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Vizita conducătoi tor de partid pi
la Hidrocentrala

Organ al Comitetului crățenesc P.M.P. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

...După Cum ș-a 
mai anunțat, în 
zilele de 18 șl 19 
octombrie s-au 
desfășurat la In
stitutul de mine 
din Petroșani lu
crările sesiunii teh- 
nico-științifice eu 
tefna: „Metode
folosite pentru 
creșterea produc
ției și productivi
tății muncii, pen
tru reducerea con
sumului de mate
rii prime și ma
teriale și îmbună
tățirea condițiilor 
de> muncă". Cli
șeul înfățișează un 
aspect de la se
siune.

Inițiativă, spirit gospodăresc
Incinta depoului de locomotive 

GF.R. din Petroșani te întîmpinâ 
mereu mai proaspătă, mai frumoa
să. Aleile de zgură roșie, măr
ginită de cărămizi vopsite, în alb 
arborii tineri, plantați de curînd, 
garajul de la intrare pentru adă- 
postirea motocicletelor muncitori
lor, remizele curate, bine încălzi 
|e și’ ventilate, dovedesc multă ini
țiativă și spirit gospodăresc din 
partea colectivului acestei unități. 
- Meritoriu este - faptul- _că paralei 
cu preocuparea pentru remorcarea 
cu regularitate a trenurilor, pentru 
sporirea economiilor de combustibil 
convențional și uleiuri, muncitorii 
depoului -înfăptuiesc noi realizări 
menite să ridice nivelul tehnic at 
procesului de producție, să le in
fluențeze și să le ușureze munca.

Recipient de mare capacitate 
pentru îmbunătățirea 
funcționării instalației 

pneumatice
A arul comprimat are utilizări 

multiple în depoul C.F.R. Petro
șani. El servește la punerea în 
funcțiune a unor mașini-unelte, la 
suflarea țevilor fierbătoare la lo
comotive în vederea curățirii loi 
etc. Pînă acum, compresorul pen
tru producerea energii! pneumatice 
eta legat direct , la rețea,; din - care 
ca.uză presiunea și debitul de aer 
comprimat nu erau constante, iar 
instalația era folosită neeconomic.

De curînd, conducerea depoului a 
luat, măsuri de îmbunătățire, a func
ționării ■ instalației: d a alimentare cu 
energie pneumatică, prin instalarea 
unui recipient tampon cu o capa
citate de 10 m.c. In prezent, lucră
rile de montaj sînt avansate și 
peste cîteva zile, noul recipient va 
fi pus in funcțiune, fapt care va 
contribui la îmbunătățirea alimen
tării cu aer comprimat a locurilor 
de muncă din depou.

rea în funcțiune a acestei instala
ții, se ’ scurtează mult timpul d? 
staționare a locomotivelor la com
pletarea rezervei de nisip. La rea 
lizarea acestei instalații au mun
cit cu multă - pricepere șeful de 
echipă Haidu Amos, 1.3 ătușul Mo 
raru , Emil, electricianul Grecu 
Constantin și alții.

De la e lună — la sase luni
Rețeaua de termoficare a depou 

lui este cpșerviță de două cazane 
ala căror focare trebuia, rezidite ca 
cărămidă’ refract ‘ă în fiecare ’TiT-' 
nă, . deoarece căptușeala refractară 
era măcinată de flăcările injectoa- 
relor.

Pentru evitarea rezidirii la in
tervale prea scurte a focarelor, 
tehnicienii depoului au studiat po
sibilitatea amplasării mai judicioa
să a inject oarelor. Astfel s-a cons
truit o auticameră da ardere care, 
prelungește focarul în care 1 fost 
montată gura tnjectoarelor cu pă
cură. Prin adăugarea acestei anti
camere de ardere la focar, flăcările 
nu-mai ard căptușeala refractară și 
aceasta tezistă acum'un timp înde
lungat. De acum șase luni, cind a 
fost mpdiiicat primul focar, zidă
ria refractară a focarului nu a mai 
fost -refăcuta. in urmă acestei cons
tatări, recent s-a trecui la cons
truirea unei anticamere de ardere 
și la cel de-al doilea focar.

---  -----------O —-------

Un cartier tînăr și problemele lui
Cartierul a apărut nu cu multi 

ani în urmă. Și, deși tînăr, el s? 
dezvoltă impetuos, se îmbogățește 
în frumusețe... Tinerețea cartieru
lui te Impresionează la fiecare pas ; 
aici se finisează un nou bloc ele
gant, dincolo se asfaltează o stra
dă, in altă parte se amenajează 
terenul în jurul construcțiilor abia 
terminate. Animație, muncă — iată 
ce da cartierului o notă tinerească 
și în aceste Zile de plină toamnă. 
Dar tinerețea cartierului nu se 
menține mimai prin noile construc
ții, ci și jjrin buna lui gospodărire, 
prin întreținerea curățeniei ‘ pe 
străzi;. în jurul blocurilor, în in-? 
tenorul lor. Iată o îndatorire la 
care sînt chemați să răspundă mii 
de. locuit ri.„— adevărații gospo• . 
dări și gazde ale noului cartier,'

Ihtr-una ^din sălile noii școli din ( 
cartier a avut Ioc recent întruni-’’ 
rea unui grup de oameni. Erau 
membrii de partid din cartier, pen
sionari ș‘, gospodine, un mic deta- 
șaipent-din marea armată a comu

niștilor, preocupați, ca și tovarășii 
lor din cîmpul muncii, de intere
sele generale, de transpunerea in 
viată a sarcinilor puse de partid.

— Avem apartamente frumoase,» 
confortabile, e datoria noastră să 
le îngrijim — pe această temă s-au 
purtat nenumărate discuții în adu
nările comuniștilor din cartier. Ple
cați de lp aceste adunări, membru 
de partid s-au' sfătuit cu locatarii 
despre posibilitățile de într aținere 

e a spațiului locativ, i-au îndemnat 
la, acțiuni obștești pentru a . face 
ca blocurile în care locuiesc să 
aibă up aspect cît mai atrăgător. 
Comunista Borza Cornelia, e una 
din cele mai active jitatoare din 
cartier. Din îndemnul ei, locatarii 
din blocul 26 ди zugrăvit casele 
scărilor. Ie-au împodobit cu ta- 

, blouri, pildele și flori, Dar ordinea 
și' frumosul, grija pentru curățenie

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

ghiu-Dej fi alți conducători ai 
partidului și statului nostru au vi
zitat valea Argeșului, exămlnind 
amplasamentul și schema de ame
najare a hidrocentralei de . pe a- 
cest rîu. Țara întreagă a aflat a- 
tund că acolo, in inima munților, 
se va înălța incă una din mărețele 
construcții ale socialismului. In 
scurtă vreme, pe locurile sălba

tice ale cheilor Argeșului a înce- ' 
put să se "> desfășoare activitatea 
însuflețită caracteristică marilor 
șantiere. Tot ceea ce au realizat 
in acest răstimp miile de construc
tori le dă temei să spună acum 
„Cuvîntul partidului devine fap
tă l“. Nu peste mulțl ani, hidrocen
trala de pe Argeș iși va trimite 
prețioasa energie electrică econo
miei noastre în plin avînt.

Vineri, 18 octombrie 1983, con
structorii au avut din nou oaspeți 
dragi. Tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Nicolae Ceau- 
șescu, Cbivu Stoica; Gh. Gas
ton Marin au făcut o vizită 
Ia șantierul hidrocentralei „16 Fe« 
bruarie" de pe Argeș. Conducăto
rii de partid și de stat au fost în
soțiți de tovarășii Ștefan Matei, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Argeș al P.M.R., Constantin 
Sandu, președintele Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular regio
nal, de activiști de partid și de 
stat.

La Corbeni, unde se află’ con
ducerea grupului de șantiere, oas
peții au fost întimpinațl de minis
trul minelor și energiei electrice. 
Bujor Almășan, Nicolae Gheorghiu, 
adjunct al ministrului, 
beri, director general 
derii de 
Nicolae 
șantiere, 
adjunct, 
giner-șef al Institutului de studii și 
proiectări hidroenergetice, Prandsc 

■■ Anton. -secretarul comitetului de 
partid »!■ șantierelor, dg ІЩЙ«1 
specialiști.

La sediul conducerii șantierelor, 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și celortalți : conducători de - 
partid și de stat le-au fost prezen
tate de către șeful proiectului, 
ing. Kțjrcea Sipiceânu, soluțiile a- 
doptatp pentru construirea acestui 
important nod hidroenergetic pro
iectat în întregime In țara noastră, 
precum și stadiul actual al lucră
rilor.

■ Hidrocentrala de pe riul Argeș 
va -avea o putere instalată de 220 
MW, iar' producția el anuală va fi 
de 400 milioane kWh. Potențialul 
hicfroenergetic al - Argeșului' va fi 
utilizat pe O distanță de 25 km., 
iar pentru mărirea debitului de apă 
vor fi captate Topologul, rîul 
Doamnei, Vîlsanul și alte rîuri de 
munte ale căror ape vor fi dirijate 
spre lacul de acumulare prin albii 
subterane măsuri nd 28 km. Lacul 
de acumulare, lung de 14 km.,. va 
avea un volum de circa jumătate 
miliard metri cubi de apă. Specia- ■ 
Uștii au relevat și alte avantaje 
ale construirii acestui nod hidro
energetic. Se crează astfel posibili
tatea irigării In viitor a peste 100 000 
hectare în bazinul Argeșului, vor 
fi ferite de inundați] importante 
supralețe de teren agricol, se va

Adalbert Gil- - 
al întreprin- 
hidrotehnice, 
grupului de '■ 

tngiher-șef

Construcții 
Ștefan, setul 
Radu Gânbe: 
Alexandru Nourescu, in-

„16 Februarie** 
Argeș
asigura mărirea debitului de apă 
pentru alimentarea , 'ajitalOi,

Au fost vizitate principi Не
obiective ale acestui scutier чге 
se întinde pe o lungime de 25 km.

Mașlule urcă spre fabrica de 
betoane pe .șoseaua ■ nouă tăiată în 
stîncă, sțrăbătînd tunele și trecînd 
peste viaducte ridicate cu îndrăz
neală șl măiestrie, de constructori. 
In aceste locuri, unde în nrmă cu 
doi- ani nu- erau nici poteci, s-a 

’ deschis acUm accesul pentru auto
camioanele de mare tonaj care a- 
provizioneăză ’ fabrica de betoane 
cu; agregate și ciment. încă înain
te de . definitivarea drumului, cbn- 
structorii aii reușit, > invîngînd se
rioase 
lajele 
toane, 
brica 
arătat 
derne, 
tropneumatică, vor 
tățile mari de beton 
strucția barajului.

La cota 834, la 
Vidraru, unde se 
namentul barajului, 
partid și de stat ati 
ing. Radu Prișcu, principalul spe
cialist în proiectarea de baraje din
l. S.P.H., - despre felul cum s-au 
proiectat și organizat 
Barajul 
curbură
m. este 
recente

- diale. Soluția adoptată este 
mai economică în comparație 
alte variante studiate.

Conducătorii de partid și de 
au apreciat pozitiv faptul că în so
luțiile adoptate proiectanții s-au

- călăuzit atit de principiul econo
micității, cit și de cel al obținerii 
unui grad ridicat de siguranță a

■ construcțiilor’ hidroene’qetice. 
-! Aici Ia ’baraj, frumusețea jîba- 
tică a cheilor Argeșului a fost*spo- 
rită de mîna omulifl cu noi înfăp
tuiri. Infruntlnd natura aspră, că- 
țărindu-se cu îndrăzneală pas cu 
nas pe gptașe, constructo
rii au aruncat prima punte peste 
cheile Argeșului —- cablurile de 
oțel ale macaralelor funictdăre? Pe 
aceste cabluri vor face zeci de mii 
de drumuri benele încărcate cu be
ton, ridicînd în călea apelor uria
șul scut de 500 000 metri cubi1 be
ton al hidrocentralei.

Oaspeții coboară apoi în Vatra 
barajului 
veniment 
fierului: 
nulul la 
șeful acestui șantier, prezintă or
ganizarea lucrărilor; în 
de constructori așteaptă 
dare. Din Înălțimi, pe 
macaralei este coborîtă- 
nă. Cu ea coboară muncitorul be- 
nist, Alexandru Ojog, un veteran 
al marilor șantiere .ale socialismu
lui și inginerul Ladislau Ra- 
koși, unul din îndrăzneții con
structori care au adus o contri
buție de seamă la pregătirea mij
loacelor mecanizate pentru ataca
rea acestei importante lucrări. 
Ambii au adus aici „școala" Bica- 
zului pe care Argeșul le-o îmbo
gățește necontenit. Lor le-a reve
nit cipstea de a turna primele 
cantități de beton. Th aplauzele

greutăți, să transporte utl- 
complexe ale fabricii de be- 
macaralele funicular. La fa

de betoane specialiștii au 
oaspeților că utilajele mo- 
dirijate prin comandă elec- 

aslgura canti 
cerute de con

punctul numit 
va alia coro- 

conducătorii de 
discutat cu

cum 
lucrării o, 

— de tipul în arc cu dublă 
— cu o Înălțime de 165 

conceput pe baza celor mai 
realizări ale tehnicii mun

cea 
cu

stat

pentru a asista la un e- 
important in istoria șan- 
începerea turnării beto- 
baraj. Ing. Gh. Sălăjan,

jur, sute 
cu nerăb- 

cablurile 
prima be-

(Continuare în pag. 3-a)

Instalație mecanică 
pentru alimentarea cu nisip 

a locomotivelor
Pînâ acum, umplerea domurilor 

locomotivelor cu nisip pentru frî- 
nare era făcută manual de către 
3—4 muncitori.

Dili inițiativă conducerii depou
lui s-a trecut la construirea, din 
resurse interne, a unei instalații 
pentru alimentarea mecanică a lo
comotivelor cu nisip. Instalația 
constă dihtr-un ciur mecanic și 
un elevator cu aer comprimat care 
ridică nisipul intr-un buncăr. Din 
acest buncăr domurile de nisip ale 
locomotivelor se .umplu în citeva 
minute, instalația fiind deservită 
de Către un singur om, Prin pune-

M,blocuri cu 1670 apartamente moderne...cuprinde, pînă, acum noul cartier Livezeni. IN CLIȘEU: Cele mai noi blocuri date recent 
în folosință.
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In brigada artistica de agitație de

FILMUL SĂPTĂMiEttl
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ia anii de democrație populară 
mișcarea artistică de amatori a cu- 
noetut o dezvoltare neîntîlnită în 
trecut. Pe lingă genurile cunoscute 
Si înainte, a luat naștere Un gen 
nou de formație, brigada artistică 
de agitație. Cu un număr redus de 
interpreți earaeterizîndu-se prin 
mobilitate și operativitate, tratînd 
aspecte concrete ale colectivului 
unde este creată, brigada artistică 
de agitație este un minunat factor 
agitatoric, un gen de formație cu 
o mare eficacitate în procesul de 
producție. Crearea textului pentru 
brigadă, punerea lui în scenă, cit 
»i spectacolul prepriu-zis, solicită 
interpreților și instructorilor mul
tă- conștiinciozitate. La clubui din 
Anlnoasa s-au obținut succese fru
moase în ce privește activitatea 
brigăzilor artistice de agitație. Voi 
căuta să fac cunoscute cîteva din 
metodele folosite de noi în mun
ca cu brigăzile artistice de aqi- 
tatle.

După .cum se știe crearea textu
lui brigăzii este lucrul cel mai 
greu. Multe din cluburile din Va
lea Jiului, întîmpină greutăți în 
această privință, peste tot tăcîn 
du-se simțită lipsa de creatori I a 
Clubul din Aninoasa, cu toate că 
nu avem un cerc literar, ara înfi
ințat un colectiv de creație com
pus dir> trei tovarăși. Datele nece
sare creăiii textului le primim de 
la responsabilul cu munca cultu
rală de masă din comitetul sindi
catului care, la rîndul lui, Ie cu
lege de la responsabilii culturali 
din grupele de sindicat precum și 
din constatările pe „teren" ale 
membrilor brigăzii. Aceștia, venind 
In contact direct cu procesul de 
producție, furnizează date semni
ficative, realizări și, bine înțeles, 
lipsurile care le îngreunează mun
ca. Odată intrați în posesia date
lor, membrii colectivului de crea
ție trec la prelucrarea materialu
lui. Aici fiecare lucrează în dome
niul care îi este accesibil. De e- 
xemplu, tov. Popa Constantin se 
descurcă mai ușor la versuri, tov. 
Coșereanu la scenete și monoio- 
guri etc. Inițial se fixează pretextul 
brigăzii ca : excursii imaginare prin 
țară sau prin comună, concurs 
cine știe cîștigă etc.

Odată stabilit acest fir, fiecare 
iși alege materialul și Й lucrează 
De obicei la alegerea Iert motivu
lui și a firului călăuzitor lucrează 
întregul colectiv. Crearea imul 
text nu depășește 2—3 zile. Aceas

Cercul de arta plastica al duhului muncitoresc din Lupani des- 
Ușoară o bogata ți rodnica activitate. De altfel renumele acestui 
cerc a depășit de mult granițele Văii jiului ți ale regiunii Hune
doara.

Zilnic, in sala special destinata acestui sere pot fi intflniți ti
neri mineri, lăcătuși, strungari, electricieni, constructori și tehnicieni 
care sub conducerea instructorului incoarcl o* prindă pe plane, eu 
ajutorul poneiului, imagini din munca *1 viața anul a oamenilor muncii,

IN CUSEU: Un instantaneu obișnuit la coreul de arta piaottca 
el «tubului muncitoresc din Laponi.

ta pentru ca datele primite să 
nu-și piardă valabilitatea. Textul 
aeamblat și legat intr-un tot uni
tar este bătut la mașină și supus 
aprobării comitetului sindicatului și 
comitetului de partid. De aici în
cepe munca cu colectivul brigăzii 
respective.

Instructorul clubului trece la re
partizarea rolurilor pe membri bri
găzii. Pregătirea la masă, durează 
1—2 zile în care timp interpreți) 
se obișnuiesc cu rolul respectiv șl 
cu întreg programul. Textul odată 
învățat, se trece la jocul pe sce
nă. In toate programele noastre 
căutăm să introducem cît mai mul
tă mișcare. Un program lipsit de 
vioiciune plictisește, dînd impresia 
de sărăcie artistică. Dacă In con
ținut ne străduim să ținem seama 
de realitate, în ceea ce privește 
forma artistică, insistăm în mod 
deosebit pe o prezentare cit mai 
adecvată, accesibilă și plăcută. 
Dacă unele programe prezentate 
de brigăzile noastre au fost mai 
slabe din punct de Vedere artistic, 
aceasta se datorește tocmai lipsei 
de insistență asupra jocului. A- 
ceastă deficientă am căutat să o 
eliminăm și în parte am reușit 
datorită faptului că membrii bri
găzii noastre s-au maturizat șj au 
devenit mai puțin timizi. Brigada 
de agitație este o formă foarte e- 
f ic ace de popularizare a fruntași
lor, a metodelor înaintate de mun
că cît și de îndreptare a lipsuri
lor în muncă. De aceea noi ținem 
foarte mult cont de ponderea pre
zentării pozitivului în cadrul pro
gramului de brigadă, ca acesta să 
ocupe cel puțin două treimi din 
program. Prezentarea datelor po
zitive solicită din partea colecti
vului de creație, a instructorului 
si interpreților o atenție deosebi
tă. O înșiruire seacă de date sl 
nume de oameni, cifre citate con- 
tabilicește nu produc nici o impre
sie. Auditoriul așteaptă pozitivul, 
dar dorește și artisticul. Colecti
vul brigăzii noastre a rezolvat a- 
ceastă problemă prinzînd aspect ex
pozitive In scenete, cuplete, sche
ciuri etc. Dar să exemplificăm - 
Intr-un program de brigadă am 
imaginat o călătorie pe funicula- 
rul Aninoasa—Petrila. Din discu
țiile purtate de participant!! Ia a- 
ceastă călătorie am reușit să pu
nem într-o formă artistică aspec
tele pozitive din munca colectivu
lui de la funicular. Am arătat că 
putem merge șî mal repede deoa

rece • cablul este Întreținut cu si
guranță și. pricepere de mecanicul 
fruntaș M. Lazăr. Umorul l-am 
realizat tocmai din frica pârtiei- 
panților de a nu avea vreo neplă
cere.

Tot In această călătoria am a- 
mintii și de lucrul da calitate pe 
care-1 prestează cei de la repara
ții de cupe și rame, cel de la în- 
treținere ete.

Sub formă de concurs cine știe* 
cîștigă, ghicitori și proverbe, om 
pus nenumărate aspecte positive 
După fiecare din aceotaa am pua 
cite o poantă realizată prin ca
lambur. contradicții Intre partiol- 
panții la discuții ete.

Formele, folosite de noi pentru 
prezentarea pozitivului stnt mul
tiple. De asemenea, stnt multiple 
și formele în care prezentăm ne
gativul. La acesta însă umorul 
este mal ușor de realizat pentru 
că posibilitățile de a produce ve
selie sînt mai numeroase.

Colectivul de creație împreună 
cu membrii brigăzii se interesează 
șl de eficacitatea programului pre
zentat. Au fost foarte rare eseu
rile cînd un anume fapt criticat 
de brigadă s-a repetat. Dacă totuși 
acest lucru s-a repetat am reluat 
aspectul respectiv și lipea semna
lată s-a îndreptat.

Cîteva cuvinte șl despre ilustra
ția muzicală a textului. Cupletele 
si pasajele de încheiere ale tex
tului sînt pușe pe melodii origi
nale și cunoscute, luate din mu
zica noastră populară și ușoară. 
De obicei noi folosim, melodii vi
oaie, atractive, ușor de asimilat 
de interpreți. Ținem seama și de 
conținutul textului, astfel ca me
lodia pe care o alegem să cores
pundă înțelesului din text.

Acestea sînt citeva din meto
dele pe care le folosim noi. cu 
brigada de agitație. S-ar putea ca 
aceste metode bă nu corespundă 
la alte specificii ri de muncă. Dar 
ceea ce trebuie să facă o brigadă 
artistică de agitație se poate rea
liza ținînd seama de cele 3 cerin
țe mari: operativitate, mobilitate 
si- tratarea problemelor cele mai 
esențiale și semnificative din mun
ca noastră. Numai în felul acesta, 
împletind cele arătate cu o inter
pretare artistică la' un nivel eît 
mai ridicat, putem reuși să creăm 
spectacole de brigadă cu o mare 
eficacitate în rîndurile oamenilor 
muncii, spectacole care să slujeas
că scopului pentru care sînt create 
$1 attume: sprijinirea efectivă a 
procesului de producție.

GHEORGME negraru 
directorul clubului din 
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Ѳ carie pe sSptlmtnă Ideile nu mor nici în sicriu
Acest volum continuă ciclul 

de romane „Vestitorii primăverii", 
inaugurat cu „Se paște întreba
rea".

Scriitorul urmărește să infăți- 
8 șeze contactul pe care tlnărul 
8 erou aț cărții. Ionlță, eliminat din 
8 liceu pentru că a avut curajul să 
8 Se Îndoiască de existența lui Dutn- 
8 nezeu — 11 are cu viața în anii 
8 celui de-al treilea deceniu al seco- 
8 lului nostru. Principalul filon al 
8 povestirii este maturizarea tînă- 
8 rului care, în paginile finale, a- 
g Junge să înțeleagă lupta clasei 
8 muncitoare.
8* Dorind cu Incăpățlnare să in- 
8 vețe carte, fiul de tărant loniță,. 
8 intllnește în toate orașele pe care 
8 le cutreter| aceeași nepăsare, a- 
8 cocoși Indiferență pe cere clasele 
8 exploatatoare le-au avut față de 
8 ridicarea culturală a țărănimii 
8 muncitoare.
8 Sub Influența muncitorilor, a 
5 hamalilor din port, pe care nu

Realizat după opera literară н 
lui Panait Istratl, filmul „Codin'* 
isi desfășoară acțiunea in cartie
rul Comorofca din Brăila, la înce
putul secolului nostru.

El redă povestea .prieteniei între 
Adrian Zagrafi —-- un copil de 12 
ani — șî temutul Codiri, un uriaș 
cu o înfățișare cruntă, care stă • 
tuse 10 ani la ocnă pentru o cri
mă.

Prietenia cu micul Adrian va 
dezvolta cele mai bune trăsături 
ale caracterului lui Codin, omul 
capabil de sentimente profunde, de 

ÎN CLIȘEU : O secvență din film.

priet'snie, gata să sară întotdeauna 
în ajutorul celor slabi și năpăs
tuit).

Ih timpul unei epidemii de holeră 
care seceră nenumărate vieți ome
nești, Codin află că Irina, iubita 
lui, l-a înșelat cu Alexe, „priete
nul lui pînă la moarte". El își va 
ucide prietenul apoi foi va găsi re
fugiul în bălțile Brăilei. Cînd se 
întoarce, după cîteva luni, cu do-

Scriitori și opere : Аіеен Ivan Ghifia
Moldovean prin 

origine, debutînd 
In cadrul 
lui literar ieș^n 
cu nuvele șl po
vestiri, care im
presionează mai 
mult, prin 
mul limbajului 
moldovenesc de 
cît prin eroi sau 
situații deosebite. 
Ghilia, cum era 
aproape inevitabil, 
se supune farme
cului irezistibil al 
marilor prozatoți 
ai provinciei sale 
natale, cel puțin 
în perioada debu
tului.

Pe autorul „Cueerilor" și al 
„Ieșirii din apocalips" îl pasio
nează, pînă în momentul de fa
ță, două probleme topite într-un

de I. POPESCU-PUȚURI

odetă îi întîlriește șl cărora le 
cere sprijin, loniță înțelege proas
ta alcătuire a societății bazate pe 
exploatare. Lectura broșurilor mar- 
xiete, a Manifestului Partidului 
Comunist îi întăresc convingerea

•eeeeeeeeeeeeeeeeoeoeeeee 

RECENZIE 
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aceasta. Lucrlnd la o revistă din 
Craiova, este ales delegat al mun
citorilor craloveni la un Congres 
al sindicatelor ce a avut loc la 
Sibiu, apoi, la contact cu cei dm 
redacția „Vieții muncitoare" din 
București, loniță se formează toi 
mal mult ca un viitor luptător 
pentru cauza clasei muncitoare. Cu 
mijloacele apecilice virstel, el par
ticipă activ la luminarea tinere

rinta de a începe o viată nouă, 
Codin este, ucis in somn de pro
pria sa mamă.

Filmul este o coproducție romîno- 
franceză și a fost distins la Festi
valul internațional al filmului de 
in Cannes 1963 cu „Premiul pentru 
adaptarea cinematografică" și 
„Premiul pentru tehnică cinemato
grafică" al comisiei superioare 
tehnic? franceze.

Regia și scenariul aparțin cunos
cutului regizor francez Henri Colpi. 
In rolurile principale: Alexandru 
Virgil Platon (Codin), Petrescu R&z- 

van (Adrian), Francoise Brion (Iri
na), Nelly Borgeaud (Joițej, Mau
rice Sarfati (Alexe), Germaine 
Kerjean (Anastasia), Eliza Petră- 
chescu (Catrina), Dorin Dron (Ste
fan), Victor Moldovan (Anton), 
Mihai Mereuță (omul cu sacul), 
Mihai Fotino (Motanul).

Filmul „Codin" rulîază pe ecra
nul cinematografului 7 Noiembrie 
din Petroșani.

creuzet unic; so
cialmente el cer
cetează mai ales 
domeniul familial, 
reacția în fața e- 
venimentelor so
ciale a membrilor 
unei aceleiași fa
milii, sau a cola
teralilor. în cen
trul atenției sale 
stînd cuplurile de 
frați animați de 
aspirații contra
dictorii, de pa
siuni potrivnice, 
filozofice.

Din operele scri
itorului : „Frații
Huțulea, nuvele 
„Cuscrii", roman,

„Cîntece de drumeție", „Scrisori
din Bărăgan", „Asaltul timpului",
reportaje, „Ieșirea din apocalips",
roman.

8
8
8

tului, la demascarea nedreptății g 
sociale, la insuflarea în masele g 
populare a optimismului și a în- g 
crederii în viață, loniță este ares- g 
tat, în urma activității sale, și g 
închis în așa-zisele „sicrie verti- g 
cale". g

Ultimul capitol al căiții „In pas £ 
cu viitorul" descrie procesul in- 8 
tentat eroului care acum este un 8 
tînăr călit. 8

La proces loniță dă dovadă de 8 
curaj demascind tirania și ară- Й 
tînd rostul tinerei generații pentru 8 
„cauza sfîntă a libertății și drep- 8 
lății". 8

După proces, din lipsă de probe, o 
este eliberat. Afară, dincolo de 9 
zidurile închisorii Jilava, îl aș- % 
teaptă un grup de tineri care i g 
fac cunoscut, că, datorită demni- 8 
tății și curajului de care a dat 3 
dovodă, se poate considera mea- 8 
bru al Uniunii Tineretului Conru- 8 
nist, încadrat în mișcarea munci- 8 
toresscă. 8 (

trr *v «о со о доовмаеооо юооооеевэеоооооліяеееэ»».
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început de
la IMvoreitatea

De curind au Început cursurile 
Universității serale de partid din 
Petroșani. In noul an de Învăță- 
mint cursurile universității vor fi 
frecventate de peste 170 de tova
răși, activiști de partid și de stat, 
ingineri, tehnicieni și cadre de 
conducere din întreprinderile și 
instituțiile Văii Jiului.

Ca și in celelalte forme ale în- 
vățămintului de partid, și in ca
drul universității serale de partid 
se vor studia tezele de bază ale 
Învățăturii marxist-leniniste, ale 
politicii partidului nostru de cons
truire a socialismului. în vederea 
realizării cu.' succes a sarcinilor 
trasate de Congresul al III-lea al 
partidului, de plenarele C.C. al 
P.M.R. în perioada actuală, de de- 

' săvîlșire a construcției socialiste
In țara noastră. însușirea temeini
că a lecțiilor predate Va contribui 
la îmbogățirea cunoștințelor curean- 
țilgr și îi va ajuta să-și îndepli
nească sarcinile ce le revin în 
procesul de producție.

Universitatea avind un profil e- 
conomic, disciplinele de bază ce se 
predau sint : economia politică și 
construcția economică, probleme de 
tehnică industrială, probleme de
bază ale construirii ) socialismului 
In țara noastră. In cadrul acestor 
discipline in anul I sa predau lec
ții de economie politică a capitalis
mului, iar Incepind cu anul II eco
nomie politică a socialismului și
construcție economică socialistă.
Tot în anul I este programată și 
materia construcția de partid în 
cadrul căreia se predau lecții care 
tratează probleme ale vieții in
terne de partid, cum sint : „Statu
tul P.M.R., întruchiparea principii
lor organizatorica și a normelor le
niniste ale vieții de partid", „Pes- 

. pre calitatea de membru de partid", 
„Centralismul democratic — prin
cipiul fundamental al structurii or
ganizatorice a partidului" și altele.

an școlar 
serala de partid

Ѳ mare importanță pentru actl* 
vitalea practică în producție a 
cureanțllor are însușirea cit mai 
temeinică a lecțiilor care tratează 
probleme actuale ale construirii 
socialismului, în țara noastră Cura 
sint cele legate de creșterea neîn
treruptă a productivității muncii, 
reducerea prețului de cost al pro
ducției industriale, îmbunătățirea 
calității produselor, probleme pri
vind orgauizarea și planificarea ac
tivității economice a întreprinderi
lor industriale, specializarea și 
cooperarea în industrie și altele.

Experiența anilor trecuți ne ara
tă că pentru a obține rezultate bu
ne în însușirea materiilor predate, 
fiecare cursant trebuie să frecven
teze cu regularitate cursurile, să 
ia parte la toate sfeminariile pro
gramate. In anul de învățămiht care 
a trecut, unii cursanți au sub
apreciat rolul și’ importanța semi- 
nariilor. Frecvența Ja șeminarii era 
în general mai mică de cit la pre
dări. Acest lucru a făcut ca re
zultatele obținute de linii cursanți 
să nu fl« din cele mai bune, răs
punsurile lor la examenul de sfir- 
șit de an să fie sub nivelul aș
teptărilor.

Comitetul de partid, birourile or
ganizațiilor de bază trebuie , să dea 
toată atenția asigurării condițiilor 
necesare ca fiecare cursant să poa
tă participa cu regularitate la 
cursuri în zilele programate, -să le 
controleze activitatea și șă-i ajute 
în caz de nevoie. O exigență spo
rită trebuie manifestată față de 
acei cursanți care lipsesc cu multă 
ușurință de la predări și seminar» 
invocînd motive neîntemeiate,

Sînt create toate condițiile ca 
procesul de învățămînt în cadrul 
universității serale să se desfășoa
re bine.

NICOLAE POPON 
directorul universității serali 

de partid

.»(Urmare din pag. l-a)
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Întregii asistente „șarja" este 
cărcată în corpul barajului.

Tovarășul Gheorghe GheorghiU- 
Dej * felicită pe constructorii șantie
rului baraj, le urează succes în 
muncă și ii asigură că. partidul și 
guvernul îi vor sprijini șl pe mai 
departe p.entru a realiza în cele 
mai bune condiții această lucrare 
de mare proporție. Este vizitat a- 
poi șantierul uzinei propriu-zise. 
Coliviile poartă pe oaspeți in a- 
dîncuri, la peste 100 m. sub albia 
actuală a Argeșului.

Printr-o galerie pătrundem 
fr-o vastă încăpere subterană, 
pată în stîncă : este locul unde 
fi instalate turbinele centralei, 
ginerii Gheorghe Popescu,
șantierului, și Emil Nicolau dau ex
plicații amănunțite. Sute de con
structori au muncit cu abnegație, 
excavînd din inima muntelui zeci 
de mii de metri cubi de piatră. E- 
chipe ca acelea conduse de minerii 
Irimuș Traian, Moșneguțu Constan
tin, Bartha' Ferencz, Cizmadi Mi
hai și alții sînt bine cunoscute pen
tru realizările obținute. Irimuș Tra
ian, 
tează cu mindrie 
Gheorghiu-Dej stadiul 
lor încredințate brigăzii

Oaspeții sînt conduși 
cui unde se 
fugă. Din 
apele vor 
11 
rile 
bie. 
di 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a subliniat importanța și frumuse
țea acestei munci, arătînd că pen
tru proiedanțil și constructorii hi
drocentralei acest șantier este un 
prilej de valorificare a priceperii 
și capacității lor creatoare, de do- 
bîndire a unor mari satisfacții.

La ieșirea din subteran, ca și

aliat acum în schimb, rapor- 
cu mindrie tovarășului 

lucrări- 
sale.
apoi la lo- 
galerla de 
subterană, 

cale de 
adîncu-

excavează
centrala 
continua 

să străbată
a reintra în vechea al-

km., 
pentru 
Dînd o inaltă apreciere mun- 

și realizărilor constructorilor,

pretutindenl în ’.locurile vizitate, 
miile de constructori au iăcut oas
peților o caldă manifestație de dra
goste și atașament, ovaționînd în
delung pehtru partid fi guvern. Vi
zita Conducătorilor de partid și de 
stat a constituit pentru construc
torii hidrocentralei un puternic 
Imbold de a munci cu forțe sporite 
pentru ridicarea in cele mai bune 
condiții a acestei mărețe construc
ții a socialismului.

După aceea, oaspeții au vizitat 
Stațiunea agricolă experimentală 
Ștefănești, unde s-au efectuat im
portante lucrări de 
ioare, prin terasSrl 
viță de vie, a unor 
productive. însoțiți
iae Giosan, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agriculturii 
și de directorul stațiunii, tov. Con
stantin Budan, 
partid și de stat 
terasele Golească 
aceste locuri 
prin terasări 
renuri.

Tovarășul Ghepzghe Gheorghlio» 
Dej a subliniat însemnătatea muiw 
cii depuse in stațiune pentru va* 
lorificarea superioară a acestor te* 
renuri și a arătat că ea trebuie 
continuată și dezvoltată. * Pretu» 
tindem, pe drumul străbătut in r<—b 
giunea Argeș — la Pitești, Curte* 
de Argeș și fti numeroase alte le* 
calități — populația, afllnd despre 
vizita conducătorilor de 
de stat, i-a fntimplnat cu 
căldură, salutîndu-i 
urale

cu
și oferlndu-le flori.

partld ș! 
deosebiți 
puternic*

punere fn va- 
și plantări cu 

terenuri slab 
de tov. Nico-

Casa agronomului din Ștofă- 
a avut loc o mată la car* na

vor 
încă

conducătorii de 
s-au deplasat Ia 
și Izvoranl. In 

fi valorificate 
2000 ha. de te-

La 
neșli 
luat parte conducători de partid șl 
de stat, miniștri, conducători al 
organelor locale, cadre de condu
cere șl specialiști, constructor! șl 
proiectanți ai hidrocentralei de pe 
Argeș, specialiști de la Stațiunea 
agricolă experimentală ‘ Ștefănești.

(Agerpres)
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Turneul de șah 
de la Enschede

AMSTERDAM 19 (Agerpres).
După 12 runde, in turneul 

nai de la Enschede (Olanda) con
duce marele maestru iugoslav 
Zvetozar Gligorici cu 9 puncte, ur
mat de Darga (R.F.G.) — 8,5 punc
te, Penrose (Anglia), Pomar (Spa
nia) eu cite 8 puncte. Rezultate din 
runda a 12-a: Gligorici — Popov 
1—0; Durao — Filip 1—0; PeArose 
— Haidenfeld 1—0; Darga — Po- 
man 0—1.

zo-

Campionatul european 
de volei
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Magazin fruntaș
Situat în centrul cartierului ridu' 

Viscoza din Lupeni, magazinul a- 
limentar ur. 77 este mult căutat 
de cetățeni. In magazin lucrează 
un colectiv harnic, condus de ges
tionarul Nivelt Iosif care își de
pășește lună de lună planul de 
vinzări și satisface in cele mai 
bune condiții cerințele cumpără- 
tarilor. Aceasta datorită hărniciei 
și priceperii cu care-și fac datoria 
tov. Horvath Irina, Șoltner Paras- 
chiva, Haidu luliana, Ivan Natalia, 
Adinou loan, Miclea Maria, Szil- 
veșter luliana, Vereș Olga, Fodor 
Irina și ceilalți lucrători. Ei dove
desc o grijă permanentă față de 
păstrarea mărfurilor și pentru bu
na deservire a populației. Iată de 
ce se numără acest magazin prin
tre cele mai b.une din orașul Lu
peni.

A. MICA
corespondent
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începe un nou șut la mina Lupeni. încă puțin și căruciorul va 
pătrunde în adincuri durfnd spre abataje pe harnicii mineri. Despăr- 
țindu-se pentru citeva ore ‘de lumina zilei, cei patru ortaci din clișeu 
salută voioși plecarea spre locul de muncă unde' vor obține noi iz
bituri în lupta eu cărbunele.

------------------- -----—■■■--=аЁляеае-л-ч**

Un cartier tînar și problemele Iui
(Urmare din pag. l-a)

te întîmpină și în blocurile 13, 22 
și multe altele — peste tot unde 
au fost prezenți comuniștii. Or
ganizația de bază din cartier se 
poate mfndri cu multi asemenea 
activiști voluntari. Fulner Iosif, 
Arhip Maria, Bursuc Ileana, Arde 
leanu Rozalia, Szekely Alexe, Vuia 
Maria, Straus Elena, Ciobanu Marla 
sînt doar clțlva dintre cei mai en
tuziaști. In frunte cu ei, 1 700 de 
cetățeni au participat la acțiunile 
obștești organizate în primăvara și 
vara acestui an pentru înfrumuse
țarea cartierului, efectuind 13 200 
ore de muncă voluntară — au rea- 
menajat spațiile verzi pe o suprafa
ță de 5 500 de m.p„ au extins zo
nele verzi pe un teren de aproape 
5 000 m.p., au sădit sute de arbori 
și arbuști și au executat alte lu
crări a căror valoare se cifrează 
la peste 34 000 Iei.

Comuniștii din noul cartier nu 
șa var opri la ceea Ce au făcut

pînă acum. Si in viitor ei vor fi 
în fruntea acțiunilor pentru înfru
musețarea și buna gospodărire a 
cartierului. Lor le revine sarcina 
să intensifice munca politică de 
îndrumare a locatarilor spre păs
trarea cu dragoste a apartamente
lor, pentru combaterea abaterilor 
unora de la normele de conviețui
re, să atragă pe viitor un număr 
și mai 'mare de cetățeni la acțiu
nile de înfrumusețare. Adunarea de 
alegeri a cerut noului birou să se 
preocupe mai mult de activizarea 
fiecărui membru de partid, să asi
gure ca fiecare comunist să devină 
un activist obștesc de frunte pen
tru mobilizarea maselor de cetă
țeni la buna gospodărire a cartie
rului. S-a cerut, de asemenea, nou
lui birou să asigure o mai Ьцпа 
îndrumare a organizației U.T.M. si 
a comisiei de femei din cartier.

Unui comunist îi este proprie 
preocuparea pentru ^interesele ge
nerale, Nimic nu-i aste străin din

viața oamenilor cu care lucrează 
sau trăiește împreună. Această pre
ocupare au dovedit-o și comuniștii 
din cartierul Livezeni. Ei au ridicat 
în adunare numeroase probleme ce 
preocupă locatarii, au făcut pro
puneri pentru soluționarea lor. 
Printre altele, comuniștii au cerut 
instalarea în cartier a unui tele
fon public, au sesizat faptul că 
în mai multe blocuri, între care 26, 
27, 30 și altele nu se asigură o 
încălzire corespunzătoare din cau
za defecțiunilor la instalațiile de 
încălzire și a lipsei de răspundere 
din partea unor lucrători de la 
cenlrala termică. Ei au cerut tot
odată să se ,ia măsuri pentru îm
bunătățirea deservirii populației de 
către personalul centrului de pîinO 
și a unității O.L.F. din cartier. 
Probleme cărora conducerile de re
sort respective sînt chemate să le 
acorde atenția cuvenită.

Iată doar cît«va din preocupările 
comuniștilor din cartierul Live
zeni.

Luni in orașul Tîrgu
vor desfășura primele
ale celei de-a 6-a ediții
netelor europene de volei,
petiție sportivă de mare amploare cunoscute la 3 noiembrie.

Mureș se 
întreceri 

a campio- 
com-

care reunește echipe reprezenta
tive a 17 țări. In tntilnirile de la 
Tg. Mureș localnicii vor urmări 
meciurile din grupa a 4-a a preli
minariilor la care participă echi
pele masculine ale Franței, Tur
ciei; R. P. Bulgaria și R. F. Ger
mene. Marti 22 octombrie la Bu
curești, Craiova, Cluj, Brașov șl 
Constanta încep și preliminariile 
din celelalte grupe. La 25 octom
brie vor fi cunoscute echipele 
care vor lupta direct pentru cuce
rirea titlului european. Turneele 
finale sînt programate la Bucu
rești (masculin) și Constanța (fe
minin). In turneul masculin favo
ritele principale sînt echipele 
U.R.S.S., R. S. Cehoslovace, R. P. 
Romine, R. P. Polone și R. P. Un- 
jare, iar in- cel.-feminin reprezen- 

. tativele U.R.S.S., R. P. Polone,
R P. Ungare si R. P. Roinîne. 
chipele campioane europene vor

E- 
fi

Pentru amatorii de țarism
pe poteci înguste, în condiții 
timp nu totdeauna favorabile, circa 
600 tone materiale.

Situată la 1 508 m.
cabana, cu o capacitate 
Curi, dotată cu camere

, bile, sală de mese, deservită de o 
microhidrocentrală, își așteaptă 
oaspeții.

Amatorii de turism care urcă pe 
crestele Făgărașilor vor găsi, pe 
locul celei mai vechi cabane tu
ristice din țara noastră, o nouă 

, a cărei 
curînd ter-

cabană-hotel, „Negoiul", 
construcție a fost de i 
minată.

Pentru ridicarea ei,
rii întreprinderii nr. 2 
transportat pe un urcuș de 12 km.,

constructo- 
Sibiu au

de

altitudine, 
de 148 lo- 

conforta-

(Agerpres)

21 octombrie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,00 Sumarul ziarului Scin- 
teia, 8,06 Dansuri de estrada, 9,00 
Muzică din. aperfele compozițoriului 
Gheorghe Dumitrescu, 9,30 Cîntă 
corul Radioteleviziunii, 10,00 Pro- 

. gram de sdnate, 10,27 Mici forma
ții de muzică ușoară, 11,29 Arii și 
duete din opereta „Paganini" de 
Franz Lehar, 12,27 Muzică popu
lară rominească și a i minorităților 
naționale, 13,10 Muzică ușoară ro- 
mîneascfi, 14,00 Din. folclorul po
poarelor, 15,00 Ansambluri vocale 
din opere, 15,30 Piese orchestrale 
de estradă, 16,00 Jocuri populare 
din Maramureș șî Vrancea, 18,15 
Vorbește Moscova I 17,30 Tinere
țea ne e dragă, 18,10 Din. creația 
de clntece a compozitorilor noștri. 
18,40 Muzică ușoară interpretată 
de Nat King Kole, 19,00 Revista e- 
conomică radio, 20,10 Melodii popu
lare, 20,40 Lecția de limba rusă. 
Ciclul I (pentru Începători), 20,55 
Muzică ușoară interpretată de Ma
ria Sereea și Mlrcea Nemens, 21,15 
Tribuna radio, 21,25 Fragmente din 
opera „Răpirea din Serai" de Mo
zart, 22,20 Muzică de dana. PRO
GRAMUL II. 10.10 Ansambluri so
vietice care ne-au vizitat țara, 
11,00 Potpuriuri fi uverturi, 11,15 
Emisiune literală „Călătorie . cu

Charlie în: căutarea Amerlcll" de 
John Steinbeck, 12,05: Program de 
muzică ușoară, 12,30 Muzică vocală 
șii instrumentală de compozitori 
romîni, 13,00 Arii din opere inter
pretate de soprana Măria Crișau 
ți tenorul George Corbeni, 13,37 
Muzică distractivă interpretată de 
orchestre de mandoline; 14,35 Din 
muzica de estradă a compozitori
lor noștri, 18,12 Soliști de muzică 
ușoară, 17,00 Melodii . populare, 
19,10 Din muzica pentru film .a 
compozitorului I. Dunaevski, 19,40 
Muzică populară din țări socia
liste, 20,00 Melodii- din ■ operete 
interpretate de soliști și orchestre 
de muzică ușoară, 21,30 Fragmente 
din poemul I,Demonul" de Mihail 
Lermontov — Monta] llterar-mu- 
zical, 22,00 Muzică de daiis.
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21 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
Moby Dik,- REPUBLICA: Cel mai 
mare spectacol) PETR1LA; Vlnt de 
libertate, VULCAN: Lupul 20; 
LUPENI: Vacantă, la tnare.-
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La Organizația Națiunilor UniteDECLARAȚIA 
LUI L. PAOLING

t NEW YORK 19. (Agerpres).
Luînd cuvîntul la Pasadena (sta- 

. tul California), cunoscutul om de 
știință american Linus Pauling, 
laureat al Premiului Nobel, a de- 

.. clarat că Tratatul de la Moscova 
ou privire la interzicerea parțială 
a experiențelor cu arma, nucleară 
sporește încrederea într-o lume 
fără războaie, în înfăptuirea de
zarmării generale. „Cred, a spus 

I omul de știință american, că Tra
tatul cu privire Ia interzicerea 
experiențelor, nucleare va intra în 
istorie ca, una din cele mai im
portant a măsuri întreprinse vreo
dată de guvernele lumii"..

&U.A.: Comisia senatorială 
a aprobat legea cu privire 

ia ajutorul pentru străinătate
WASHINGTON 19 (Agerpres). 
Buletinul de Știri al Casei Albe 

anunță că la 18 octombrie Comi
sia senatorială pentru problemele 
externe a Ș.U.A. a aprobat legea 
cu privire la ajutorul S.U.A. pen
tru străinătate, prevăzînd un bu
get de 4 202 365 000 dolari. Legea 
va fi trimisă spre aprobare Sena
tului, unde dezbaterile vor începe 
la 28 octombrie.

După cum se știe, în 
dezbaterilor din Comisia
rială au fost adoptate amendamen
te la această lege, care acordă 
președintelui S.U.A. împuterniciri 
de a reduce ajutorul pentru unele 
țări din America Latină, precum 
și pentru Vietnamul de sud.

~ = O-----

Un nou conOict vamal 
latre SJ2.A.

și Piața comună
BRUXELLES 19 (Aqerpres).
Un nou conflict v anal amenin

ță relațiile între S.U.A. și țările 
Pieței comune, în urma
Comisiei Pieței comune de a ma
jora tarifele vamale la 
de ouă din S.U.A.

Această măsură protecționistă 
adoptată de Piața comună, a de
clarat un purtător de cuVînt al a- 
cestui organism, a fost impusă de 
concurența pe care o întîmpină 
exportatorii de ouă din R.F.G., 
Franța, Italia și țările Beneluxu- 
lui pe piețele lor din partea pro
ducătorilor americani.

A. A. Gpofnîko s-a întâlmt 
cu W. Ulbpicht

I
In cadrul întîlnirii s-a acordat 

o deosebită atenție problemei de
zarmării, încheierii Tratatului de 
pace german și normalizării pe a- 
ceastă bază a situației din Berli
nul occidental, precum și altor pro
bleme internaționale care intere
sează' ambele

0----------
Ouvernul Kuweitului a luat 

împotriva guvernului rasist din 
BEIRUT 19 (Agerpres).
Ambasada Kuweitului la Beirut 
dat publicității o declarație în 

guvernul

BERLIN 19- (Agerpres).
La 18 octombrie, A. A. Gromiko 

s-a întîlnit cu Walter Ulbricht, pe 
care l-a informat despre lucrările 
celei de-a 18-a sesiuni a Adunării 

"Generale a O.N.U. și despre con
vorbirile pe care le-a avut cu con
ducători ai S.U.A. și alte persona
lități americane.

a
care se șubliniază că
Kuweitului a hotărît ca începînd 
de la 18 octombrie să interzică 
accesul în porturile Kuweitului a

-----------0

părți.

măsuri
R.S.A.

navelor sud-africane, 
importul de mărfuri din 
țară. Totodată, guvernul 
lui interzice expbrtul de
inclusiv petrol, în Republica Sud- 
Africană.

precum 
această 

Kuweitu- 
mărfuri,

și

„Chile trebuie sa stabilească 
relații diplomatice cu țările socialiste44

19 (A

organi- 
Іа сате 

persoane,
cadrul 

senato-

SANTIAGO DE CHILE 
gerpres).

In cadrul unui miting 
zat la Santiago de Chile 
au participat 5 000 de
Eduardo Frei, candidat din partea 
Partidului democrat-creștin în vi
itoarele alegeri prezidențiale din 
Chile, a declarat că Republica 
Chile trebuie să stabilească relații 
diplomatice și comerciale cu ță
rile socialiste. El a subliniat că a- 
ceste țări sînt dornice să cumpere 
produse ale economiei chiliene și 
să livreze în schimb echipament 
industrial și alte bunuri de care 
Chile are nevoie.

Referindu-se la probleme ale 
politicii mondiale, Frei a declarat 
că „în prezent este posibilă apăra
rea păcii". Subliniind că blocada 
economică împotriva Cubei „con
stituie o acțiune care pune în pe
ricol pacea mondială" el s-a pro
nunțat in favoarea încetării aces
tei blocade. In legătură cu planul 
american „Alianța pentru progres", 
Frei a declarat că „ideea aplicării 
acestui plan este defectuoasă în- 
trucît măsurile prevăzute nu co
respund necesităților țărilor latino 
americane".

hotărîrii

importul

0 ST.

[віВДа іешШІіі jiiMIor africane
DAKAR 19 (Agerpres).
La Dakar își desfășoară lucră

rile conferința reprezentanților 
Federației sindicatelor din întrea
ga Africă și ai Confederației 
dicale africane, două din cele 
importante uniuni sindicale 
oamenilor muncii din Africa, 
ceaetă conferință urmărește
pregătească terenul în vederea a- 
propierii platformelor celor două

sindicale, să stabilească 
de zi și să fixeze locul 
desfășurării unui congres

sin- 
mai 
ale
A-
să

Relațiile între Canada și S.U.A. 
au atins „un grad nesatisfăcător“

York Herald Tribune" au 
nou în momentul de față 
nesatișfăcător".
a explica această situa- 

referă în

impune restricții

știe, parlamentul

OTTAWA 19 (Agerpres). »
Deși în timpul campaniei electo

rale, actualul prim-ministru al Ca
nadei Lester Pearson a prezentat 
ca un important punct al progra- 

. inului său îmbunătățirea relațiilor 
cu S.U.A.,- aceste relații, scrie co
respondentul din Ottawa al ziaru
lui „New 
atins din 
„un grad

Pentru
ție, corespondentul se

•primul rînd Ia intenția guvernului
canadian de a
investițiilor de capital din S.U.A,
După cum se
canadian urmează să se pronunțe 
asupra unui proiect de lege care 
prevede abrogarea actualei con
venții fiscale americano-canadiene, 
favorabilă investițiilor S.U.A. In 
cazul cînd parlamentul va vota a- 
cest proiect, arată corespondentul, 
S.U.A. ar putea proceda la repre
salii.

Există însă și alte motive care 
întregesc aprecierea coresponden
tului american. Astfel, potrivit re
latărilor publicației economice fran
ceze „Agefi", guvernul canadian 
va pune în practică la sfîrșitul lu
nii în curs, hotărîrea anunțată mai 
de. mult, de a reduce anual impor
turile de automobile și piese de 
schimb, în proporție, sub raport

—д,  ___ ___ _ .
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valoric, de circa 200 milioane do
lari.

Un aspect mai recent al con
tenciosului economic al celor două 
țări îl constituie desfacerea de 
produse de panificație canadiene 
pe piața din S.U.A. Patronii între
prinderilor de panificație din S.UA 
s-au plîns, scrie ziarul britanic 
„Times", că importul, scutit de 
orice taxe, pe asemenea produse, 
a provocat perturbări în activita
tea întreprinderilor lor.

Relațiile dintre cele două țări 
s-au complicat printr-o problemă 
nouă legată de dependența unor 
uniuni sindicale canadiene de cen
trala AFL-CIO din S.U.A, Recent 
ministrul muncii al S.U.A., Wirtz 
a dat de înțeles,, prevalîndu-se de 
această situație, că nu este mul
țumit de componența unei comi
sii însărcinate de guvernul cana
dian să cerceteze acuzațiile cu 
privire la neregulile constatate în 
fondurile acestor uniuni. (în ac
tuala componență doi din cei trei 
membri ai comisiei sînt canadieni) 
Aceasta a determinat, relatează 
corespondentul ziarului „New York 
Herald Tribune", critici din partea 
guvernului canadian și a partide
lor de opoziție, precum și din 
partea Congresului Muncii din 
Canada, centrală sindicală inde
pendentă de AFL-CIO.

uniunii 
ordinea 
și data 
comun.

Luînd cuvîntul la conferință, 
Mahdjub Ben Seddîk, președintele 
Federației sindicatelor din întrea
ga Africă, a arătat că sarcina prin
cipală a tuturor africanilor este 
unitatea în vederea înlăturării co
lonialismului de pe întregul 
nent african.

Ahmed Talili, președintele 
federației sindicale africane, 
levat necesitatea „înlăturării 
divergențe existente între 
două organizații sindicale
africane, pentru a face și mai e- 
ficientă , lupta în 
telului principal 
reală a Africii".

conți-

Con-
a re-
unor
cele

pan-

vederea obținerii
— independența

Dezbaterea rezoluției privind restabilirea 
drepturilor R. P.

NEW YORK 19 (Agerpres).
Ședința din după-amiaza zilei 

de 18 octombrie a Adunării Gene
rale a O.N.U. a fost consacrată 
discuțiilor în legătură cu proiec
tul de rezoluție privind 
rea drepturilor legitime 
Chineze la O.N.U.

Au luat cuvîntul în
restabilirii drepturilor legitime ale

Chineze la O.N.U.

restabili- 
aîe R. P.

favoarea

R. P. Chineze la O.N.U. delegați 
ai Ceylonului, Tanganicăi, Ghanei, 
Cubei, R.S.S. Bieloruse, Bulgariei, 
Irakului, Birmaniei, Algeriei, U- 
gandei, Afganistanului și Somaliei, 
împotriva proiectului de rezoluție 
s-au pronunțat delegații Paragua
yului, Salvadorului, Tailandei, Li
beriei, Republicii Africa Centrală.

Politic al.. Adunării 
O.N.U. a continuat îi; 
zilei de 18 octombrie 
problemei interzicerii 

nucleară

Discutarea problemei interzicerii 
experiențelor cu

NEW YORK 19 (Agerpres).
Comitetul 

Generale a 
după-amiaza 
discutarea
experiențelor cu arma

Luînd cuvîntul în cadrul ședin
ței, ministrul afacerilor externe al 
Canadei, Paul Martin, s-a referit 
la rolul Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, arătînd că deși 
responsabilitatea finală revine în 
mod evident puterilor nucleare, 
inițiativele acestui comitet s-au

arma nucleară
dovedit a fi foarte utile. Repre
zentantul Canadei a arătat că 
Tratatul de la Moscova este pri
mul tratat important de după cel 
de-al doilea război mondial. Ne 
întîlnim intr-o atmosferă dătătoa
re de speranțe, a aiătat el.

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Noii Zeelande A. Mcintosh. 
In continuare Job Rajacebelina, 
reprezentantul Republicii Malgașe, i- 
și-a exprimat dorința ca Tratatul 
de la Moscova să fie extins și a-' 
supra experiențelor subterane.

Pentru lichidarea analfabetismului
NEW YORK 19 (Agerpres).
Lui nd cuvîntul în fața Comite

tului economic și social al O.N.U. 
Rene Maheu, directorul general al 
U.N.E.S.C.O., s-a ocupat de rapor
tul întocmit de U.N.E.S.C.O., la ce 
rerea Adunării Generale a O.N.U. 
în legătură cu problema luptei îm
potriva analfabetismului în lume. 
Maheu a declarat că 
la punct un plan de 
prevede alfabetizarea 
tiv 330 milioane de
treimi a actualei populații analfa
bete a pămîntului. In prezent, a

femei, 
îmbu- 
adulti 

20—25

a fost pus 
10 ani care 

a aproxima- 
adulți, două

arătat el, există 500 de milioane 
de analfabeți. în majoritate 
tar dacă situația nu se Va 
nătăți numărul analfabeților 
va crește în fiecare an cu
milioane. Subliniind că aplicarea 
acestui plan va trebui făcută . în . 
special în Asia, în Africa și în A- 
merica Latină, Maheu a declarat 
că dacă Națiunile Unite vor furniza 
mijloacele necesare, U.N.E.S.G.O. 
este gata să întreprindă o campa- 
pje . mondială „pentru reducerea 
substanțială a analfabetismului în 
lume".

O rezoluție a Comitetului de tutelă
NEW YORK 19 (Agerpres).
După cum anunță agenția Asso

ciated Press, la 18 octombrie, Co
mitetul de tutelă al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a votat rezoluția 
afro-asiatică prin care se cere An
gliei să pună capăt dominației 
minorității albe în Rhodesia de '• 
sud.

Rezoluția adoptată cu 79 voturi 
pentru, 2 voturi contra și 19 abți-

neri, califică situația din Rhode
sia de sud drept o amenințare la 
adresa păcii și cere Angliei con
vocarea unei conferințe cu parti
ciparea reprezentanților tuturor 
partidelor politice din Rhodesia de 
sud. Conferința urmează să elabo
reze o nouă constituție care să 
garanteze participarea majorității 
africane la conducerea Rhodesiei 
de sud.

Prehingirea finanțării operațiunilor O.N.U A HI
NEW YORK 19 (Agerpres).
In cadrul ședinței din 

amiaza zilei de 18 octombrie a 
dunării Generale a O.N.U. cu 
voturi pentru, 20 abțineri și 
voturi contra a foșt adoptată
zoluția celor 16 țări africane, care

r- -r ■gttSSgASS -=

după-
A-
76
11

re-

prevede prelungirea finanțării ope
rațiunilor O.N.U. în Congo în pri
mele șase luni ale anului 1964. 
împotriva rezoluției au votat dele
gații Uniunii Sovietice, Ucrainei, 
Bielorusiei, Poloniei, Mongoliei, 
Bulgariei, Cehoslovaciei, Ungariei, 
Romîniei, Cubei și Albaniei.

MOSCOVA. Academicianul Vik
tor Ambarjumian a comunicat în 
cadrul unei ședințe lărgite a Pre- 

a 
e- 
în 
în

zidiului 
U.R.S.S. 
fectuate 
prezent 
nucleele 
în urma cărora se 
cantitate de 
cu masa a zeci de mii de aștri 
asemănători cu

NEW YORK, 
ач continuat 
reprezentanții țărilor africane 
O.N.U. și reprezentanții portughezi ' 
în legătură cu politica Portugaliei 
în teritoriile din Africa' aflate sub 
dominația portugheză.

Țările africane reprezentate la 
convorbiri au fost < Guineea, Gha
na, Marocul, Sierra Leone, Tan- 
ganica, Tunisia, Liberia, Nigeria și 
Madagascarul.

Academiei de Științe 
că datorită cercetărilor 
de astronomii sovietici 
a devenit limpede că
galaxiilor au loc explozii 

degajează o 
energie echivalentă

soarele nostru.
La 18 octombrie 

convorbirile dintr e 
la

NEW YORK. Comenlînd acordul 
privind reînnoirea contractului de 
închiriere a bazelor militare S.U.A. 
amplasate pe teritoriul Spaniei, 
ziarul „Christian Science Monitor" 
scrie că în cursul tratativelor gu
vernul spaniol a depus mari efor
turi pentru a obține egalitatea cu 
aliafii americani în „împărțirea 
responsabilității nucleare". Ziarul 
consideră că este vorba de dorin
ța lui Franco de a se alătura pro
gramului de „instruire a echipa
jelor țărilor N.A.T.O. 
marinele înzestrate 
„Polaris".

ATENA. Ziarul „То
liniază într-o informație greutățile 
pe care le întîmțpină exportul de 
produse industriale grecești în ță
rile Pieței comune și în alte țări 
occidentale. Ziarul menționează că 
Asociația industriașilor din Grecia 
a atras atenția asupra gravelor

pentru sub-
cu rachete

Vima" sub-

repercusiuni ce le poate avea a- 
supra dezvoltării industriale a ță
rii reducerea exporturilor cu aces
te produse.

PARIS. Georges Wilson, ' noul 
director ai Teatrului National 
Popular din Paris, a declarat în 
cadrul primei sale conferințe de 
presă că in noua stagiune ansam
blul va continua și va dezvolta 
linia de conduită a iondatorului și 
primului său director, Jean Vilar. 
Teatrul se va îmbogăți cu o nouă 
sală în clădirea palatului Chaillot, 
care va asigura o prezență perma
nență a ansamblului la Paris.

ATENA. Presa greacă informea
ză despre: stabilirea. în Grecia a 
unei sucursale a marii Bănci ame
ricane „Național First Citiy Bank". 
In legătură cu aceasta, ziarul 
„Mesimvrini" relevă că băncile 
grecești au primit cu îngrijorare 
această veste, ele depunînd mari 
eforturi, pentru a împiedica înfiin
țarea unei sucursale a acestei 
bănci, care dispune de un capital 
mai mare decît al Greciei.
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