea desăvârșirii 
construcției socialiste.

Programele artistice — 
unele prezentate chiar de ei
— momentele vesele, fotogra
fierea in grup sau individual,

de =mir.::r.. mate a- 
Botai no pc=te vals în
chinat vîrstei va încheia neui
tata sărbătoare.

Sărbătoare a debutului în 
maturitate, sărbătoare ce con
semnează sporirea răspunderi
lor fiecăruia dintre cei ce 
pășesc dincolo de 18 ani... Să 
aducem acestei sărbători prin 
toate manifestările și acțiunile 
organizate, podoabe de neui
tat I

ale 
c__________ . .. Pe
echipe, formația R. P. Romîne a 
făcut parte din grupa A, alături 
de formațiile Franței, S.U.A. și 
Argentinei. Echipa noastră, com
pusă din I. Falb, A. Csipler, T. 
Mureșanu și I. Drîmbă, a obți
nut în cadrul grapei următoarele 
rezultate; 11—5 în întîlnirea cu 
Franța ; 8—0 în întîlnirea cu 
Argentina și 8—8 în meciul cu 
S.U.A. In urma acestor rezultata, 
echipa noastră s-a calificat pen
tru sferturile de finală ale com
petiției, alături de echipa Fran
ței și de formațiile R. P. Polone, 
Italiei (grupa B), Ungariei, Japo
niei (grupa C), U.R.S.S. și Ger-

In întrecerile preliminarii 
probei de floretă (bărbați)

I. Mihalik și V. Mariuțan 
învingători

Pugiliștii romîni s-au afirmat 
din nou pe ringul de la Kora- 
kuen. Joi „greul" Vasile Mariu
țan a cîștigat clar la puncte în 
fața bulgarului Pandov care a 
fost și numărat în rundul trei. 
La cat. ușoară, I. Mihalik rapid 
în execuția loviturilor și mereu 
în atac a obținut decizia în run
dul doi pentru rănirea lui Konig 
(Austria). Astăzi, vor evolua I. 
Monea cu Kim (Coreea de sud), 
Niculescu cu Mabwe (Uganda), 
Ciucă cu Cuylenberg (Ceylon) 
și Puiu cu Johnson (S.U.A.).

ÎPORT
ÎN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI*

Dinamo București va juca cu Internazionale 
Milano

• Joi, Ia Bruxelles, în ca
drul tragerilor Ia sorți s-a sta
bilit ca, in turul doi al „Cupei 
campionilor europeni- la fot
bal, Dinamo București să joa-

ce cu Internazionale Milano. 
Steaua București va întîlni pe 
Dinamo Zagreb în „Cupa cu
pelor-.

★ ★

• Miercuri s-au disputat mai 
multe meciuri de fotbal contind 
în cadrul diferitelor competiții in
ternaționale. Iată rezultatele înre
gistrate : „CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI : MADRID : Real Ma
drid — Odense (Danemarca) 4—0 
(2—0). Real s-a calificat pentru tu
rul doi î DUISBURG : Dukla Pra- 
ga — Zabrze (R. P. Polonă) 0—0 
(după prelungiri). După tragerea 
la sorți echipa Dukla a obținut 
calificarea pentru turul următor ; 
BARCELONA ; Anderlecht (Belgia) 
— Bologna 0—0 (al treilea joc pe 
teren neutru). în urma tragerii la 
sorți, fotbaliștii belgieni s-au cali
ficat pentru turul doi.

„CUPA ORAȘELOR T1RGURI" : 
DUBLIN : Shelboume — Belenen- 
ses (Portugalia) 0—0. Se va juca 
un al treilea meci ; F.C. Ant
werp — Hertha Berlinul occiden
tal 2—0 (1—0). Echipa Hertha s-a 
calificat pentru etapa următoare ; 
LIVERPOOL : Everton — F.C. Oslo 

4—2,

• într-un meci international de 
fotbal desfășurat la Belfast, Irlan
da de nord a învins cu 1—0 (1—0) 
Elveția, în cadrul preliminariilor 
campionatului mondial.

• Hocheiștii romîni care se află 
în pregătire în R. S. Cehoslovacă, 
au susținut la Hradec Kralove un 
meci de antrenament cu formația 
locală Spartak. Hocheiștii romîni 
au obținut victoria cu scorul de 
3—2 (2—0 ; 0—2 ; 1—0) prin punc
tele marcate de Szabo, Pană și un 
auto-gol.

• Duminică dimineața, de la 
ora 10, amatorii sportului cu mo
tor din Capitală vor putea Urmări 
pe traseul din apropierea șoselei 
Nordului un interesant concurs de 
viteză. La concurs vor participa 
unii dintre cei mai valoroși alergă
tori din Italia, R. P. Bulgaria și 
R. P. Romînă.

(Agerpres)
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BASTO.V CONSTANTIN'

Lucrează pe tracwr de' 
14 am. Astă iarnă s-a { 
făcut ua apel că ire me
canizatorii din SALT. Fe
tești pentru a participa 
la transportul lemnelor in 
Balta lakxai^i, de la Du
năre, in vederea eliberării 
terenului redat agricultu
rii. El a fost primul care a 
pieeat cu tractorul in baltă. 
După el au mers alți 10 ti
neri. A rămas acolo două 
luni de nie. Era wsooL Zil
nic făcea zeci de km pe 
polei. Dar pînă nu s-a ter
minat lucrarea nu s-a în
tors. In primăvară a fost 
cu tractorul si setrAnă:Da
rea ir. ir-o gospodărie colec
tivă din raionul Fălticeni la 

‘ semănat porumb; în vară, 
: a fost cu combina la Roșio

rii de Vede, la recoltat. De 
peste tot, pe unde a umblat, 
au sosit pe adresa SALT. 
Fetești scrisori pline de 
laude și aprecieri la adresa 
acestui tînăr întreprinză
tor, entuziast, îndrăgostit 
de meseria lui. Ele confir
mă încă o dată, dacă mai 
era nevoie, că stegulețul de 
„Evidențiat în întrecerea 
socialistă*, ce flutură pe 
parbrizul tractorului i-a 
fost înmînat pentru merite 
deosebite în. muncă.

STANICA PETRE

Un nou dispozitiv? Exact! 
O nouă inovație a tînăru- 
lui mecanic de atelier de la 
S.M.T.-Fetești, Petre Sta
nică. Privește cu atenție 
această piesă complicată : 
este propria lui operă, un 
dispozitiv de verificat și 
condiționat pompele hidra
ulice de la tractoare. Efec
tul economic ? Pompele 
funcționează cu 600—700 
de ore mai mult. Stănică a 
verificat circa 200 de pom
pe. Dacă le-ar fi înlocuit cu 
altele noi, scoase din ma
gazie, prețul de cost al lu
crărilor efectuate de trac
tor ar fi sporit.

Dar aceasta nu este sin
gura inovație a acestui tî
năr. El a contribuit la rea
lizarea unui dispozitiv pen
tru reglarea injectoarelor, 
a creat un altul pentru 
montatul și demontatul 
pompelor de injecție și un 
dispozitiv pentru montarea 
eiemenților în corpul pom
pelor de injecție. Și astfel, 
deși nu lucrează pe cîmp, 
aduce o importantă contri
buție la buna funcționare a 
tractoarelor, de care depin
de în mare măsură calita
tea unei lucrări agricole și 
executarea ei la timp.

MECANIZATORII
DEDU CONSTANTIN

Nu e încă tractorist. Va deveni însă. Deo
camdată e elev în anul trei al Școlii profe
sionale de mecanici agricoli de la S.M.T. 
Făcăeni. Acum face practică la brigada de 
tractoare nr. 3 de la S.M.T. Fetești, care lu
crează pe ogoarele G.A.C. Maltezi. In a- 
ceastă brigadă face practică încă din anul 
înțîi. îi place aici; șeful brigăzii, Alexandru 
Rugină, ca și ceilalți mecanizatori, se ocupă 
cu atenție de el. Ion Vedeanu, tractoristul pe 
lîngă care a fost dat să lucreze, îl învață 
alfabetul meseriei de la A la Z. Și-i nespus 
de fericit cînd îl lasă în locul lui să discu- 
iască ogorul sau să are. Vrea cu tot dinadin

sul să-i demonstreze acestui mecanizator cu 
experiență că pînă va deveni și el egalul lui, 
nu va trece prea mult. Dorește din toată 
ființa lui să ajungă un as în meseria pe care 
și-a ales-o. Nu și-a ales această meserie în 
lipsă de alta, ci pentru că-i place, spre ea 
a simțit chemarea încă de cînd era de virsta 
preșcolară și se aburca pe pervazul ferestrei 
să vadă cum trec tractoarele pe uliță. Și cînd 
pasiunea pentru meserie începe de la această 
vîrstă, există certitudinea că își va da toată 
silința pentru însușirea ei.

RUGINA ALEXANDRU

Despre acest tînăr șef de 
brigadă ne-a vorbit tovară
șul inginer Paul Tănăses- 
cu, președintele gospodăriei 
colective din comuna Mal
tezi, raionul Fetești.

— Brigada condusă de 
tovarășul Alexandru Rugi
nă este fruntașă pe S.M.T. 
An de an obține rezultate 
bune. In fiecare campanie 
agricolă, datorită faptului 
că tovarășul Rugină este un 
bun organizator al muncii 
tractoriștilor din brigadă, 
toate lucrările au fost exe
cutate la un înalt nivel a- 
grotehnic și terminate în e- 
poca optimă. Seară de seară 
e prezent la ședința operati
vă a consiliului de condu
cere și a brigadierilor de
cîmp. Această colaborare strînsă se vede din felul cum se 
desfășoară lucrările din campanie. Din cele 1 200 de hec- 

I tare au fost însămînțate pînă acum cu grîu, orz și plante 
' furajere peste 600 de hectare...

Despre acest experimentat șef de brigadă, se spune că este
1 și un bun agronom. într-o strînsă colaborare cu colectiviștii, 
prin aplicarea unei agrotehnici superioare, la toate lucrările 
a reușit ca an de an să sporească producțiile la hectar. Anul 
trecut, de exemplu, producția de grîu a fost mai mare decît 
in,anul precedent cu,.200 kg la hectar, cea de porumb cu 300 
kâi’ISr floarea soarelui cu 400 de kg.

------.... .. , ,  ------- ------------------------------------------------- —--- ——

POPA ION

Cînd am întrebat în comună, la Valul lui Traian, de Ion 
Popa, ni s-a. răspuns :

— Pe tractorist îl căutați ? Cum să nu-1 cunoaștem ; lu- i 
crează de atîta vreme la noi. E un băiat foarte harnic și 
foarte priceput. Dovadă sînt producțiile mari pe caFe le i 
obținem de pe suprafețele lucrate de el. Mergeți la cîmp și 
vă veți da seama îndată cum înțelege el să-și facă meseria, i

Răspunzînd acestei invitații am mers și l-am văzut la lu- I 
cru pe acest tînăr mecanizator. însămînța grîu din soiul * 
Triumph. Mergea cu o viteză de 16—17 hectare pe zi. El 
vrea să termine primul cu însămînțarea griului. Are el , 
plăcerea asta, să fie cel dinții care încheie o lucrare și cel 
dintîi care începe alta. Nu fuge după hantri. Lucrînd cu 
conștiinciozitate și tragere de inimă, la el se adună însă și 
cei mai mulți hantri.

BOGOJEL MIRCEA

Este șofer pe o cisternă 
cu care transportă carbu
ranții pe cîmp. Asta însă 
nu înseamnă că, în cadrul 
stațiunii, are o muncă mai 
puțin importantă. Pentru 
că dacă de modul cum face 
tractoristul lucrările de
pind producțiile la hectar, 

| apoi de buna aprovizionare 
! a brigăzilor cu carburanți 
și lubrifianți depind func
ționarea continuă, folo
sirea la întreaga lor capa
citate a tractoarelor. Dacă 
ai face o socoteală cîți km 
și cîte vagoane de „hrană 
pentru tractoare- a dus el, 
ai descoperi cifre impresio
nante. Astă toamnă a înso
țit cele 19 tractoare din 
S.M.T. — Lehliu, în raionul 
Tr. Măgurele, unde fuse
seră trimise sa dea un aju
tor tractoriștilor de-acolo. 
Adesea, atunci cînd lucră
rile din campanie sînt în 
toi, merge și noaptea. Nu o 
dată s-a întîmplat să fie 
sculat din somn pentru un 
asemenea drum. Și de fie
care dată el n-a stat pe gîn- 
duri. Cerea să i se spună... 
„adresa" și nu peste mult 
timp cisterna lui plină își 
făcea, acolo pe cîmp, apa
riția.

IANCU TUDOR

El este cel mai tînăr tractorist din cei de față. Are 18 
ani. Lucrează în brigada nr. 9 a S.M.T. Lehliu, pe ogoarele 
colectiviștilor din Lehliu-Sat. A terminat școala anul acesta. 
In campania de primăvară a primit botezul muncii în bri
gada de tractoare. Apoi și-a trecut examenele practice 
pe mașini și pe campanii. In primăvară a lucrat la însămîn- 
țatul porumbului cu semănătoarea 2 SPC2, pentru prima 
oară în viața lui. Examenul l-a trecut cu bine. 
Colectiviștii au recoltat de pe suprafețele însămînțate de el, 
cîte 3 300 kg porumb, 28 000 kg sfeclă și 1729 kg floarea 
soarelui la hectar. în vară a recoltat grîu cu combina. Tot 
pentru prima oară în cariera lui. Și de astădată și-a trecut cu 
succes examenul. Iar acum, în actuala campanie, însămîn- 
țează grîu, tot pentru întîia oară. După cum spune șeful bri
găzii, Marin Vasilescu, Tudor este, de pe acum, stăpîn pe 
meserie. El reușește să însămînțeze zilnic, Ia un nivel agro
tehnic corespunzător, 14—15 hectare pe zi, la fel ca frunta
șul brigăzii, mecanizatorul Gh. Marin, cu care e în întrecere.

♦

BADESCU CONSTANTIN

Este cel mai „bătrîn", tînăr mecanizator. Are o biografie 
plină de fapte și realizări importante. Și-a îndeplinit 
campanie de campanie sarcinile de producție. E șef de bri
gadă de vreo 7 ani. în această calitate a avut în răspunderea 
sa, în afară de problemele organizării muncii brigăzii în ve
derea îndeplinirii și depășirii sarcinilor de plan, și creșterea 
noilor cadre de mecanizatori. Sub privirea și grija lui atentă 
au crescut și s-au maturizat pe cîmp, în toiul anilor ado
lescenței, au învățat meserie cum scrie la carte, 30 de tineri 
mecanizatori.

Pe Ion Popa, Ilie Nache, Dumitru Niculescu, Dumitru 
Apostol, cei mai buni tractoriști din brigada nr. 1 de la 
S.M.T. Valul lui Traian pe care o conduce i-a crescut el. Și e 
mîndru de ei. în ce privește modul cum se achită ei de sar
cinile pe care le au în brigadă, în campanii, disciplina 
în producție, comportarea lor, îi fac cinste oriunde s-ar 
duce cu ei. La toate acestea s-au gîndit desigur și comuniș
tii din stațiune cînd l-au primit în rîndurile membrilor de 
partid.

GABUDEANU MARIN

Este unul din aceia care 
zilnic fac zeci de km cu a- 
telierul pe roți, pentru a 
interveni operativ cînd e 
vorba de vreo defecțiune 
pe cîmp. Inchipuiți-vă cîte 
ore — adunate la toate 
tractoarele și mașinile sta
țiunii — cîte zile întregi, 
se pot pierde dacă oamenii 
aceștia, mecanicii, n-ar 
sosi la timp să facă repara
țiile necesare, inerente în
tr-o campanie agricolă. 
Dar ei, în drumul lor 
verifică și starea tehni
că a mașinilor care func
ționează. Iată, în jurnalul 
de bord al atelierului mo
bil, într-o singură zi au 
fost consemnate următoa
rele intervenții: la brigada 
de la Lupșanu a sudat cî- 
teva spițe la roate și pro
țapul de la semănătorile 
mecanizatorilor Oncică Ni- 
colae și Ilie Dobre, iar la 
tractorul lui Dragomirescu 
a reparat pe loc pompa de 
injecție ; la brigada de la 
Razvani, de asemenea, a 
sudat spife la roțile semă
nătorilor ; a controlat 
tractorul lui Tudor Coman 
și l-a găsit foarte bine în
grijit, fapt care l-a deter
minat să-i cheme pe toți 
din brigadă — inițiativă 
lăudabilă — să le facă o 
lecție practică despre mo
dul cum trebuie îngrijit 
tractorul.

MARIN CONSTANTIN

Un nume cunoscut mul
tora. Este mecanizatorul 
fruntaș al S.M.T. 23 Au
gust, regiunea Dobrogea. 
După terminarea școlii 
n-a pus punct în pre
gătirea profesională. A 
continuat-o în forme noi, 
iar sfaturile vîrstnicilor, ale 
cadrelor tehnice, la care 
întottieciuriă' ’ placat
urechea cu atenție și res
pect i-au fost deosebit de 
prețioase. Iar dacă în toți 
acești ani a fost fruntaș, 
cine poate preciza cît din 
aceasta datorează tocmai 
acestui factor. L-am întîl- 
nit pe cîmp, la volanul 
tractorului, acolo unde se 
simte bine. In fiecare zi în- 
sămînțează cîte 17—18 hec
tare în vreme ce norma pe 
tractor este de 12 hectare. 
Calitatea lucrării: ireproșa
bilă. Fiindcă acest mecani
zator, care în anul în curs a 
recoltat 2 430 kg grîu la 
hectar și 6 000 kg porumb 
vrea să-și depășească la 
anul propriile rezultate. 
Există fotografii care au 
fost puse la panoul de o- 
noare al stațiunii cu mulți 
ani în urmă și care se află 
și acum la loc de cinste. 
Este și una a lui acolo, re
înnoită în fiecare an.

ROMULUS ION

Cînd l-am rugat să ni-I prezinte pe cel mai bun tînăr 
mecanizator, tovarășul Grigore Chirilovici, secretarul orga
nizației de partid din S.M.T. Valul lui Traian, raionul 
Medgidia, nu s-a gindit mult să-l găsească între cei peste 
100 de tineri mecanizatori:

— Utemistul Ion Romulus e dintre cel mai harnici, în
totdeauna s-a situat printre fruntași. Nu-mi amintesc să nu 
fi răspuns operativ la orice chemare. Aș vrea să dau un 
singur exemplu. In vară recoltarea griului cu combinele 
s-a făcut intr-un ritm rapid. Cu eliberatul terenului de paie, 
in vederea deschiderii unui cîmp larg de lucru pentru înce
perea arăturilor, am întîmpinat însă greutăți. El ne-a ajutat 
foarte mult. A fost repartizat să lucreze pe o presă de 
balotat paie. Balotatul paielor este o operație grea, migă
loasă. Deși a venit de pe combină, Romulus a deprins repede 
„noul” meșteșug și, printr-o bună întreținere, a reușit să

■ lucreze fără oprire și să baloteze nu mai puțtn de 331 tone 
' paie. După ce a terminat cu balotatul paielor la G.A.C. Valul 
I iui Traian, a plecat la G.A.C. Ovidiu să ajute brigada de 

acolo, unde a mai balotat încă 75 de tone de paie. El singur 
a eliberat de paie o suprafață de peste 200 de hectare.

Pagină realizată de :

V. CABULEA

și GH. CUCU

I I I I
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L. I. Brejnev a fost ales încheierea vizitei în Pakistan a președintelui

prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.
I

!'

■
J

Consiliului de Miniștri al R. P. Romine,
a

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Moscova a 
fost dat publicității următorul 
comunicat oficial cu privire la 
Plenara C.C. al P.C.U.S. :

.,La 14 octombrie a.c. a avut

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

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

★ *

sa 
al 
al
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★

președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. în legătură cu 
vîrsta înaintată și înrăutățirea 
stării sănătății.

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

Gheorghe Maurer

R
Rtsgjr.>

Leonid Brejnev a consacrat 
mai mult de un sfert de secol 
activității de stat și de partid. 
El s-a născut în anul 1906, într-o 
familie de muncitori în satul 
ucrainean Kamenskoe, care în 
anii puterii sovietice a devenit 
orașul Dneprodzerjinsk — impor
tant centru industrial. L. I. Brej
nev a început să muncească de la 
vîrsta de 15 ani. Lucrînd în pro
ducție, în anul 1923 el a început 
sa învețe și după patru ani a ab
solvit o școală tehnică.

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

începutul activității pe linie 
de stat și de partid a lui L. Brej
nev datează din anul 1937, cînd 
a fost ales vicepreședinte al Co
mitetului Executiv al Sovietului 
Orășenesc de deputați ai oame
nilor muncii din Dneprodzerjinsk. 
în anul 1938, el a fost ales se-

cretar al Comitetului regional 
Dnepropetrovsk al P.C.U.S.

în anii războiului, Leonid Brej
nev a făcut parte din armata ope
rativă îndeplinind munci politice. 
Printre altele, el a fost șeful Di
recției politice a Frontului 4 u- 
crainean. In anul 1943 a fost a- 
vansat la gradul de general-ma- 
ior, iar ulterior — la gradul de 
general-locotenent. între anii 
1946—1950, L. Brejnev a fost 
ales în posturi de răspundere de 
partid în Ucraina, iar în iulie 
1950 a devenit prim-secretar al 
Comitetului Cental al Partidu
lui Comunist din R.S.S. Moldove
nească.

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

în iunie 1957 el a fost ales 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S. în mai 1960, L. Brej
nev a fost ales președinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. L. Brejnev a vizitat 
multe țări din Europa, Asia și 
Africa.

La Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. (1961), el a fost ales 
membru al C.C. al P.C.U.S., iar 
la Plenara C.C. — membru al 
Prezidiului C.C. Din iunie 1963, 
Brejnev este secretar al C.C. al 
P.C.U.S. în luna iulie 1964, 
Leonid Brejnev a fost eliberat 
din funcția de președinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., pentru a se dedica acti
vității în cadrul C.C. al P.C.U.S.

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

Leonid Brejnev este decorat 
cu numeroase ordine sovietice și 
străine. în anul 1961 el a fost 
distins cu înaltul titlu de „Erou 
al muncii socialiste".

i
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R. P. POLONĂ. Vedere par
țială din sala turbogeneratoare- 
lor de la stațiunea energetică 

din Turow.

KARACI 15 — Trimisul 
special Agerpres, Ion Gălățea
nu, transmite : La Casa gu
vernului din Peshawar a avut 
loc miercuri o convorbire în
tre președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, și președintele Pakis
tanului, Mohammed Ayub 
Khan. La convorbire au parti
cipat din partea romînă : Emil 
Bodnăraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, prof, 
univ. Paul Niculescu-Mizil, 
deputat, secretar al comisiei 
de cultură și învățămînt a 
Marii Adunări Naționale, și 
Nicolae Cioroiu, director în 
M.A.E., iar din partea pakista
neză Agha Shahi, director ge
neral în M.A.E. și Bhutti, di
rector în M.A.E.

în urma convorbirii, joi di
mineața s-a dat publicității 
un comunicat comun.

In cursul dimineții de joi, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne și 
persoanele care îl însoțesc au 
plecat spre Karaci. Pe aero
portul Peshawar înalții oas-

peți romîni au fost conduși de 
Habibulah Khan, ministru de 
interne în guvernul central, 
precum și de miniștri ai gu
vernului Pakistanului de vest, 
în călătoria lor la Peshawar, 
oaspeții romîni au fost însoțiți

de Chattari, șeful protocolului 
guvernului pakistanez.

în aceeași dimineață, avio
nul special pus la dispoziție 
de autoritățile pakistaneze, a 
sosit la Karaci, de unde oas- . 
peții romîni și-au continuat 
drumul spre R.A.U.

tovarășul
Ion Gheorghe Maurer 

presei pakistaneze
— Trimisul spe- 
Ion Gălățeanu,

A. N. Kosîghin a fost numit

MOSCOVA — Nikolai Pa- 
tolicev, ministrul comerțului 
exterior al U.R.S.S., a avut joi 
o întrevedere cu Bemardo 
Mattarella, ministrul comer
țului exterior al Italiei. Intre 
cei doi miniștri a avut loc o 
convorbire cu privire la pers
pectivele comerțului sovieto- 
italian.

Vizita delegației culturale

președinte al Consiliului de Miniștri
al U.R.S.S.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : A fost dat 
publicității, de asemenea, ur
mătorul comunicat oficial cu 
privire la ședința Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.:

„La 15 octombrie a.c. a avu: 
loc sub președinția tov. A. I. 
Mikoian, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem < - 
U.R.S.S., o ședință a Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a examinat proble
ma președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a satisfăcut cererea 
tov. N. S. Hrușciov cu privire 
la eliberarea sa din funcția de

U.RS.S. au fost adoptate in 
unanimitate de către membrii 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al UJLS.S.

Membrii Prezidiului Sovie
tului Suprem al UJLSS. l-au 
felicitat cu căldură pe tov. 
A_ N. Kosighin cu prilejul nu
mirii sale in funcria de pre- 

* al Cocsilmhn de M.-

președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. în legătură 
cu vîrsta înaintată și înrăută
țirea stării sănătății.

Prezidiul Sovietului Suprem 
al UJLS^. a numit ca pre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U-RSS. pe tov. 
A. N. Kosîghin, eliberindu-1 
din funcția de. prim-yieepre-_ ședințe al Comrih 
ședințe a! Consiliului de ’ nifffT al UX&S. 
niștri al UJLSS.

Decretele Prezidiului Sovie
tului Suprem al UJLS^. cu 
privire la eliberarea tov. N. S. 
Hrușciov din funcția de pre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și cu privire 
la numirea tov. A. N. Kosîghin 
în funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri al

Tov. A. N. Knsighir. a mul
țumit cordial Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. pentru încrederea a- 
cordată și a dat asigurări că 
va depune toate eforturile 
pentru a îndeplini sarcinile 
care i-au fost încredințate".

★ ♦

SOFIA. — La 15 octombrie a 
început Ia Sofia consfătuirea re
prezentanților uniunilor arhitecte
lor din R. P. Bulgaria, R. S. Ce
hoslovacă, R. D. Germană, R, P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. Unga
ră și Uniunea Sovietică. La con
sfătuire sînt dezbătute princiuaie- 
le direcții de dezvoltare a arhitec
turii contemporane în țările socia
liste.

Din R. P. Romînă participă pmf. 
arhitect Octav Doicescu. Aztrc 
Moisescu, secretar al Uniami ar
hitectelor din R.P.R., și arhitecvL 
AL Iotțiu.

a R. P. Romine in
BELGRAD 15 (Agerpres). — 

între 9 și 15 octombrie a.c., o 
delegație culturală a R. P. Romî
ne, condusă de tovarășa Con
stanța Crăciun, președinta Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, a făcut o vizită oficială în 
R-S.F. Iugoslavia, la incitația se
cretarului federal pentru proble
mele învățămîntului și culturii, 
Ianez Vippotnik. între delegația 
culturală a R. P. Romîne și re
prezentanții Secretariatului fede
ral pentru problemele învățămîn- 
tuhn p culturii al R.S.F. Iugosla-

----------•---------- --------------

Sosirea la Phenian

Primii 35 de ani ai vieții lui 
Alexei Kosîghin sînt legați în 
cea mai mare măsura de orașul 
Leningrad, unde s-a născut în 
anul 1904 în familia unui strun
gar. La vîrsta de 15 ani, el s-a 
înrolat voluntar în Armata Roșie. 
După ce timp de trei ani a fă
cut stagiul militar, s-a înscris la 
școala tehnică cooperatista din 
Leningrad, pe care a absolvit-o 
în 1924. Apoi, el lucrează ca in
structor în rețeaua cooperației 
de consum din Siberia. După 12 
ani, A. N. Kosîghin și-a făcut 
studiile superioare la Institutul 
textil din Leningrad. înainte de 
terminarea institutului el a lucrat 
ca maistru într-o fabrică. Din

1935 pînă în 1938 a înaintat de la 
funcția de maistru la cea de di
rector al unei fabrici textile. în 
1938 a devenit președintele So
netului orășenesc Leningrad.

La trei ani după absolvirea 
institutului, pe cînd era în vîrstă 
de 35 de ani, devine membru al 
guvernului sovietic — comisar al 
poporului pentru industria tex
tilă a U.R.S.S. După alți doi ani, 
Alexei Kosîghin a fost numit 
vicepreședinte al Consiliului co
misarilor poporului al U.R.S.S.. 
iar ulterior, după ce a îndeplinit 
o serie de alte însărcinări, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. (pînă în martie 
1953). Apoi, el a fost numit eon

ducător al organelor centrale de 
planificare.

Din 1960 și pînă în prezent. 
Alexei Kosighin a îndeplinit 
funcția de prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
UJLS.S. El este, de asemenea, 
membru al Prezidiului Comite
tului Central al Partidului Co
munist al Unjnnfî Sovietice.

în acbxitatea lui A. N. Ko
sighin, un loc important l-au ocu
pat problemele relațiilor econo
mice externe. El a făcut vizite 
oficiale in multe țâri din Europa 
și -Via.

în febniane ax„ Alexei Kosi
ghin a fost distins cu titlul 
„Erou al Uniunii Sovietice".

HABAROVSK. — La 15 oc
tombrie, la Habarovsk au lua: 
sGrșit ședințele Comisiei fe
roviare de graniță sovieto- 
chineze. care au dura: 7 zue. 
La ete au pârtieipa: reprezen- 
tanpx magistraieicr Orientu
lui îr.depăr^a: și Transbaika- 
liei. căilor ferate Harbin și 
Țițikarsk. Participantei la 
tratative au discutat probleme 
legate de transportul încărcă
turilor prin stațiile de gra
niță.

Lucrările comisiei s-au des
fășurat într-o atmosferă con
structivă și s-au încheiat prin 
semnarea protocolului cores
punzător. în toate problemele 
ce interes reciproc s-a ajuns 
la o înțelegere.

de

MOSCOVA. — La 15 octom
brie a avut loc la Moscova o 
intîlnire a conducătorilor 
P.C.U.S. și guvernului sovietic 
cu președintele Republicii 
Cuba, Osvaldo Dorticos Tor- 
rado, secretar al Conducerii 
naționale a Partidului Unit al 
Revoluției Socialiste.

La intîlnire au participat 
Leonid Brejnev, Alexei Ko
sîghin, Anastas Mikoian, Ni
kolai Podgomîi, Iuri Andro
pov, Andrei Gromîko și alte 
persoane oficiale.

a unei delegații 
a Uniunii Tineretului 

Muncitor fin R.P. Romînă
PHENIAN- — La 14 octom

brie a scot 2a Pbesrian la in- 
xiîația CoraitKnhri Central al 
Uniunii Tîneretuhri Socialist 
Munâtor Coreean o delegație 
a Uniunii Tinereuilui Munci- 
tor din Repubhea Populară 
Romînă, condusă de Gheorghe 
Stoica, secretar al C.C. al 
U.T3L

La aeroport, delegația a fost 
intimpina-^ de Ko San Jun, 
vicepreședinte al C.C. al Uni
unii Ttoeretxihxi Socialist 
Muncitor Coreean, și de alți 
conducători ai Uniunii

Au fost, de asemenea, pre
zenți Teofil Ionescu, însărci
nat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Romîne ia Phenian, 
alți membri ai ambasadei.

----- •-----

R. S. F. Iugoslavia 
via a avut loc un tyhimb util de 
păreri cu privire la problemele 
culturii și învățămîntului și ale 
dezvoltării colaborării romîno- 
iugoslave în aceste domenii. De
legația romînă a vizitat instituții 
culturale și de învățămînt din 
Belgrad, Zagreb, Liubliana.

Jr
La 15 octombrie, delegația 

culturală a R.P.R. a fost pri
mită de Miloș Minici, vice
președinte al Vecei executive 
federale a R.S.F. Iugoslavia, 
în aceeași zi, ambasadorul 
R. P. Romîne la Belgrad, Au
rel Mălnășan, a oferit o masă 
în cinstea delegației. Au par
ticipat Ianez Vippotnik, se
cretarul federal pentru pro
blemele învățămîntului și cul
turii și alte personalități iugo
slave din domeniul învățămîn
tului

KARACI 15 
cial Agerpres, 
transmite :

Cu prilejul vizitei în Pakistan, 
președintele Consiliului do Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
făcut presei pakistaneze urmă
toarea declarație :

„Am avut fericitul prilej ca în 
drum spre patrie să fac o vizită 
de prietenie la invitația președin
telui Mohammed Ayub Khan în 
această frumoasă țară a continen
tului asiatic, Republica Pakistan. 
Deși scurtă, vizita ne-a dat po
sibilitatea să cunoaștem citeva în
treprinderi moderne și să venim 
astfel în contact nemijlocit cu 
munca și realizările poporului 
pakistanez. Deosebit de plăcută 
și interesantă pentru mine a fost 
intîlnirea cu președintele Pakis
tanului, Excelența Sa Mohammed 
Ayub Khan, desfășurată într-o 
atmosferă de sinceritate și caldă 
prietenie. Cu prilejul schimbului 
de păreri asupra problemelor de 
interes reciproc și asupra unor 
probleme internaționale, am con
statat cu satisfacție năzuințele

popoarelor noastre in direcția a- 
sigurării păcii, cît și părerile 
noastre comune cu privire la dez
voltarea relațiilor dintre Rominia 
și Pakistan, la întărirea prieteniei 
dintre cele două popoare. în a- 
cest cadru, un valoros rezultat 
este hotărîrea de a stabili legă
turi diplomatice între R. P. Ro
mînă și Pakistan. îmi exprim con
vingerea că aceste legături, cola
borarea în domeniul economiei, 
al comerțului cît și în alte do
menii se vor dezvolta și întări 
continuu în interesul ambelor 
noastre popoare și al menținerii 
și consolidării păcii în lume, 
înainte de a părăsi țara dv. do
resc să mulțumesc din inimă 
gazdelor pentru desăvîrșita ospi
talitate pe care ne-au rezervat-o. 
îmi îngădui să folosesc prilejul 
ce mi se oferă, pentru a trans
mite poporului pakistanez, prin 
intermediul ziarelor dv. un căl
duros mesaj de prietenie și stimă 
din partea poporului Romîniei și 
să-i adresez cele mai bune urări 
de succes pe drumul progresului, 
ăl dezvoltării economice și al 
prosperității patriei sale".

J

Și

Președintele
de Gaulle

la Sao Paulo

și culturii.
’★

seara. delegația s-a ma
in Capitală.

Rezultatele parțiale în favoarea

ale alegerilor din Anglia extinderii relațiilor
indică un avans al laburiștilor
LONDRA 15. — Corespon

dentul Agerpres, Liviu Rodes- 
cu, transmite:

Rezultatele parțiale ale ale
gerilor generale din Anglia 
date publicității pînă la ora 1 
noaptea (ora Bucur eștiului) 
sînt următoarele:

Partidul laburist — 76
locuri, cîștigă 16 locuri și pier
de două; partidul conservator 
— 46 locuri, cîștigă două 
locuri, pierde 15 locuri, parti
dul liberal — un loc, pierde 
un loc. Pentru a-și asigura o 
majoritate în parlament, labu
riștii au nevoie de un plus de 
3,5 la sută din voturi. Pină la 
această oră, aparatele electro
nice de la B.B.C. indică un a- 
vans de 4,3 la sută pentru la
buriști. Comentînd aceste re
zultate, observatorii politici a- 
preciază că dacă acest ritm 
continuă în favoarea laburiști
lor, ei vor obține în plus față 
de conservatori 30 locuri în 
parlament, număr suficient 
pentru a le asigura majorita
tea parlamentară. în cadrul 
emisiunilor televiziunii s-a a- 
rătat că patru circumscripții 
electorale din Liverpool care 
erau deținute de conservatori 
au fost cîștigate de laburiști.

★

sigurafi de o majoritate de 31 
locuri în viitoarea Cameră a 
Comunelor". Rezultatele din 
peste 64 de circumscripții cu
noscute la ora 1 noaptea ilus
trează o deplasare de voturi de 
4,2 la sută în favoarea labu
riștilor.

cu țările socialiste

Comentând primele rezultate 
ale alegerilor generale din An
glia, Agenția France Presse 
relatează că laburiștii „sînt a-

Joi 
poiat

Pe aeroportul Băneasa erau 
prezenți tovarășii loan Con
stant Manoliu, ministrul jus
tiției, Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Ion Moraru și Virgil 
Florea, vicepreședinți ai Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, oameni de cul
tură.

Au fost de față Ante Ciu- 
dina, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R.S.F. Iugosla
via în R. P. Romînă, și mem
bri ai ambasadei. j

KARACI 15 — Trimisul spe
cial Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite: Președintele Pakista
nului, feldmareșalul Mohammed 
Ayub Khan, a remis reprezen
tanților presei romîne următorul 
mesaj adresat poporului romîn;

„Sînt fericit că am prilejul să 
adresez în numele guvernului și 
poporului pakistanez și al meu 
personal un salut poporului ro
mîn. A fost pentru mine o mare 
plăcere să mă pot întîlni cu pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, 
Excelența Sa domnul Ion Gheor
ghe Maurer, cu domnul Emil 
Bodnăraș, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și cu ceilalți 
oaspeți romîni.

Am avut cu președintele 
Maurer un schimb de vederi în
tr-o atmosferă de cordialitate și 
prietenie. Sîntem satisfăcuți să

constatăm o sferă largă în care 
pozițiile noastre față de proble
me internaționale de primă im
portanță coincid, cu toate că 
aparținem unor diferite sisteme 
sociale și grupări de state.

Popoarele noastre împărtășesc 
un profund atașament pentru 
pace și sînt hotărîte să-și apere 
independența politică și suvera
nitatea astfel îneît să fie în mă
sură să-și asigure dezvoltarea lor 
economică și ridicarea nivelului 
de trai.

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

Doresc poporului romin pros
peritate, fericire și succese în e- 
torturile sale pașnice".

■'1

PROLOGUL
UNEI CONFRUNTĂRI

nul francez și-a manifestat îm
potrivirea față de aplicarea unei 
reduceri a tarifului „exterior", 
considerînd că în felul acesta 
monopolurile americane împre
ună cu cele vest-germane vor a- 
vea o posibilitate sporită să con
cureze produsele franceze chiar 
pe piața internă. în acest con
text, legarea grăbirii aplicării 
tratatului de la Roma, de conce
sii imediate făcute Statelor Unite 
a apărut ca neavantajoasă pen
tru Franța. „Cercurile franceze, 
scria ziarul „LES ECHOS", nu 
văd cu ochi favorabili accelera
rea tratatului de la Roma așa 
cum propune Comisia Pieței co
mune... De altfel, se pune între
barea dacă planul de accelerare, 
în măsura în care este completat 
cu propunerea germană de scă
dere a tarifului exterior comun, 
ar putea avea drept consecință o 
apropiere a punctului de vedere 
francez și vest-german în cadrul 
Pieței comune sau mai de grabă 
apariția unor noi divergențe".

Așadar, reprezentanții francezi 
la Bruxelles au reluat vechiul lor 
deziderat privitor la intrarea în 
vigoare a Pieței comune agri
cole paralel cu cea referitoare la 
produsele industriale. La acest 
punct, divergențele franco-vest- 
germane s-au manifestat, ca și 
pînă acum, din plin. încercarea 
vest-germană de a separa schim
bul produselor industriale de cel 
al produselor agricole s-a izbit 
de insistența Franței de a se sta
bili înainte un preț comun la 
cereale. După cum se știe, cere
rea franceză nu este nouă și în 
decembrie 1963 ea a atîrnat ame
nințător asupra miniștrilor din 
Piața comună, care au acceptat 
de teama destrămării întregii 
Piețe comune anumite principii 
ale „integrării agricole", dar ter
menele aplicării acestor principii 
nu numai că nu au fost respec
tate, ci la un an de la stabilirea 
lor — adică în decembrie 1961 
— miniștrii vor trebui să redes
chidă dosarul negocierilor privi
toare la prețul unic la cereale.

Z. FLOREA

neral. In domeniul relațiilor din
tre parteneri s-a înregistrat o 
reafirmare a pozițiilor divergente 
și pe alocuri chiar ireconciliabi
le. Acest lucru s-a desprins în 
pofida afirmațiilor cu caracter 
general despre „dorința" de a- 
propiere, despre „principii 
mune" etc. însăși lansarea „ini
țiativei 1964" de către Comisia 
Pieței comune a apărut ca o în
cercare de înăbușire a divergen
țelor existente în grăbirea terme
nului stabilit de tratatul de la 
Roma pentru înlăturarea bariere
lor vamale. în preambulul „ini
țiativei 1964“ se arăta că „Comi
sia Pieței comune departe de a 
dori să dramatizeze starea de 
apatie, o ia în considerare însă 
cu seriozitate" și de aceea con
sideră că „prima sarcină a Co
munității Economice Europene 
este menținerea dinamismului 
său...“ Dar în loc să insufle „di
namism", așa cum preconizau 
autorii „inițiativei 1964“, ea a 
declanșat o reacție în lanț în ma
nifestarea divergențelor între 
parteneri, în special între Franța 
și R.F.G.

Cu toate că Comisia Pieței co
mune nu a considerat propuneri- 
le sale ca un „plan pachet" ci a 
atras atenția că ansamblul lor 
poate fi tratat separat, discuțiile 
din Consiliul ministerial au re
liefat că în fiecare dintre pro
blemele abordate jocul de inte
rese nu poate fi lesne armonizat. 
Poziția R.F.G.: delegația vest- 
germană a prezentat la Bruxelles 
un plan care prevede scăde
rea tarifului vamal „qxterior", 
adică cel aplicat schimburilor 
economice ale celor șase țări 
membre
cu terți. în felul acesta, gu
vernul vest-german s-a apro
piat de cererea americană ca în 
cadrul rundei Kennedy, ale cărei 
tratative urmează să fie reluate 
la Geneva la sfîrșitul acestei 
luni, tarifele vamale să fie re
duse la cît mai multe produse. 
Inerent s-a produs o distanțare 
și mai accentuată de interesele 
Franței. Poziția Franței: Guver-

BRASILIA — ° 9Cur*^
vizită tn orașul Brasilia, unde a 
asistat la o ședință a Parlamen
tului, în cursul căreia a rostit 
ultimul discurs politic din ca
drul- călătoriei pe care a între- 
prins-o în America Latină, pre
ședintele Franței, de Gaulle, a 
sosit miercuri după-amiază în 
orașul Sao Paulo. El s-a bucurat 
de o primire foarte călduroasă 
la care au participat membrii 
coloniei franceze. Luînd cucîntul 
în cadrul unei recepții, generalul 
de Gaulle a subliniat faptul că 
numai printr-o largă colaborare 
economică internațională se poate 
pune capăt mizeriei și foametei. 
Totodată el s-a pronunțat în fa
voarea unei strîngeri a relațiilor 
de prietenie și colaborare între 
Franța și Brazilia.

WASHINGTON. — Cu prilejul 
împlinirii unui an de la semnarea 
Tratatului de la Moscova cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare în atmosfera, spațiul 
cosmic și sub apă, la 20 octombrie 
va avea loc Ia Organizația Națiuni
lor Unite o ședință festivă la care 
vor participa reprezentanții țarilor 
membre acreditați la O.N.U. 
O.N.U. va emite un timbru speci
al, consacrat împlinirii unui an 
de Ia semnarea Tratatului de la 
Moscova.

co-

recerea în revistă 
fără rezultate con
crete a agendei su
praîncărcate a celei 
de-a 143-a sesiuni 
a Consiliului mi- 
nisterial al Pieței

comune — începind cu discuta
rea relațiilor cu Austria, Kenya, 
Uganda și Tanzaniei și pînă la 
abordarea programului ^Inițiati
va 1964“ — a constituit un pro
log la „marea confruntare anun
țată pentru luna decembrie. In 
?irivința relațiilor cu terțe țări, 
ie ele europene sau africane, cei 

șase au izbutit sâ găsească o a- 
mînare nestînjenitoare prin îm
puternicirea Comisiei Pieței co
mune să ducă in 1965 tratative 
pe baza unui mandat limitat. A- 
trage atenția faptul că Austriei 
se oferă anumite condiții menite 
să o atragă de partea Pieței co
mune, și deci să o îndepărteze 
de Asociația europeană a liberu
lui schimb, a cărei membră este, 
dar la Viena s-a semnalat mai de 
grabă intenția ca Austria sâ ser
vească drept punte de legătură 
între cele două grupări econo
mice.

Cît privește tratativele cu cele 
trei țări africane, mandatul acor
dat Comisiei Pieței comune se a- 
seamănă cu cel în baza căruia 
au fost inițiate tratative cu Ni
geria ; aici se înregistrează o ati
tudine diferențiată față de fostele 
colonii engleze care acum sini 
membre ale Commonwealthului. 
Acestora, Franța nu este dispusă 
să le acorde un statut de asociere 
ca cel prevăzut în acordul de la 
Yaunde pentru cele 18 state a- 
fricane, în majoritate foste co
lonii franceze. Membrilor Com- 
monwealthului li se dă in cel 
mai bun caz posibilitatea sa în
cheie un acord cu Piața comună 
pentru exportul anumitor materii 
prime, dar nu li se dau garanții 
pentru vînzarea acestor produse.

Celălalt capitol abordat la Bru
xelles, și anume relațiile dintre 
cei șase membri ai Pieței comune 
pe baza propunerilor recente ale 
Comisiei respectivei grupări a 
dat naștere la fricțiuni care nu 
au putut fi disimulate prin afir
mații de intenții cu caracter ge-

RIO DE JANEIRO. — Intr-o no
tă a Ministerului Afacerilor Ex
terne din Brazilia s-a făcut cunos
cut oficial că guvernul brazilian 
intenționează să promoveze comer
țul cu țările socialiste.I

să abandoneze

puterea

F RANT A. „Grande Opera" din Paris

Khanh nu vrea

SAIGON — Triumviratul 
militar din Vietnamul de sud 
își va menține puterile exe
cutive pînă anul viitor, în 
ciuda promisiunii că se va 
autodizolva în cursul acestei 
luni, transmite agenția Asso
ciated Press. Generalul Ngu
yen Khanh va continua să de
țină funcțiile cheie, puțind să 
rămînă premierul unui guvern 
interimar pînă la organizarea 
unor alegeri generale.

Relatările agenției mențio
nate par să indice faptul că 
autoritățile sud-vietnameze au 
renunțat la intenția de a in
stala un guvern civil, așa cum 
propaganda oficială afirma cu 
insistență.

Pe de altă parte, guvernul 
a cerut miercuri tuturor tine
rilor în vîrstă de 20—25 ani 
să se înroleze în armată în 
decurs de 15 zile, fiind ame
nințați că în caz contrar vor 
fi judecați și condamnați.

ale Pieței comune
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