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Culesul și vinificarea strugurilor

V®m lierai mecanici agricoli

(Continuare în pag. III-a)

forajul cu turbinaFolosind

cimp.

în raionul 
Satu-Mare

Pregătiri de iarnă 
în întreprinderi

sîntem 
agricol 
pentru

ritmică a 
foraj.
(Agerpres)

Scăderea cursului acțiunilor la bursa 
vest-berîineză

producție, activitatea coordo- 
planifi'cată asigură o colabo- 
statornică și perfectă între

cestei meserii, ci și despre rolul ) 
mecanizării în dezvoltarea agri- > 
culturii noastre socialiste. Mulțl ] 
ne-am hotărît să. urmăm școala ) 
de mecanici agricoli. J

La examen am reușit printre ] 
primii. In ziua deschiderii școlii ) 
sălile de clasă, atelierele, cantina, •! 
dormitoarele erau înzestrate cu iîn întrecerea pe care 

o desfășoară pentru 
extinderea forajului cu 
turbina, muncitorii din 
întreprinderile aparți- 
nînd trustului de foraj 
Tg. Jiu'au executat cu 
această instalație mo
dernă 63,3 la sută din 
volumul lucrărilor de

toamnă au început și la 
Halmeu, Cărășeu și altele, 

cu grîu, secară și alte

Exploatările forestiere din țară au fost dotate de 
la începutul anului și pînâ în prezent cu încă 1 200 
de fierăstraie mecanice, 150 de funiculare pentru 
scosul și apropiatul materialului lemnos, 400 de 
tractoare rutiere și alte asemenea utilaje.

Gradul de mecanizare a lucrărilor din pădure 
care cer un volum mare de muncă a crescut ast
fel simțitor. Comparativ cu anul trecut volumul lu
crărilor executate mecanizat la faza doborît și sec
ționat arbori, de exemplu, s-a mărit în acest an 
de la 28 la sută la 45 la sută.

ogoarele, iar seara, cînd își pre^
găteau mașinile pentru ziua ur t____  _ ______ _ ._____
mătoarc, ne adunam în jurul lor gătirea și întreținerea elevilor din 
toți copiii din sat. Ne pasiona ., școala noastră statul cheltuiește 
meseria acestor oameni care jac 
tot mai ușoară și spornică mun-, 
ca în colectivă. De multe ori, to
varășii învățători ne vorbiseră 
nu numai despre frumusețea a-

s-a înregistrat scă- 
societăților de auto- 
a acțiunilor industriei 

mari. Se subliniază In
acțiunilor întreprinde

rilor de automobile „Volkswagenwerk" — 11,5 puncte, 
ale întreprinderii ■,Daimler-Benz“ — 15 puncte și ale 
întreprinderii „BMW" — 3 puncte. Cursul acțiunilor 
societăților electrotehnice „AEG“ și „Siemens" a scă
zut respectiv cu 6,5 și 7 puncte.

In întreprinderile industriale din 
regiunea Maramureș se fac pregă
tiri în vederea bunei desfășurări a 
procesului de producție pe timpul 
iernii.

La Combinatul chimico-metalurgic 
din Baia Mare, repararea acoperi
șurilor la diferite secții a fost 
terminată. Totodată,' aici s-a făcut 
verificarea instalațiilor de încălzire, 
iluminare și ventilație a secțiilor ; a 
fost amenajată o sală de mese pen
tru zidarii șamotori și s-a automati
zat stația de apă. Acum se lucrează 
intens la izolarea conductelor 
abur și apă.

Lucrările tehnico-gospodărești 
vederea' iernii sînt avansate , și 
întreprindere' 
Satu Mare 
de mașini 
Mare.

sporită și au redus cos
tul metrului forat cu 
55 lei sub prevederile 
devizului. Depășirea vi
tezei de lucru planifi
cate a contribuit și la 
îndeplinirea 
planului de

Chimiei s-a de- 
Delta Dunării. 
15 zile medi-

unități pentru d I 
populației

In iotoqraiie, de la stînga la dreapta ; .Victor Chite seu, Ion Paraschlv, Adrian Nistor și Ion Toader.
(Foto : A. Cartojana)

Iată-i : Alexandru este 
strungar la laboratorul teh
nic. El execută piese de înaltă 
precizie. Pentru meritele sale 
în producție și în activitatea 
obșteasca a fost primit în rîn- 
durile partidului. Maria, care 
lucrează la secția electrozi, 
dovedește în muncă aceeași 
exigență ca și tatăl ei. Mihai 
este laminator, iar Iustin lu
crează la secția bare trase. 
Amîndoi sînt evidențiați pen
tru rezultatele obținute în 
producție. Ion lucrează în a- 
ceeași secție cu tatăl său, iar 
tovarășii lui de muncă spun 
numai vorbe de laudă despre 
el. In curînd Ilie Berar va 
ieși la pensie. El este mulțu
mit că a dat uzinei oameni 
de nădejde, că fiii. săi. îi. ur
mează exemplul în muncă.

AL. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii”

se strădu- 
totul con- 

șantierele 
materiale. 

Trustul re-

De numai cîteva zile 
elevi la ' Centrul școlar 
Găești, unde ne pregătim 
a deveni mecanici agricoli. Vara 
am lucrat alături de părinți în 
gospodăriile colective. Aici am 
îndrăgit meseria de mecanizator, 
ne-am împrietenit cu tractoriștii 
de la S.M.T.-urile care efectuau 
lucrări agricole în gospodării, tot ce trebuie. Am primit în mod 
Eram alături de ei cînd arau gratuit toate cărțile și rechizitele 

de care avem nevoie. Conducerea 
școlii ne-a arătat că pentru pre-

Cooperativele meșteșu
gărești din regiunea Plo
iești au luat noi măsuri 
pentru ca pînă la sfîrșitul 
anului să se îmbunătățeas
că deservirea populației. 
Se vor organiza în orașele 
regiunii încă 90 de centre 
pentru prestări de servicii. 
S-au luat de asemenea 
măsuri pentru mărirea ca
pacității de deservire a 
acelor centre care încă nu 
satisfac pe deplin cerințele 
populației, precum și în

Prcdamarea Republicii Democrate 
Populare Algeria

în prima ședință a Adunării Naționale Constituan
te a Algeriei, Ferhat Abbas a proclamat în mod 
oficial Republica Democrată Populară Algeria.

La 26 septembrie, în cea de-a doua ședință, Ben 
Bella, membru al Biroului Politic al Frontului de Elibe
rare Națională, a fost numit prim-ministru al guvernu
lui. algerian. (Amănunte în pag. IV-a).

La bursa veșt-berlineză 
derea cursului acțiunilor 
mobile, de produse chimice, 
electrotehnice și ale băncilor 
deosebi scăderea cursului

PESTE 1 000 DE MUN
CITORI FILIPINEZI de la 
societatea de autobuze 
de pe insula Luzon au 
refuzat să se prezinte la 
lucru, în semn de protest 
împotriva . concedierii de 
către administrație a 20 
de mecanici și împotriva 
refuzului ei de a acorda 
muncitorilor concedii me
dicale plătite.

rn acest an 1 649 600 lei, iar pentru 
anul viitor a fost alocat un fond 
de două ori mai mare. In școală 
dobîndim atît cunoștințe de cul
tură generală, cît mai ales o te
meinică pregătire practică. Ne 
bucurăm că aici avem posibilita
tea să cunoaștem caracteristicile 
tehnice și modul de funcționare a 
tractoarelor, motoarelor, mașinilor 
și instalațiilor agricole, să execu
tăm toate categoriile de reparații 
ale acestora, să dobîndim cunoș
tințe despre agrotehnica princi
palelor plante agricole, să învă
țăm cum trebuie făcute lucrările 
mecanizate din agricultură.

Răspunzînd condițiilor deose
bite ce ne-au fost create, sîntem 
hotărîți să învățăm cît mai bine 
pentru ca, ajunși mecanici agri
coli, să folosim din plin mași
nile în vederea obținerii unor 
recolte bogate în gospodăriile 
noastre colective.

construcțiilor, , 
respecte întru 
încheiate cu 
livrările de

Berar să vadă cum execută el 
diferite operații. El s-a ocu
pat cu dragoste de ridicarea 
calificării a zeci de muncitori. 
Cît privește calitatea produ
selor, tovarășul Vasile Mihe- 
șan, controlor de calitate, 
ne-a asigurat că de ani de 
zile nu i s-a respins harnicu
lui trefilator nici măcar un 
colac de sîrmă.

Sînt numai cîteva fapte 
care ilustrează de ce portre
tul comunistului Ilie Berar se 
află la loc de cinste pe pa
noul de onoare. Realizările 
lui în producție sînt prețuite 
de colectiv. Tot atît de apre
ciată îi este și familia. Trefi
latorul are 12 copii, dintre 
care 5 lucrează alături de el 
în . uzină. O familie de mun
citori. Toți sînt fruntași în 
producție.

Galați, De la balconul unui apartament
(Foto : Gh. Vințilă)

Peste cîlva timp, va în
cepe campania de recoltare 
a stufului pe 1962-1963. 
Pentru îmbunătățirea asis
tentei medicale a muncitori
lor stuficoli o brigadă de 
medici din rețeaua sanitară 
a Ministerului Industriei Pe
trolului și 
plasat în 
Timp deîn 

la
1 Septembrie“ din 

și la Uzinele mecanice 
și' utilaje miniere Baia

Ținînd seama de recomandările Consiliului 
Superior al Agriculturii, Consiliul agricol raional 
Satu-Mare a stabilit o serie de măsuri pentru 
buna pregătire și desfășurare a însămînțărilor.

Acum a sosit și timpul optim pentru semănat. 
Pentru a vedea cum se desfășoară lucrările, la 
începutul acestei importante campanii, am vi
zitat zilele trecute cîteva gospodării colective. 
Primul popas l-am făcut la G.A.C. Ambud. încă 
din zori mecanizatorii din brigada l-a de trac
toare de la S.M.T. Mărtineșfi au început semă
natul.

— Lucrăm cu trei tractoare la semănat — ne 
spune Ion Brelan, șeful brigăzii. Pînă acum am 
însămînțaf 120 ha cu grîu și secară. 
Cu 4 tractoare arăm acum suprafefele care au 
fost ocupate de culturile tîrzii. Consiliul de con
ducere al gospodăriei a luat măsuri pentru in
tensificarea recoltării porumbului, astfel ca să 
putem ara și însămînța la vreme,

însămînfările de 
G.A.C. din Micula, 
Pînă acum s-au semănat 
culturi peste 1 500 ha.

Dar în această toamnă 
din raion au de semănat 
pe care s-au făcut pînă 
gătire a terenului sî

La gospodăria colectivă

gospodăriile colective
27 500 ha. Suprafețele fee-five,-astfel, ca 

acum lucrările de pre- fimpul optim, 
ht încă foarte mici.

din Dorolj, deși

La Consiliul Superior al Agriculturii și la 
Ministerul Industriei Alimentare s-au anali
zat datele primite de la regiuni privind cu
lesul și vinificarea. strugurilor. Din acestea 
rezultă că pînă acum s-au cules 40 000 ha 
de vie și s-au vinificat peste 20 000 vagoane 
de struguri. în regiunea București a fost re
coltată mai mult de jumătate din suprafața 
ocupată cu vii, iar în regiunile Dobrogea și 
Oltenia peste 30 la sută. în aceste regiuni, 
multe unități agricole socialiste și-au orga
nizat culesul potrivit graficelor stabilite îm
preună cu centrele de vinificare.

în unele regiuni cu mari suprafețe de vii, 
ca Galați, Ploiești și Argeș, deși strugurii 
sînt în faza de coacere deplină iar creșterea 
în greutate a boabelor și acumularea zahă
rului au stagnat, culesul și vinificarea nu se 
execută cu toate mijloacele.

Potrivit datelor Institutului meteorologic 
se prevede pentru sfîrșitul lunii septembrie 
și începutul lunii octombrie o perioadă plo
ioasă și rece. Luna octombrie va fi mai rece 
decît normal. în aceste condiții, culesul și 
vinificarea strugurilor trebuie mult grăbite. 
Gospodăriile agricole colective și centrele de 
vinificare trebuie să respecte cu strictețe gra-

frebuie semănate cu grîu 800 ha, terenul a fost 
pregătit doar pe o suprafață de 85 ha. Brigada 
de tractoare are un singur polidisc, iar atelajele 
proprii ale gospodăriei nu sînt folosite.

Mult sînt rămase în urmă cu pregătirea tere
nului și gospodăriile colective din Solduba, Săf- 
mărel, Socond și altele.

Suprafețele cele mai mari cultivate cu grîu 
se vor semăna în majoritatea gospodăriilor co
lective după porumb, floarea-soarelui și sfeclă 
de zahăr. Ritmul dé recoltare a acestor culturi 
este însă nesafisfăcător. La Soconzel Bereu și în 
alte gospodării colective, nici nu a început re
coltatul. De asemenea, nu s-au asigurat peste 
tot semințele necesare.

Comitetul raional de partid și consiliul agricol 
raional nu s-au ocupat cu toată grija de orga
nizarea temeinică a campaniei de toamnă. Dacă 
s-ar fi exercitat o îndrumare și un control exi
gent pe teren, lipsurile ' puteau fi din timp lichi
date. Este necesar ca fără nici o tărăgănare co- 
rnitetul raional de partid și consiliul agricol raio
nal să urmărească zi de zi pe teren mersul lu
crărilor și să sprijine mai mult gospodăriile co- 

semănafuil- griului -să se facă la

săpare realizate în a- 
cest an. Ca urmare, ei 
au depășit viteza de lu
cru planificată cu 2,2 la 
sută, ceea ce a contri
buit la scurtarea ciclu
lui de foraj al sondelor. 
De asemenea, au obți
nut o productivitate

cii vor acorda consulta
ții în specialitățile i inter
ne, chirurgie, oftalmologie, 
stomatologie, O.R.L. ș.a. Cu 
acest prilej în Deltă a sosit 
și o caravană microradio- 
fotografică, precum și un co
lectiv de specialiști care 
execută lucrări de analiză a 
apei potabile.

SITUAȚIA 1N COLONIA 
ENGLEZA ADEN continuă 
să rămînă încordată. De
monstrațiile de protest 
care încetaseră temporar 
au fost reluate. Autorită
țile colonialiste mențin în 
stare de alarmă l 200 de 
soldați si polițiști, Numă
rul arestaților a ajuns 
pînă în prezent la 106.

englezi, Oswald 
cînd acesta a 

din avionul care

vederea unei reamplasări 
mai judicioase a acestor 
centre. In orașele din re
giune cooperativele meș
teșugărești înființează noi 
activități cum ar fi : con
fecționarea după comandă 
a jaluzelelor și transperan- 
telor, închirierea de aspi
ratoare de praf, aparate 
foto, magnetofoane, înfiin
țarea unor cursuri de con
ducere și mecanică auto- 
mefo etc.

É^Organ al Comitetului Central al P.M.R

LA SAN SALVADOR a 
avut loc o demonstrație 
în apărarea revoluției cu- 
bane, la care au luat 
parte 80 000 de locuitori 
ai Salvadorului. Demon
stranții au protestat îm 
potriva participării juntei 
militare proamericane a 
Salvadorului la uneltirile 
anticubane ale imperia
liștilor S.U.A.

In construcții răspundere coi

Amenajări 
pentru plan
tările de pomi

In gospodăriile 
agricole de stat a 
început desfunda- 
tui: terenurilor pen
tru plantările de 
pomi fructiferi.

Noile plantări se 
fac- îndeosebi în 
marile bazine po
micole. pe terenu
rile situate în pan
tă, nisipoase si pe 
alte suprafețe im
proprii culturilor 
de

La Uzinele „Industria sîr- 
mei" din Cîmpia Turzii, tot 
mai mulți muncitori intră în 
rîndurile fruntașilor în pro
ducție. Fotografiile lor sînt 
expuse la panoul de onoare 
din secții, sau la cele de pe 
aleile din incinta uzinei. Pri
vind panourile de onoare, ne 
atrage atenția portretul trefi- 
latorului Ilie Berar. Am cău
tat să-l cunoaștem. De 40 de 
ani lucrează în întreprindere. 
Om cu calificare înaltă., trefi- 
latorul își depășește zilnic 
sarcinile de plan.

Maistrul șef al secției, Du
mitru Cîmpeanu, a ținut să 
ne spună: „Dacă lucrăm toți 
ca tovarășul „Berar", în fie-

. Ritm mai intens la însămînțări

RADU APOSTOL 
coresp, „Scînteii''

GRUPURI DE STUDENȚI 
purtînd pancarte pe care 
era scris : „Afară cu Mos 
ley — nu vrem naziști 
aici" au întîmpinat la 26 
septembrie pe liderul fas
ciștilor 
Mosley, 
coborît 
l-a adus de la Londra în 
orașul nord-amerlcan Buf
falo.

ficele de recoltare și vinificare. Producția de 
struguri fiind mai bună decît în anul trecut, 
este necesar ca, odată cu grăbirea culesului, 
centrele de vinificare să folosească întreaga 
capacitate a utilajelor, organizînd la nevoie 
lucrul în trei schimburi, pentru înlăturarea 
pierderilor și obținerea unor vinuri de bună 
calitate.

In podgoriile din nordul țării este necesar 
să se urmărească cu multă grijă mersul coa
cerii strugurilor pentru ca recoltarea și vini
ficarea să înceapă pe soiuri, în perioada op
timă și să se termine cît mai repede.

în toate podgoriile este indicat să se inten
sifice recoltarea strugurilor de masă ca să 
se asigure pentru consumul populației canti
tăți cît mai mari de struguri și pe o peri
oadă cît mai lungă. Unitățile agricole socia
liste au posibilități să depășească prevederile 
contractelor încheiate cu întreprinderile 
și organizațiile comerciale și cooperatiste 
privind livrarea de struguri de masă. Atît 
unităților producătoare, cît și celor comer
ciale li se recomandă să dea toată atenția 
sortării, ambalării, transportării și desfacerii 
strugurilor pe piețe. (Agerpres)

ț>a<>== —--------

Ieri după-amiază, în sala de 
festivități a uzinelor „Grivița Ro
șie” din Capitală, orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii și-a des
chis stagiunea de concerte pe 
1962—1963. Cu acest prilej, orches
tra, dirijată de Iosif Conta și a- 
vînd ca solist pe violonistul Ion 
Voicu, a prezentat un concert pen
tru muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii acestei uzine. In program : 
Rapsodia I de George Enescu, 
Simfonia spaniolă de Lalo ?i Poe
mul simfonic „Serbări romane" de 
Respighi.

La sfîrșitul concertului, munci
torul Petru Dobrescu, în numele 
colectivului uzinelor, a mulțumit 
orchestrei pentru frumosul pro
gram prezentat.

VICTOR CHITESCU, ADRIAN 
NISTOR, ION PARASCHIV, 
ION TOADER, elevi în anul I 
al Centrului școlar agricol 
GăeștL

ORADEA (coresp. „Scînteii). — 
La Oradea s-a desfășurat timp de 
2 zile o consfătuire regională a 
bibliotecarilor. Consfătuirea a ana
lizat rezultatele obținute. în cadrul 
concursului bienâl „Biblioteca în 
slujba construcției socialiste”, con
curs la care âu participat 370 de 
biblioteci din regiunea Crișana.

Aceste biblioteci au înregistrat 
un număr de peste 112 000 cititori 
care au împrumutat în perioada 
analizată 1 000 000 de cărți.

Au fost declarate fruntașe pe 
regiune biblioteca raională din 
Beiuș, cele diri comuna Hidișelul 
de Beiuș și satul Cadea, raionul 
Marghita, cărora le-au fost înmî- 
nate premii.

în 
nată, 
rare 
întreprinderi. Nu rareori la realiza
rea unui produs colaborează zeci de 
întreprinderi. Majoritatea își înde
plinesc obligațiile contractuale cu 
cea mai înaltă răspundere.

Așa stau lucrurile și în construc
ții'— acest sector important și vast, 
a cărții însemnătate în economia 
țării crește vizibil de la un an la 
altul. Proiectarea, îndeplinindu-și 
una din sarcinile principale, se în
grijește să trimită șantierelor la 
timp documentația tehnică nece
sară ; întreprinderile de.. materiale 
de construcții livrează șantierelor, 
după un grafic dinainte stabilit, 
materialele de trebuință. Prin în
deplinirea riguroasă a prevederi
lor contractuale se dovedește inte
resul comun, în realizarea la termen 
a construcțiilor, prin urmare în 
creșterea eficientei investițiilor fă
cute de stat.

In multe din scrisorile primite la 
redacție revine frecvent ideea sau 
mai degrabă cerința insistentă și 
justificată ca între toate sectoarele, 
cunoscute din ccinstrucții — șantie
re, proiectare și întreprinderi furni
zoare de materiale — să existe o 
colaborare tot mai strînsă, o răspun
dere comună, de la începerea și pînă 
la închiderea lucrărilor pe . șantier, 
de la turnarea fundațiilor și pînă la 
darea în folosință a construcțiilor.

Un șef de șantier de construcții 
din regiunea Argeș spunea zilele 
trecute : „dacă am izbutit să ne în
cadrăm în grafic și să predăm la 
cheie toate blocurile de locuințe, la 
termen, aceasta se datorește nu nu
mai constructorilor, dar și proiec- 
tantilor și întreprinderilor furni
zoare de materiale de construcții”. 
Vrînd parcă să susțină și să între
gească această afirmație, secretarul 
organizației de partid de pe un șan
tier din Cluj adaugă, într-o scrisoa
re trimisă redacției : „în realizările 
frumoase âle șantierului nostru ve
dem, alături de eforturile pro|prii, 
contribuția tovărășească, conștientă, 
a tovarășilor din proiectare și din 
întreprinderile furnizoare”...

Multe întreprinderi furnizoare și 
direcții regionale de sistematizare, 
arhitectură și proiectare înțeleg că 
această cauză comună cuprinde în 
esență obligația ca tot ce este nece
sar șantierului să fie trimis la timp, 
de bună calitate și la un preț de 
cost cît mai mic. Este exact ceea ce 
li se cere. întreprinderea de prefa
bricate „Progresul” din București, 
C. S. Reșița, întreprinderea fores
tieră Orăștie și multe altele, înțe- 
legînd rolul pe care îl au în acce
lerarea 
iese să 
tractele 
privind 
Nu întîmplător a ajuns 
gional de construcții Bacău să dea 
în folosință în primul semestru 
toate locuințele planificate (60 de 
apartamente au fost predate chiar 
înainte de termen). Trimiterea 
promptă a documentației și a ma
terialelor de construcții a dat po
sibilitate constructorilor să respecte 
graficul de lucrări, să se încadreze 
în timp și în normele tehnice date. 
Unele întreprinderi de materiale de 
construcții au cerut șantierelor să-și 
formuleze observațiile, cu intenția 
lăudabilă de a le putea furniza în 
anul care vine materiale de o cali
tate și mai bună. Este o atitudine 
plină de răspundere, tovărășească.

Vrînd să asigure din vreme con
structorilor un larg front de lucru 
în 1963, D.S.A.P.C. din regiunile 
Ploiești, Crișana, Iași au și întocmit 
de pe acum cea mai mare parte din 
documentația pentru anul care vine. 
Dar cum stau lucrurile în alte locuri 
— în regiunea Banat, de pildă ? 
Din punctul de vedere al proiectării, 
direcția regională de specialitate 
are o bogată și valoroasă experien
ță. atît în ce privește pregătirea 
proiectelor pentru 1963, cît și ela
borarea proiectelor de perspectivă. 
Ea are gata 96 la sută din docu
mentația necesară frontului de lucru 
în 1963 și acest fapt a fost apreciat 
cum se cuvine. Așa stî'nd lucrurile, 
este de neînțeles de ce organele lo
cale responsabile pentru aceasta, 
nu asigură trimiterea către toate 
șantierele a documentației întocmi
te. Mult este întîrziată trimiterea 
documentației pentru construcțiile 
de locuințe de la Reșița, prevăzute 
pentru anul viitor. Directorul între
prinderii reșițene de construcții 
manifestă, pe drept cuvînt, îngrijo
rare. Pentru ca șantierul Moroasa 
din Reșița să poată începe lucrările 
mari din noua etapă, îi trebuie de 
pe acum proiectul de organizare. 
Vrea poate D.S.A.P.C. Banat să re
pete unele situații neplăcute din tre
cut. cînd a trimis șantierelor pro
iectul de organizare odată cu docu
mentația de execuție ? Proiectele 
trebuie trimise eșalonat și la timp. 
Este o Obligație contractuală,' dacă 
nu-i de ajuns cea profesională — 
și aici nu mai încape discuție.

Nimerit ar fi să le dăm cuvîntul 
și să-i ascultăm și pe tovarășii de la 
I. F. Lunca Vascăului, care continuă 
să trimită șantierelor uși și ferestre 
de calitate slabă. Cu greu vor găsi 
scuze. Reprezentantul său, tehnicia
nul Augustin Corbu, trimis pe șan
tierul Reșiței, a confirmat, intr-un 
proces verbal, observațiile justifi
cate ale constructorilor și a recu
noscut, în particular, că roșește pen
tru ele. Tîrzii păreri de rău ! Orga
nizația de partid de la I. F. Lunca 
Vascăului va ști, sîntem siguri de 
asta, să ajute pe conducătorul între
prinderii și pe alti oameni de răs
pundere să înțeleagă că în construc
ții, la fel ca și în industrie, ca ori
unde la noi, există o cauză comună, 
obligații pe care nu le poți ocoli 
fără să nu fii. tras la răspundere.

La fel se petrec lucrurile și cu o 
parte din elemenții de radiatoare fa
bricați la uzinele „Victoria” din 
Călan și „Electrometal”-Timi- 
șoara. Semnalările critice sosite de 
pe șantiere dovedesc că aceste între
prinderi, colectivele lor trebuie să-și 
pună mai stăruitor în centrul aten
ției problema îmbunătățirii calității 
produselor — unul din principalele 
obiective subliniate de Directivele 
C.C. al P.M.R. privind criteriile de 
bază ale întrecerii socialiste.

Firește, dacă ne-am opri la acest 
aspect, lucrurile n-ar fi pe deplin 
lămurite. Există, cum se știe, și o 
altă latură a problemei. Este vorba 
despre acele întreprinderi care li
vrează materiale de construcții la 
un nivel calitativ superior, însă cu 
mari întîrzieri, în dezacord cu da
tele stabilite în contracte. întreprin
derea de prefabricate din Arad a 
livrat unui șantier, în modul cel mai 
ideal, 200 m liniari tub-beton pen
tru canalizare. Pentru alți 21 de 
metri s-a purtat o întreagă cores
pondentă și s-au dat atîtea telefoa-
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dfa, ișișUHtatea. «te țm-Hâd-
mai în proporție de 98,2 la 
sută. Participanții la dezba
teri au arătat că una din 
principalele cauze constă în

Problemele productivi
tății muncii în discuția 

comitetului regional
BACĂU (coresp. „Scîri- 

teii"). — Acum cîteva zile, 
biroul Comitetului regional 
de partid Bacău a analizat, 

î în cadrul unei ședințe, acti-
‘ vitatea desfășurată de orga-
î nele și organizațiile de

partid din întreprinderile in
dustriale și de construcții 
pentru realizarea sarcinilor 
trasate de cel de-al IlI-Iea 
Congres al P. M. R. pri
vind creșterea productivității 
muncii.

în cadrul dezbaterilor s-a 
arătat că marea majoritate a 
întreprinderilor au îndepli
nit și depășit sarcina tra
sată de conferința regiona
lă de partid de a spori pro
ductivitatea muncii cu cel 
puțin 1 la sută față de sar
cina de plan stabilită pe a- 
nul 1962. Printre întreprinde
rile care au obținut rezulta
tele cele mai bune se nu
mără U.F.S.-Săvinești; Fabri
ca de țevi din Roman, I.F.- 
Bacău și altele.

Rezultate bune a dat ini
țiativa Comitetului orășe
nesc de partid Roman și Co
mitetului orășenesc de par
tid Bacău, de a alcătui co
misii formate din activiști de

de partid, s-au dat îndrumări 
cu privire la conspectarea 
unor documente de partid, a 
fost organizată o întîlnire în
tre propagandiști, scriitori și 
poeji, care au citit din operele 
lor. .
Atenție deosebită acti

vului fără partid

Kovăcs György ----

MORMÎNTUL OSTAȘULUI“

analizeze în fiecare între
prindere modul cum se preo
cupă organizațiile de partid 
și conducerile administrative 
de creșterea productivității 
muncii și să facă propuneri 
în vederea îmbunătățirii ac
tivității desfășurate în a- 
cest domeniu.

Biroul comitetului regional 
de partid a adoptat o hotă- 
rîre care cere organizațiilor 
de partid și 
administrative 
derilor ce nu 
nit sarcinile 
productivității 
nalizeze cauzele 
stări de lucruri și să elabo
reze planuri de măsuri pen
tru lichidarea rămîneiii în 
urmă. Organizațiile de par
tid vor trebui să îmbunătă
țească instruirea agitatorilor.
Adunare de dare 

seamă și alegeri 
CÎMPINA. Adunarea 

dare de seamă și alegeri a 
partid și specialiști care să organizației de bază de la

conducerilor 
ale întreprin 
și-au îndepli- 
de sporire a 
muncii, să a- 

acestei

de

de

Fabrica de ciorapi din Cîm- 
pina, care a avut loc cu cî- 
teva zile în urmă, a pus în 
centrul discuțiilor probleme
le muncii politico-educative slaba preocupare a conduce- 
de masă în sprijinul înde
plinirii sarcinilor de produc
ție. Din darea de seamă, ca 
și din cuvîntul participanți- 
lor la discuții, a reieșit că 
în perioada care a trecut de 
la ultimele alegeri, s-a îm
bunătățit activitatea agitato
rilor, a gazetelor de perete, 
agitația vizuală, propaganda 
tehnică, ceea ce se reflectă în 
faptul că în primele 8 luni 
ale anului, sarcinile de plan 
au fost realizate în propor
ție de 101,5 la sută la pro
ducția globală ; prin reduce
rea prețului de cost s-au rea
lizat în primele 7 luni eco
nomii suplimentare de 20 000 
lei.

în același timp, adunarea 
de alegeri a analizat cauzele 
care au făcut ca sarcinile de 
creștere a productivității 
muncii să fie îndeplinite nu

rii administrative și a comi
tetului sindicatului pentru 
ridicarea calificării muncito
rilor. De asemenea, mai sînt 
mașini care 
cu întreaga

Hotărîrea 
dunarea de 
intre altele, 
organizației 
ducerea administrativă 
efectueze un studiu amănun
țit la fiecare loc de muncă 
spre a se stabili măsuri con
crete în vederea îndeplinirii 
sarcinilor de plan în dome
niul productivității muncii. 
(După ziarul „Flamura Pra
hovei').
Pregătirea propagan

diștilor
BUCUREȘTI. Zilele acestea 

s-au terminat cursurile de pre
gătire a propagandiștilor orga-

nu funcționează 
lor capacitate, 
adoptată de a- 
alegeri prevede, 
ca noul birou al 
de bază și con- 

să

nizafe pe lîngă Comitetul 
ional de partid Lenin din 
pitală.

Tn lecțiile, expunerile și 
minariile din cadrul cursurilor 
s-a pus un accent deosebit pe 
studierea documentelor parti
dului nostru, pe dezbaterea a- 
profundată a celor mai impor
tante și mai actuale probleme 
ale politicii partidului. Cursu
rile au prilejuit un 
schimb de experiență 
conducătorii de cercuri, 
odată, au fost inițiate 
acțiuni privind pregătirea mul
tilaterală a propagandiștilor. 
Astfel, s-a ținut o expunere 
despre situația internațională 
și una despre victoriile Uniunii 
Sovietice în cucerirea Cosmo
sului ; au fost organizate vizite 
la G.A.S. Domnești și Bragadi- 
ru, precum și la Muzeul de 
Artă al R. P. Romîne ; au avut 
loc discuții metodice despre 
rolul activ al propagandistului 
în desfășurarea Invățămînfului

rodnic 
între 
Tot- 

unele

GALAȚI. Organizația de par
tid de pe șantierul Combinatu
lui siderurgic Galați desfă
șoară o bogată activitate po- 
litico-educaiivă în rîndurile 
activului fără partid : au loc 
expuneri pe teme referitoare 
la trecutul de luptă al parti
dului, ia drepturile și îndatori
rile comuniștilor, la proble
mele actuale ale politicii par
tidului ; recenzii, vizionări de 
fiime, vizite la Muzeul de is
torie clin Galați.

Tovarășii din activul fără 
par'lid sînt invitați la a- 
dunările deschise ale organi
zației de partid, li se încredin
țează sarcini concrete, sînt a- 
frași la rezolvarea celor mai 
importante probleme privind 
bunul mers al muncii pe șan
tier. Ca urmare a creșterii nive. 
iului lor de conștiință, un șir de 
tovarăși din acfivul fără partid 
au cerut să fie primiți în rîn
durile partidului (de Ia Dumi
tru Tiron, muncitor).

Coso-

raionului

Noi sortimente 
de țesături satinate

La fabricile „30 Decembrie”-Arad, 
întreprinderea pentru industria 
bumbacului și „Dacia”-București, 
precum și la țesătoria de bumbac 
din Mediaș s-a trecut la sortarea 
unor noi țesături din fire cardate 

î de bumbac. în felul acesta se ob
ține o țesătură lucioasă, neșifona- 
bilă, cu însușiri superioare produ
selor din fire cardate.

Construcții de locuințe la Onești
Muncitoriî, tehnicienii și inginerii 

de pe șantierele de locuințe din o- 
rașul Onești au predat anul acesta 
blocuri însumînd peste 600 de apar
tamente.

Datorită ritmului susținut al lu
crărilor de construcții, pînă la sfîr- 
șitul anului vor mai fi date în fo
losință încă 500 de apartamente, 
precum și alte obiective social-cul- 
turale.

1

I

Ps’&țedingels și
il a începutul lunii aprilie 1958 într-un fel neobișnuit, parcă-mi ce- 
sL_ avea loc la Constanța Con- rea părerea, parcă dorea să afle 

sfătuirea pe țară a țăranilor și lu
crătorilor din sectorul socialist al 
agriculturii. Vreme de cîteva zile, 
în marea sală a sporturilor au luat 
cuvîntul zeci de delegați, dezbătînd 
probleme vitale privind sporirea pro
ducției agricole și întărirea și dez
voltarea gospodăriilor colective. . 
Atunci a luat cuvîntul' și Adrian 
Popovicl, președintele gospodăriei 
colective din satul Chișcăreni, raio
nul Hîrlău. El reprezenta la consfă
tuire o gospodărie care, cu șase ani 
în urmă, pornise la drum foarte mo
dest, cu un fond de bază de numai 
21 330 lei. Pînă la Consfătuire gos
podăria făcuse mulți pași înainte. 
Dar oamenii doreau să înainteze 
mai repede. De aceea l-au împuter
nicit pe președinte ca la Consfă
tuire să ceară un agronom. Un a- 
gronom care să se stabilească la 
ei în sat, un specialist la știința că
ruia să poată apela în fiecare zi. 
întocmai așa a și făcut președin
tele. A solicitai un agronom. Nici 
măcar nu visa că agronomul care 
avea să vină la Chișcăreni mai 
era încă student la Institutul Agro
nomic din Iași. Poate că de multe 
ori, venind la Iași, președintele va 
fi trecut db Copou prin fața clădirii 
Institutului și se va fi gîndit că aci, 
în sălile și laboratoarele înaltei 
școli, viitorul lor agronom mai stă 
încă aplecai asupra cursurilor și 
caietelor cu notițe.

în vara anului 1958, îndqtă după 
absolvirea institutului, tînărul agro
nom Ioan Paleu a fost repartizat la 
gospodăria colectivă din Chișcă
reni. La Sfatul popular al regiunii 
Iași i s-a spus : „Colectiviștii de a- 
colo cer cu insistență un agronom. 
Asia doresc cel mai mult". Agro
nomul n-a întrebat dacă satul are 
gară sau nu, nici dacă-i 
bogat ori sărac, 
cărțile și hainele în două valize 
și, însoțit de șeful secției agri
cole a raionului, a plecat la Chiș
căreni hotărît să-și lege viața de 
aceea a colectiviștilor. Mai tîr- 
ziu, în 1959 și în 1960, tînărului a- 
gronom i s-a făcut ba propunerea 
de a lucra ca director la S.M.T.- 
Pașcani, ba de a fi numit șeful 
secției agricole la Sfatul popular 
taional Hîrlău dar de fiecare dată 
a refuzat : „Nu mai plec de-aici. 
M-am legat de acești oameni. De 
locurile astea mă leagă primele 
mele succese și cred că tot de ele 
mă leagă viitorul meu“.

— Vă aduceți aminte de prima zi 
'cînd ați venit în sat ? Tînărul agro
nom se uită la mine zîmbind.

— Satul, după cum vedeți — îmi 
spune — nu are o așezare grozavă 
pentru agricultură : dealuri, coaste, 
mult pămînt degradat. Toate m-au 
cam îngîndurat la început. Primul 
om pe care l-am cunoscut a fost 
tovarășul președinte. Șeful secției 
agricole de la raion i-a spus, pre- 
zentîndu-mă : „Uite, v-am adus in
giner lo gospodărie”. Președintele 
s-a uitat cercetător, la mine, apoi a 
exclamat : „A, carevasăzică ni s-a 
împlinit dorința". Chiar în prima zi 
am fost cu președintele gospodă
riei în recunoașterea terenului. A 
doua și a treia zi — la fel. Am cer
cetat pămîntul și mi-a plăcut gro
zav de mult că președintele vorbea 
despre planurile lor, despre viitoa
rele plantații de yie și livezi, dar

Vești din raionul

un sat
Și-a grămădit

și ce gîndesa eu...
Președintele, care era de față la 

această convorbire, intervine :
Aveam încredere. în' el,, dar, 

drept să spun, mi se părea cam •' 
prea tînăi. De aceea îi puneam a-

’ . tî,tea întrebări : ,-ce ziceți, pe dea- _________
bd thsigs mahbine pomii unor sectoare noi în aceste locuri :

pomicultura și viticultura, creșterea 
vitelor, producerea de semințe de 
legume etc. în acest scop s-au or
ganizat la gospodărie și au funcțio
nat regulat, din iarna anului 1953 
încoace, trei cercuri : agrotehnic, 
zootehnic și, în sfîrșit, un cerc viti- 
pomicol și legumicol. Nouăzeci de 
oameni, brigadieri, șefi de echipă 
și simpli colectiviști, în frunte ca 
președintele gospodăriei, au învățat 
în fiecare iarnă nu numai niște sim
ple noțiuni de știință agricolă, ci, 
legat de specificul qospodăriei lor, 
au învățat să lupte împotriva ari
dității solului, împotriva naturii 
aspre. Multi dintre colectiviști au 
văzut, de pildă, la Lețcani, că s-a 
supraînsămînțat o pășune și a 
crescut mult producția de iarbă. 
La Chișcăreni nu s-a făcut nici
odată o producție măcar buni- 
soară de iarbă pe pășunile satului, 
în acest an colectiviștii au supra
însămînțat cîteva hectare de pășu
ne. Aceasta face ca producția de 
iarbă pe pășune să ajungă la zece- 
cincisprezece mii de kg la hectar. 
Și nu e încă totul. Deocamdată 
gospodăria are 12 hectare de gră
dină și 20 hectare de iazuri și bălți 
amenajate. Colectiviștii din Chișcă
reni au de gînd să devină niște 
vestiți producători de semințe se
lecționate pentru legumicultură.

S3 I nde-1 mai văzusem pe preșe- 
dintele colectivei din Chișcă

reni ? De cîteva ceasuri mă uitam la 
fața lui prelungă, îi ascultam vor
bele rostite cumpătat, moldovenește. 
Da, astă primăvară, la Sesiunea ex
traordinară a Marii Adunări Națio
nale. Acolo, în după-amiaza celei 
de-a treia zi, s-a urcat la tribună și 
a vorbit președintele din Chișcăreni. 
Acolo îl văzusem prima oară, înalt, 
cu pieptul împodobit cu „Medalia 
Muncii" și „Ordinul Muncii“. în 
1958, la Constanța, ceruse în numele 
colectiviștilor din sat un agronom, 
în primăvară, într-o cuvîntare con
cisă raporta în fața țării întregi des
pre creșterea rapidă a puterii eco
nomice a gospodăriei lor, despre 
cutezătoarele lor planuri de viitor. 

Acum, între dealurile cu vii și li
vezi ale Chișcărenilor, vedeam ae- 
vea forța marii prietenii dintre 
practica agricolă și știință, dintre 
colectiviști și agronom. Gospodăria 
colectivă, care în 1952, avea numai 
cîteva vite și un fond de bază de 
21 330 lei, a ajuns să aibă azi un 
sector zootehnic alcătuit din 
bovine, 918 oi, 424 porci și aproape 
5000 de păsări, să realizeze un ve
nit de aproape 3 milioane și jumă
tate lei. Mai sînt încă terenuri ne
productive, degradate, dar colecti
viștii din Chișcăreni le vor reda 
vieții, împodobindu le cu meri și 
piersici, cu soiuri alese de viță. Mai 
sînt bălți sălbăticite, dar aci se vor 
ivi în anii viitori iazuri cu pește și 
grădini irigate,

PETRU VINTILA

ori via?" Eu aveam părerea mea, 
• aveam îndoielile mele și voiam să 
văd dacă am greșit sau nu. Prima 
lucrare mai importantă pe care am 
făcut-o a fost un laz. Lucrau acolo 
niște săpători La măsurătoarea lu
crării. cel care făcuse socoteala în
cercase să înșele gospodăria. Dar 
agronomul, veriftcînd lucrarea cu 
atenție, a stabilit adevărul curat. 
Ne-a plăcut grija lut pentru apăra
rea avutului obștesc. Apoi, agrono
mul nostru a întocmit din dorința 
lui, o cerere. Dorea să devină 
membru colectivist. Asta ne-a bucu
rat mult și l-am primii cu dragă 
inimă în familia noastră colectivis
tă. Pe urmă. în adunarea generală, 
colectiviștii l-au ales în consiliul 
de conducere și azi este vicepreșe
dinte al gospodăriei.

SOS flatările președintelui erau în- 
'cOa țările mereu de ceea ce ve
deam în jur, în satul acela așezat 
între dealuri. Și auzeam mereu, ca 
pe un leit-motiv, cuvintele care e- 
vocau un trecut recent : „pe aici era 
imaș qol, dealurile astea erau pustii, 
nu creștea nimic pe ele". Aco'lo unde 
cei doi spuneau că pînă nu de mult 
fusese imaș, vedeam 
construcții gospodărești ; 
îngrășătorii de porci, puierniță, ate
liere, garajul pentru cele două ca
mioane și magaziile de cereale. Pri
mele grajduri au costat numai 24 000 
lei Revin adică 400 lei pe cap de 
vită. Grajdurile noi pe 
deți, ne costă cu vreo 
mai puțin.

De la grajduri am 
dealul Băluș, acolo i 
viștii din Chișcăreni au plantat din 
1958 încoace, în masiv, 31 hectare 
cu viță de vie din soiuri nobile.

Nu puteam să-mi închipui cum 
arătau coastele acestui deal în 
urmă cu 4—5 ani. îl vedeam acum 
împodobit cu viță de vie, treceam 
printre butucii plini de ciorchini 
și-i ascultam pe președinte și 
pe agronom cum evocau poves
tea acestor -locuri. Aqronomul 
spunea că, nefiind . specialist în 
viticultură, a studiat zile și nopți 
cărți și cursuri privitoare la plan
tarea în terase a viei : „Vă în
chipuiți, la 31 hectare de teren au 
trebuit să se facă zeci de mii de 
gropi pentru plantarea butașilor. 
Aici, la Chișcăreni, nu s-a pus nici
odată viță nobilă șl, ca să nu gre
șim- am organizat un mic curs a- 
grotehnic de pregătire. Am arătat 
de ce punctul de altoire la via pusă 
în pantă trebuie să fie mai sus de 
nivelul solului și de ce anume trebuie 
să punem la fiecare plantă apă și 
gunoi. A devenit o tradiție în gos
podăria noastră ca gropile la plan
tațiile de vie și livezi să se facă 
prin muncă patriotică și la muncă 
am luat parte și noi, membrii con
siliului de conducere. Văzînd că 
președintele, agronomul, socotito
rul, lucrează cot la cot cu ei, colec- ... 
tiviștii au muncit cu sporită tragere

numeroase 
grajduri,

care le ve-
5 000 de .lei

i pornit spre 
unde colectt-

de inimă. Așa am ajuns astăzi să 
avem 31 hectare cu viță nobilă, din 
care 21 hectare pe rod, și 14 hec
tare livezi, toate în masiv.

iitorul 1 Iată un capitol în le
gătură cu care și președintele 

și agronomul gospodăriei colective 
din Chișcăreni au de împărtășit 
multe planuri pentru dezvoltarea
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Njsăud r
Școli noi în satele I

NĂSĂUD (coresp. „Scînteii").—J I In comunele și satele raionului ! 
} Năsăud s-au terminat sau sînt în j
( CQiiștruclie școli noi. Au fost ter- ) 
! minate și date în folosință școala j j medie cu 8 săli de clasă din ora- j t șui Sîngeorz-Băi, școlile elemente- I ! re din Năsăud-Vale, Telciu-Telci- j ■n.,-.- gjn( avansate iI șor, Runcu-Ilvei. Sîntf lucrările tie construc/ie a școlilor )j de 8 ani dinIfIii
(

I

! de 8 ani din comunele Telciu, { J Le.șu, Nepos și Feldru. La con- j 
' structia școlilor cetățenii au con

tribuit prin muncă patriotică.

Pentru năsăudeni

In orașul Năsăud este in con- [ struefie o casă de cultură. De a- f semenea se construiește un corn- f plex comercial al cooperativelor 
( de consum și alte complexe de I deservire ale cooperației meșteșu- 
( gărești.1(f(f(( f1i f- I

Au fost date în folosință în a- 
cest an noi blocuri de locuințe.
Expoziție de artă plaslică

De curînd, tn orașul Năsăud s-a 
deschis o expoziție de artă plas
tică. Sînt expuse peste 60 de lu
crări, creații ale artiștilor ama
tori din raion. Expoziția a fost 

_ vizitată pînă In prezent de un i mare număr de oameni ai muncii.
Cursuri pentru sortatori1( II Centrul școlar silvic din Nă- ) l săud cu sprijinul Ministerului E- j 

( conomiei Forestiere, a organizat j
( un curs de calificare pentru me- I f seria de sortaior. La acest curs! j- participă peste 70 de muncitori j f forestieri din regiunile Hunedoa- ) 
( ra, Bacău, Iași, Galați și Cluj.

Muncitoarele Angela ___
reanu și Elena Călin de la Țe- 
sâtoria „Tudor Vladimirsscu" 
din Capitală sînt fruntașe în pro
ducție. Ele își depășesc sistema
tic sarcinile de producție, reali- 
zînd numai produse de bună ca
litate. Cele două țesătoare aju
tă pe muncitoarele cu o califi
care mai slabă, le împărtășesc 
din experiența lor.

Mormîntul ostașului" este unul din 
volumele interesante de proză con
temporană, apărute în ultimele luni.

Nuvelele „Mormîntul ostașului“, 
.Cristina și condamnata“ se deo
sebesc prin tematică și tonalitatea 
generală. Dar paginile acestea des
pre oameni și. stări din realitatea 
socialistă sînt unificate de ceea ce 
constituie, probabil, și cheia reuși
tei, de autenticitatea problemelor și 
mediului înfățișat, de solida expe
riență de viață a scriitorului. Kovăcs 
György cunoaște îndeaproape satul 
socialist, al cărui cronicar a fost în 
diverse etape anterioare, începînd 
cu perioada din preajma Eliberării, 
zugrăvită în romanul „Cu ghiarele 
și cu dinții“. De_________
aici și capacita- ..... ...... ............''----
tea de a surprin- F? rț «
de conflicte 
noi, specifice 
pei actuale 
dezvoltare, . 
ales în „Cristina și condamnata".

O temă care a cunoscut în litera
tura noastră firești și bogate ecouri 
— recunoștința poporului față de 
ostașii sovietici, perpetuarea amin
tirii sprijinului pe care ei l-au dat 
pentru eliberarea noastră de sub 
fascism — află accente noi în „Mor
mîntul ostașului’.*. Nuvela se păs
trează cu un patetism discret în spi
ritul epicii populare. Țăranii din- 
tr-un sat ardelean trăiesc în vene
rația față de memoria unui ostaș 
sovietic care e îngropat la marginea 
pădurii. îngrijit cu pietate, mormîn
tul a devenit monument prețios al 
satului, iar o văduvă care și-a pier
dut în război singurul fiu îngrijește 
în fiecare dimineață, în zori, cu un 
gest de ritual măreț, florile de pe 
mormînt. încheierea sugerează în 
cîteva fraze scurgerea necontenită a 
vieții, străjuite de amintirea eroilor :

„Morții nu părăsesc niciodată pe 
cei vii...

Și, odată cu primele albine care-șl 
luau zborul ca să strîngă cu hăr
nicie polen, își umplu și femeia gă
leata cu apă și porni spre coasta 
dealului, spre poenița unde se afla 
mormîntul ostașului, ca să ude florile.

Satul se deștepta. începea o zi 
nouă".

„Cristina și condamnata* desco
peră trăsături umane și probleme de 
viață specifice unei etape noi în 
dezvoltarea satului. Mulgătoarea 
Cristina a parcurs un drum enorm 
față de mentalitatea individualistă 
a micului proprietar. Transformarea 
se concretizează felurit în dragos
tea pentru proprietatea obștească, 
în mîndria muncii socialiste, în 
energia cu care Cristina își apără 
punctul de vedere. Dar nuvela 
scoate la iveală faptul important că 
transformarea nu se produce global 
și mecanic, că laturi ale conștiinței 
pot rămîne în urmă și intra în con
flict cu ceea ce e reînnoit. La Cris
tina dăinuie neîncrederea față de 
cultură și știință. Cînd i se îmbolnă
vește copilul reiuză să cheme doc
torul și invocă lamentabile „tradi-

conflictul. Vaca de la care 
o producție de lapte re
găsită bolnavă de tu
și trebuie să fie tăiată.

se întîmplă maicum

e examinai de scriitor

ții“ de ignoranță și mizerie. „Dar pe 
noi cine ne-a dus la doftor cînd am 
fost copii ? Am apucat nu știu cîte 
ierni cînd am umblat disculți prin 
zăpadă... Și uite, n-am murit !“. O 
neîncredere asemănătoare iață de 
cunoștințele medicului veterinar de
clanșează 
se obține 
cord, e 
berculoză
Cristina socotește totul drept o năs
cocire a veterinarului, îl pecetluiește 
pe acesta drept dușman, provoacă 
o agitație care depășește gospodă
ria colectivă, dueîndu-și ecourile 
departe.- însuflețită de intenții cu

rate, Cristina se 
comportă o vreme 
asemenea unui 
personaj înapoiat. 
Numai faptul că 
băiatul ei se con

taminează din laptele „condamna
tei" aduce dovada că veterinarul a 
avut dreptate.

Conflictul și personajul sînt ca
racteristice noi și nu pot fi reduse 
la tipologii prea generale. Litera
tura realist-socialistă din diferitele 
țări cunoaște multe personaje de 
bună credință, care n-au putut ține 
pasul cu socialismul. Dar dacă vom 
compara pe Cristina cu un perso
naj cum e Kușlea din „Romanul sen
timental“ al Verei Panova, deosebi
rile se pot lesne sesiza. Devotat re
voluției — își sacrifică pînă la urmă 
viața — Kușlea nu e în stare să 
transforme acest devotament în 
activitate utilă, e haotic în viața 
personală și în acțiunea socială, 
rămîne doar la bune intenții, neva
lorificate. Cristina e însă un om în 
progres, surprins într-o fază’de tran
ziție. Lecția aspră pe care i-a dat-o 
viața n-a căzut pe un teren sterp.

Conflictul acesta deosebit de in
teresant nu
sub țoate principalele lui laturi. 
Astfel, reacția Cristinei cînd boala 
lui Palika îi răstoarnă bănuielile și 
prejudecățile, e trecută cu vederea 
și finalul nuvelei rămîne rezolvat în 
grabă. I se poate reproșa- Iui Ko
vacs György — observația e vala
bilă pentru întregul volum — ten
dința de a înlocui uneori elocvența 
faptelor printr-o morală subliniată, 
„în adîncul inimii lui — ne spune 
prozatorul despre Kalandoș, soțul 
Cristinei — sărbătorea nu numai 
vindecarea fiului său, ci și triumful 
științei“. în prima nuvelă din 
lum „Tufănica lui Dali Joska", 
fel de deficiențe supără mai 
din cauza acțiunii simplificate 
personajelor - 
ciențele rămîn 
laite două nuvele. Prin nputatea 
faptelor de viață, prin fqrța de pă
trundere a observației și interesul 
pentru actualitatea socialistă, „Cris
tina și condamnata“ și „Mormîntul 
ostașului“ sînt reușite ale nuvelis
ticii noastre.

SILVIAN IOSIFESCU

vo- 
ast- 
tare 
și a 

abia conturate. Defi- 
secundare în cele-

= .?®«

în orice ’ loc de muncă, 
dar mai cu seamă în acele 
servicii care vin zilnic în 
contact cu publicul, preocu
parea pentru o cîl mai bună 
organizare a activității, pen
tru încefățenirea unui înalt 
simț de răspundere la toți 
lucrătorii, grija permanentă 
față de oameni și proble
mele lor trebuie să stea la 
loc de frunte.

Dacă în cele mai -multe 
instituții cetățenii s-au obiș
nuit cu un asemenea stil de 
muncă, se mai întîmplă to
tuși, pe alocuri, să întîl- 
nească funcționari ai unor 
astfel de servicii care nu au 
o atitudine corespunzătoare 
încrederii ce li s-a acordat.

...Ne aflăm la serviciul de 
gospodărie localivă al raio
nului „30 Decembrie“ din 
Capitală, în fața ghișeului de 
informații cetățenii așteaptă 
deschiderea. Prima jumătate 
de oră din program trece 
însă fără ca înapoia ghișeu
lui să se prezinte cineva. în 
sfîrșif, funcționarul Gheorghe 
Rusu își face apariția. în ge
neral, cetățenii solicită înde
plinirea unor formalități cît 
se poate de simple. Dar 
multi pleacă nemulțumiți de

Ce-răspunsurile primite. 
fă|eanului S. Bîrcă, de pildă, 
I s-a spus, după ce fusese 
purfaf zile în șir pe drumuri, 
că cererea lui se află la Ofi
ciul juridic. De fapt, ea ză
cea uitată undeva, într-un 
dulap, chiar la „Informații“. 
Dacă ar fi existat o evidență 
clară a cererilor oamenilor 
muncii ar fi putut fi găsiiă 
imediat și rezolvată în cî
teva minute.

Uneori, funcționarii de aici 
se comportă cu totul neco- 
respunzăfor. lată un caz. 
Căsăforindu-se, Valentina 
Bănică s-a mufaf în spațiul 
locativ al soțului ei, pe stra
da Barbu Delavrancea. Ea a 
depus o cerere la spațiul lo
cativ, penfru a legaliza situa
ția. Era o chestiune care pu
tea fi rezolvată neînfîrziat. 
Au frecut însă mai bine de 
cinci luni; în care timp soli
citanta a fost purfafă de la un 
birou la altul. Ce<erea ei a 
ajuns, în sfîrșif, pe mîna in
spectorului Teodor Oprea. 
Din pricina atitudinii lui bi
rocratice, rezolvarea acestei 
probleme atît de simple a 
fost tărăgănată luni în șir. 
De altfel, acest inspector a 

„îngropat“ multe alte

an și jumătate, 
S.G.L. Victoria 

în 
cu

cereri. De un 
tot venea la 
Șorbănescu, domiciliată 
B-dul Cuza 53. Cererea 
pricina a fost atît de bine
pusă de Oprea, îneît nici 
n-a mai putut fi găsită. „Vino 
altădată, cînd sînt mai li
ber", îi spunea mereu. Dar la 
S.G.L. există și funcționari 
conștiincioși. Tovarășa Elena 
lonescu a rezolvat recent, în 
cîteva minute, problema res
pectivă.

Comitetul executiv al sfa
tului popular raional are de 
muit cunoștință de felul cum 
este organizată evidența la 
acest serviciu, de faptul că, 
timp de luni de zile, unele 
cereri justificate rămîn nere- 
zolvale, ceea ce creează oa
menilor mari neajunsuri. Con
ducerea acestui sfat popular 
cunoaște, de asemenea, ati
tudinea unor inspectori de 
teren, care nu-și fac con
știincios datoria și care 
uită că înapoia fiecărei hîrtii 
se află un om cu problemele 
sale. Totuși nu se iau măsuri 
pentru îmbunătățirea orga
nizării muncii la acest servi
ciu atît de important.

Astfel de cazuri se ivesc șl

la alte S.G.L. ca, de pildă, la 
acelea ale raioaneior Grivița 
Roșie și
Tovarășul
muncitor la întreprinderea 
de material didactic, ne-a 
scris că de doi ani mama sa, 
în vîrstă de 70 de ani, lo
cuiește la el cu viză

El a cerut

Micolae Bălcescu. 
Nicolae Fazekaș,

de flo- 
în tot
Grivifa 

forme'e 
primi

tant.
acest timp la S.G.L. 
Roșie să i se facă 
necesare pentru a o
definitiv in spațiul" lui loca
tiv, deoarece bălrîna nu 
poate f' lăsată sinqură. de
parte de familie. Dar cererea 
lui n-a fost rezolvată.

Comitetele executive ale 
sfaturilor populare și în pri
mul rînd Comitetul executiv 
al Sfatului popular a> Capi
talei au datoria să se ocupe 
mai mult de activitatea 
S.G.L., do felul cum se răs
punde aici solicifanților. 
asigure acestor 
număr suficient 
mate, astfel ca 
menilor muncii 
vate operativ,
spirit de răspundere 
solicitudine tovărășească.,

să 
servicii un 
de impri- 

cererile oa- 
să fie rezof- 
cu un înalt 

și cu

N. ȘTEFAN

T1EÆT1R1E *(23ija®onjQa* <7e/ev/z/une ■
TEATRUL’ DE STAT DE OPERETA i 

LYSISTRATA - (orele 19,30).
TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 

GIALE" (Sala Comedia) : ORFEU ÎN IN
FERN — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
FIICELE - (orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA" (Sala Matei Mlllo) : MAMOU- 
RET — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET SI CO
PII (Sala pentru copii) : BĂIATUL DIN 
BANCA DOUA - (orele 18).

ANSAMBLUL DE ESTRADA 
RICHSTADT-PALAST“ (R.D.G.j 
Palatului R. P. Romîne : ----
extraordinar „BERLINUL 
BUCUREȘTIUL“ - (orele 17 și 
20,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL 
TÄNASE“ (Sala Savoy) : VORBA 
VISTEI - (orele 20). (Sala 
MUZICA BAT-O VINA -

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) ; 
UN BĂIEȚEL, O PAIAȚA ȘI O MAI
MUȚA și ------------ — ----------
(orele 16). 
ÎMPĂRAT

CIRCUL 
TIC, CIRCUL

„FRIED- 
Sala 

Spectacolul 
SALUTA 

orele

„c. 
RE- 

Victoriei) : 
(orele 20).

ROCHIȚA CU FIGURI - 
(Sala Academiei) : ALFABET 
— (orele 16).

DE STAT : PUNCT TURIS- 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE. CONTELE 
MONTE CRISTO — cinemascop. Seria I 
rulează la următoarele cinematografe : 
Lumina (9,30; 11.25; 13,20; 15,15; 17.10;
19,15: 21,30). Alex. Sahia (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21). Seria II-a rulează la urmă
toarele cinematografe : Patria (3,10; 12: 
14; 16; 18.05; 20,10; 22.10). Elena Pavel 
(9: 11; 13; 15: 17: 19; 21,30), 1 Mal (9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30), Gh. Doja (10; 12,15;

DE

14,30; 16,45; 
18,15: 20.30).
matograful 
REPORTAJ .
cinemascop : ■Republica (0; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). DRUM DE ÎNCERCARE : Bucu
rești (9: 11; 13; 15; 17; 19: 21). LAZZA- 
RILLO DE TORMES : rulează la cine
matografele Magheru (10; 12; 14,15; 16.30; 
18,45; 21). I. C. Frimu (0; 11,30; 14; 16.30; 
10; 21,15), Libertății (10: 12; 16; 18,15:
20.30) . GRĂDINARUL SPANIOL : rulează
la cinematograful V. Alecsandri (10,15; 
12; 15; 17; 10: 21). ȘAMPANIE ȘI ME
LODII : v. Roaltă (10: 12; 15; 17; 19; 
21). Arta (16; 18,15: 20,30), OMUL CU 
PANTALONI SCURTI : Tineretului (0: 
11; 13). LA NOAPTE VA MURI O- 
RAȘUL ; rulează la cinematografele 
Tineretului (15; 17; 19; 21). Donca
Simo (16; 18; 20). ACORD FINAL : Vic
toria (9; 11; 13; 15; 17; 19: 21). Cultural 
(15; 17; 19; 21). TINTIN ȘI MIS
TERUL „LINEI DE AUR" ; Central (10; 
12,10; 14,20; 16,30; 18,45: 21). înfrățirea în
tre popoare (10.30: 15.30; 18; 20.30) Alex. 
Popov (9; 11; 13,15: 17,05: 10.10; 21,15).
RĂTĂCIRILE DRAGOSTEI : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (16: 18.15;
20.30) . CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER : 
13 Septembrie (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 17). MUZICAN
TUL ORB : 13 Septembrie (18,30; 20.30). 
PE USCAT ȘI PE APE - CELULE FO- 
TOELECTRICE - EFECTUL CULORI
LOR - POVESTE NOCTURNA - ȘOA
RECELE ȘI LEUL - VREAU SA ȘTIU 
TOT nț. 21 : rulează în cqnținuare.. de 
la orele 10 pînă la orele 21 la cinemà- 
tograful Timpuri Noi, START CATRH

19; 21,30), Floreasca (11; 16; 
Ambele serii rulează la cine- 
G. Coșbuc (10: 13,30; 17; 20,30).

CU ȘTREANGUL DE GXT -

NECUNOSCUT : 8 Martie (15,30; 18;
20.30). TOM DEGEȚELUL : Grivița (10.30; 
15; 17; 19; 21). 713 CERE ATERIZAREA : 
Unirea 
Flacăra 
15; 17;
18; 20). . . .. ___  ... _____
lează la cinematograful T. Vladimlrescu 
(16; 18; 20). CULISELE VARIETEULUI 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18.15; 20,30).
OMUL CU DOUA FEȚE : Munca (16; 
18,15; 20,30). FATA CU ULCIORUL : ru
lează la cinematograful Popular (15; 17; 
19; 21). VÎRSTA DE AUR A COMEDIEI ; 
Moșilor (11; 16; 18; 20), Iile Plntille
(16; 18: 20). VIKINGII : 16 Februarie 
(15: 17; 19; 21). SCRISOARE DE LA O 
NECUNOSCUTA : rulează la cinemato
graful M. Eminescu (15; 17; 19: 21).
COCOSUL SPERIE MOARTEA : 8 Mal 
(.15; 17: 19: 21) GERVAISE : Luceafărul 
(16: 18.15; 20.30) PLANETA FURTUNI
LOR : G. Bacovla (15,30;
ȘTRENGĂRITĂ : rulează la cinemato
graful Olga Banele (15: 17: 19: 21) SIM
FONIA DRAGOSTEI : Drumul Serii (16; 
18.15: 20,30). HAIDUCII D’IN RIO FRIO : 
30 Decembrie (10; 12: 15; 17: 19: 21). O 
VIATA : rulează la cinematograful 
Aurel Vlalcu (11: 15: 17: 19; 21). CTND 
COMEDIA ERA REGE: C-tin. David 
(15: 17; 19: 21). AUSTERLITZ : 23 August 
(9; 12; 15; 18: 21).

TELEVIZIUNE. Orele 19.00 Jurnalul 
televiziunii. 19.20 — ■ Emisiune pentru
tineretul școlar. 19,40 —. Filmul documen
tar ,PE DRUMUL FOCULUI" o pro
ducția a studiourilor cinematografice

(16; 18: 20). VÎNTUL SUDULUI
(15: 17; 19; 21), Volga (10; 12

19; 21) B. Delavrancea (11: 16
49 DE ZILE ÎN PACIFIC : ru-

18; 20,15).

din R. P. Ungară. 20,00 — Transmisiune 
din studioul de concerte al Radlotele- 
vizlunii „CONCERTUL ORCHESTREI 
SIMFONICE A RADIOTELEVIZIUNII". 
Dirijor : Iosif Conta. Solist : Ion Voicu, 
artist emerit. In pauză : Poșta televi
ziunii. In încheiere : Ultimele știri.

CUM E VREMEA
';;A,

lori în țară : vremea .a fost relativ 
răcoroasă, cu ' cerul variabil, mai mult 
noros în sud-estul țării, unde vîntul a 
continuat să prezinte intensificări. In 
restul țării, vîntul a suflat slab șl nu
mai local potrivit. Temperatura aeruliii 
la orele 14 înregistra valori cuprinse în
tre 21 grade la Berzeasca șl 14 grade la 
Gheorghleiil, Tg. Secuiesc, Tg. Neamț, 
Cimnulung-Moldovenesc șl __ '..
In București : vremea a fost răcoroasă, 
cu cerul schimbător. Vîntul a suflat po
trivit din sectorul nord^estlc_
slflcări. Temperatura maximă a fost de 
20 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
29 și 30 septembrie. In țară : vreme 
schimbătoare, cu cerul mal mult noros. 
Ploi locale vor cădea la început. în su
dul țării, apoi în celelalte regiuni. .Vînt 
cu intensificări temporare din sectorul 
estic. Temperatura mal întîi în creștere 
ușoară, apoi în scădere. Minimele vor fi 
cuprinse între 4—14 grade, Iar maxi
mele între 14—22 grade. In Bucu
rești : vreme variabilă, cu cerul măi 

, mult. noroș. Temporar ploaiç. .Vînt po- 
"trivif din est.’ Temperatură în general 
staționară.

Adamclisi.

cu lnten-
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ședintă au participat reprezen- 
ai secretariatului C.A.E.R., ai

a parti- 
. Viet-

P. Mon- 
Romîne,

. Ungare și U.R.S.S. 
calitate de observator : 
reprezentantul R. D.

Cervonenko, ambasadorul 
în China, și Ghen Biao, 
al ministrului Afacerilor 
al R. P. Chineze.

-
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Vizitele delegației 
Âdunării de Stat 
a R. P. Ungare

Membrii delegației de deputați ai 
Adunării de Stat a R. P. Ungare în 
frunte cu Vass Istvanne, vicepre
ședinte al Adunării de Stat a R. P. 
Ungare, însoțiți de Anton Moisescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, au vizitat miercuri dimi
neața principalele secții ale fabrici
lor de confecții și tricotaje „Bucu
rești“ și de produse lactate.

în cursul vizitelor, oaspeții au 
fost însoțiți de Jenö Kuti, ambasa
dorul R.P. Ungare în R.P. Romînă, 
și de membri ai ambasadei.

După-amiază deputății Adunării 
dc "'-tat a R. P. Ungare au vizitat 
n< onstrucții de locuințe, precum și 
monumente ale Capitalei. (Agerpres)

Reuniune ia ambasada 
UJhS.S. din Pekin 

consacrată aniversării 
întemeierii R. P. Chineze

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru transporturi

Vizitele delegației 
de deputați japonezi

Delegația de deputați japonezi în 
frunte cu R. Waseda, președintele 
Comitetului pentru comerț și in
dustrie din Camera reprezentanți
lor din Japonia, a fost primită 
miercuri dimineața de Gogu Rădu- 
lescu, ministrul comerțului exterior.

în cursul zilei, oaspeții au vizitat 
salinele de la Slănic Prahova și Ga
leriile de artă ale R. P. Romîne.

Seara, grupul național romîn al 
Uniunii interparlamentare a oferit 
un dineu în cinstea deputaților ja
ponezi la restaurantul „Athenée Pa
lace”.

PEKIN 26 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 26 septembrie, la 
ambasada sovietică din Pekin a avut 
loc o reuniune consacrată aniversă
rii a 13 ani de la întemeierea Re
publicii Populare Chineze.

La reuniune au rostit cuvîntări 
S. V.
U.R.S.S. 
locțiitor 
Externe

Reuniunea la care au luat parte 
funcționari superiori din instituțiile 
de stat din R. P. Chineză, repre
zentanți ai vieții publice din capi
tala chineză, s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

------o®o------

(Agerpres)

INFOR
© Acad. 

’Academiei 
miercuri dimineața în Capitală, venind 
din S.U.A., unde a participat la cel de-al 
IX-lea Congres international de istorie 
și filozofia științelor și la cel de-al 
V-Iea Congres al Asociației internatio
nale

Athanase Joja, președintele 
R. P. Romine, s-a înapoiat

AȘA A, J

MÂȚII

orale de sociologie.

In cadrul. marilor aniversări cultu- 
recomapdate de Consiliul Mondial

al Păcii, miercuri după-amiază a 
loc, în sala Casei universitarilor 
București, o festivitate consacrată 
plinirii a 100 de ani de la nașterea

avut 
din 
îm- 

scrii-

■1
«F

Aspoct de la schela petrolieră Boldești, regiunea Ploiești.
(Foto : Agerpres)
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Ședință

Semnarea la Havana 
a unor acorduri 
sovseto-cubane

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — După 
cum transmite. P.A.P., între 17—19 
septembrie 1962 a avut loc la Var
șovia cea de-a 9-a ședință a Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru 
transporturi.

La ședință au luat parte delega
țiile R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovace, R. D. Germane, R. “ 
gole. R. P. Polone, R. P.
R. P.

In I 
cipat 
nam.

La 
tanți 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru problemele economice și ai Co
misiei pentru problemele de statisti
că, precum și reprezentanții comite
tului organizației de colaborare a 
căilor ferate (O.S.J.D-)-

Călăuzindu-se după hotărîrile 
consfătuirii din iunie 1962 a repre
zentanților partidelor comuniste și 
muncitorești ale țărilor membre ale 
C.A.E.R., ale celei de-a 16-a sesiuni

extraordinare a C.A.E.R. și ale pri
mei ședințe a Comitetului executiv, 
Comisia a examinat o serie de pro
bleme actuale ale dezvoltării trans
portului feroviar, auto, aerian și 
maritim, precum și a căilor interi
oare pe apă ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. și a adoptat hotărîrile co
respunzătoare.

Comisia a elaborat propuneri pri
vind principalii indicatori și măsu
rători comparabili și unificați pen
tru fiecare fel de transport, în ve
derea aplicării lor la planificare, e- 
vidență. statistică și analiză.

Comisia a stabilit planul său de 
activitate pe perioada următoare, 
care prevede elaborarea măsurilor 
concrete îndreptate spre îmbunătă
țirea în continuare a activității tu
turor felurilor de transporturi în 
traficul de călători și de mărfuri ale 
economiei naționale și spre redu
cerea cheltuielilor de transport.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere reci
procă, prietenie frățească și colabo- • 
rare.

■o ©o-----------

torului realist american OTIenry (William 
Sidney Porter). Cuvîntul de deschidere 
a fost rostit de scriitorul Marcel Breslo- 
șu. Despre viata și opera lui O’Henry a 
conferențiat scriitorul Petre Solomon. '

Au asistat membri ai Comitetului Na
țional pentru apărarea păcii, oameni de 
artă și cultură, muncitori, studenti,

(Agerpres)

® La tragerea Pronoexpres din 26 
septembrie a.c. au fost extrase din urnă 
următoarele

20, 19, 1, 13, 46, 2. Numere de rezervă: 
7, 11. Fond de premii : 426 757 lei.

de lucru la Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă

In zilele de 
a.c. a avut loc 
pentru Cultură și Artă o ședință de 
lucru cu președinții și secretarii co
mitetelor regionale de cultură și 
artă și secretarii comisiilor pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice.

24 și 25 septembrie 
la Comitetul de Stat

Au participat, de asemenea, vice
președinții sfaturilor populare regio
nale care coordonează sectoarele de 
învățămînt și cultură.

S-au 
în fața 
nale și 
artă în

OaO—

dezbătut sarcinile care stau 
comitetelor regionale, raio- 
orășenești pentru cultură și 
etapa actuală. (Agerpres)

numere :

OflO

în construcții—o răspundere comună
(Urmare din pag. I-a)

de-a 
încă

ne, încît cu banii cheltuiți 
surda s-ar fi putut cumpăra 
50 de metri de tuburi. „Vi le trimit 
azi” — promitea șeful serviciului de 
livrări de la întreprinderea arădeană. 
Iar constrUctbfiî;'obișnuiți ca repre
zentanții întreprinderilor noastre 
să-și țină cuvîntul, erau mereu în 
așteptare, duși cu vorba de un om 
care n-avea curajul să insiste la 
conducerea întreprinderii pentru 
respectarea clauzelor din contract. 
In asemenea condiții, se înțelege că 
pe șantier lucrările au fost întâr
ziate. Desigur, faptul e consumat. 
Acum important este altceva, anu
me dacă organizația de partid de 
la întreprinderea respectivă din 
Arad a tras de aici toate concluziile, 
dacă a luat măsurile potrivite pentru 
ca astfel de situații nedorite să nu 
se mai repete.

Secretarul organizației de partid

de pe șantierul Reșiței, tovarășul 
Gh. Dumitreanu, scria deunăzi re
dacției că, după părerea sa, în între
prinderile de materiale de construc
ții organizațiile de partid ar trebui 
să aibă mai serios în atenție, alături 
de problema calității, respectarea 
termenelor prevăzute în contract — 
una din principalele condiții în buna 
organizare a muncii pe șantier, de 
desfășurare ritmică a lucrărilor. în 
adevăr, este locul potrivit să se 
reamintească încă o dată că în con
strucții există un singur scop, o sin
gură cauză, comună atît constructo
rilor 
velor 
riale, 
tarea
ajunge ca toate construcțiile, tot ce 
se ridică în acești ani pe cuprinsul 
țării să fie realizat în termen, de 
bună calitate, cu o eficientă econo
mică pe măsura sarcinilor de mare 
răspundere ce se pun în construcții.

cît și proiectanților și colecti- 
din întreprinderile de mate- 
Cu eforturile unite, cu respec- 
obligațiilor fiecăruia, se va

ÎN CAPITALĂ S-A DESCHIS

Sesiunea științifică rosnino - sovietică 
consacrată bolilor vasculare cerebrale

HAVANA 26 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 25 septembrie în
tre Uniunea Sovietică și Republica 
Cuba au fost semnate la Havana 
acorduri cu privire la construirea 
în Cuba cu ajutorul U.R.S.S. a unui 
port pentru vase de pescuit și cu 
privire la colaborarea dintre Cuba 
și Uniunea Sovietică în domeniul 
pescuitului marin, 
fost semnate 
mul ministru 
ționar cuban, 
de A. Ișkov, 
tului de Stat
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
din partea Uniunii Sovietice.

Acordurile prevăd ca Uniunea 
Sovietică să acorde Republicii Cuba 
ajutor tehnic în construirea portu
lui, incluzînd construirea de docuri, 
camere frigorifice, depozite, ateliere 
de reparat cu un doc plutitor, o 
bază petrolieră și un post de radio 
și alte construcții auxiliare. Se pre
vede ca acest port să deservească 
pîna la 130 de vase de pescuit.

La ceremonia semnării acorduri
lor, primul ministru Fidel Castro 
a rostit' o cuvîntare în care a subli
niat marea importanță a acestor 
acorduri.

Acordurile au 
de Fidel Castro, pri
ai guvernului revolu- 
din partea Cubei, și 
președintele Comite- 

pentru piscicultura al

Lucrările Subcomitetului celor trei puteri 
pentru încetarea experiențelor nucleare

GENEVA 26 (Agerpres). — La 25 
septembrie a avut loc o nouă șe
dință a Subcomitetului celor trei 
puteri pentru încetarea experiențe
lor nucleare.

Reprezentanții puterilor occiden
tale Stelle (S.U.A.) și Smithers (Ma
rea Britanie) pornesc evident de la 
premisa absurdă că repetarea la 
nesfîrșit a acelorași argumente fal
se poate face ca aceste argumente 
să devină convingătoare. în orice 
caz și în cadrul acestei ședințe ei 
au continuat să facă reclamă pro
iectului lor de tratat din 27 august 
cu privire la încetarea tuturor ex
periențelor, deși la baza acestui do
cument ei au pus propunerea, inac
ceptabilă de la bun început, cu pri
vire la stabilirea unui sistem de 
control internațional, cu totul inu
til, incluzînd o inspecție obligato
rie. Reprezentanții S.U.A. și Angliei 
doresc cu orice chip să atragă dele
gația U.R.S.S. în discutarea detalii
lor acestui proiect, deși în ansam-

I-

Capitală lu-Ieri au început în 
crările celei de-a Il-a Sesiuni știin
țifice comune consacrate bolilor 
vasculare cerebrale, organizată de 
Institutul de neurologie al Acade
miei R. P. Romîne și Institutul de 
neurologie al Academiei de științe 
medicale a U.R.S.S.

La sesiune participă academici
eni, membri corespondenți ai Aca
demiei R. P. Romîne, cadre didac
tice din învățămîntul superior, cer
cetători științifici din București, 
Cluj și Iași, precum și specialiști 
din principalele centre medicale 
din țară. Delegația sovietică este 
condusă de prof. dr. E. V. Șmidt, 
director adjunct științific al Insti
tutului de neurologie din Moscova, 
membru corespondent al Academiei 
de științe medicale a U.R.S.S.

Lucrările sesiunii au fost deschi
se de acad. Iorgu Iordan, vicepre
ședinte al Academiei R. P. Romîne, 
care a salutat pe participanți în 
numele prezidiului Academiei.

Au luat cuvîntul, aducînd salu
tul lor sesiunii, acad. Șt. S. Nico
lau, președintele Secției de științe 
medicale a Academiei R. P. Romî
ne, conf. dr. I. Bîrzu, secretar gene-

ral al Ministerului Sănătății și Pre
vederilor Sociale, prof. dr. I. Țurai, 
vicepreședinte al Uniunii societăți
lor de științe medicale din R. P. 
Romînă, precum și conducătorul de
legației sovietice.

In continuare, prof. dr. E. V., 
Șmidt a prezentat raportul „Princi
palele probleme privind tabloul cli
nic și tratamentul leziunilor va-. 
selor magistrale ale capului“. Au 
urmat rapoartele-'acad. A. Kreind-, 
1er și dr. V. Voiculescu „Hemoragia 
cerebrală”.

Lucrările sesiunii continuă.

DJAKARTA 26 (Agerpres). — Cu 
prilejul proclamării legii fundamen
tale cu privire la agricultură, în în
treaga Indonezie a fost sărbătorită 
la 24 septembrie Ziua țărănimii.

Luînd cuvîntul în cadrul unei con
ferințe de presă, ministrul agricul
turii al Indoneziei, Sadjarwo, a de
clarat că în prima etapă a reformei 
agrare vor fi distribuite țăranilor 
săraci 225 000 de hectare de pămînt

arabil. în etapa următoare, care va 
lua sfîrșit în 1965, va fi distribuit și 
restul pămîntului arabil. „Aceasta 
va însemna lichidarea marilor lati
fundii, care au oprimat timp de 
sute de ani masele de muncitori a- 
gricoli indonezieni”, a spus el.

Legea cu privire la reforma agra
ră prevede că suprafața maximă 
care poate fi deținută de proprie
tarii agricoli nu poate depăși 20 de 
hectare.

blu el se bazează pe vechi concep
ții ale puterilor occidentale.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
S. K. Țarapkin, a amintit reprezen
tanților puterilor occidentale că, 
după cum a mai declarat în repe
tate rînduri în modul cel mai ca
tegoric guvernul sovietic, în actua
lele condiții aceste concepții nu pot 
servi ca bază pentru o înțelegere.

Pentru a scoate tratativele din im
pas, Uniunea Sovietică ar fi dispusă 
să țină seama de pozițiile puterilor 
occidentale și să semneze, de îndată 
un acord cu privire la încetarea ex
periențelor în atmosferă, în Cosmos 
și sub apă. Dar este necesar să se 
ajungă la o înțelegere — și să se 
consemneze acest lucru în acord — 
că tratativele trebuie continuate în 
vederea obținerii unei înțelegeri și 
asupra interzicerii experiențelor sub
terane cu arma nucleară și că în 
timpul acestor tratative puterile nu
cleare trebuie să se abțină de la 
efectuarea experiențelor nucleare 
sub pămînt. Deși Uniunea Sovietică 
este convinsă că o înțelegere pe a- 
ceastă bază nu este suficientă, to
tuși această înțelegere ar constitui 
un mare pas înainte.

Reprezentantul U.R.S.S. a declarat 
în încheiere că dacă reprezentanții 
occidentali ar fi de acord să găseas
că o formulă reciproc acceptabilă 
privind încetarea experiențelor cu 
arma nucleară sub pămînt, în acest 
caz subcomitetul ar putea trece cu 
adevărat la o activitate rodnică în 
ce privește elaborarea textului acor
dului.

Următoarea ședință a subcomite
tului are loc la 27 septembrie.

DUPĂ UN JOC SLAB cîteva rînduri

Dinamo București și Progresul Ja egaiitate
Din nou ieri pu

blicul bucuieștean 
(peste 20 000 spec
tatori) a asistat la 
un meci de fotbal 
de slabă factură 
tehnică. Cele 
două echipe care 

-tu întîlnit : Di
namo și Progresul 
doresc, parcă, în 
continuare să con
firme că sînt slab 
pregătite. Jucăto
rii, cei 22 care au 
început meciul, 
plus alți doi care 
au înlocuit pe ti
tulari, s-au stră
duit, parcă, o oră 
și jumătate să 
comită greșeli din
cele mai elementare: opriri defec
tuoase de mingi, pase la adversar, 
peste 90 la sută din loviturile tri- 
•mise spre poartă cu țintă greșită etc.

Pe bună dreptate, într-un articol 
publicat de curînd de ziarul „Spor
tul Popular" sub titlul „Ce 
gind ?", au fost criticate 
fotbaliștilor din echipele 
fruntașe. După meciul de 
tre Progresul și Dinamo,
calitate a fost sub orice critică, 
fotbaliștii acestor cluburi ar trebui 
întrebați : „Pînă cînd ?' Evoluția de 
ieri a jucătorilor : Oaidă, Mafteuță, 
Caricaș, Eftimie, Unguroiu, Țîrcov- 
nicu și a altora pune serios sub 
semnul întrebării felul cum se pre-

A 4 A ? a
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Aseară la Bratislava au fost cunoscute 
echipele campioane mondiale de popice. 
In competiția feminină titlul a revenit 
echipei Iugoslaviei cu 2451 puncte. Echi
pa R. P. Romine s-a clasat pe locul doi 
cu 2423 puncte, realizînd 
remarcabilă, 
chipa R. S. 
titlul a fost 
Cehoslovace, 
pat locul 5.

Meciul de 
tlul mondial la categoria grea, dintre de
ținătorul centurii, negrul Floyd Patersson 
(85,500 kg) și Sony Liston (97,5 kg), des
fășurat marți seara la Chicago,, s-a în
cheiat cu o mare surpriză. Liston a de
venit campion al lumii, obtinînd o rapidă 
victorie prin k.o. chiar în prima repriză. 
După un studiu prelungit, urmat de
schimburi dure, Patersson a lansat un 
atac rapid în minutul 2. încercînd să-și 
lovească adversarul la stomac, 
eschivat și contrînd eficace l-a 
luptă pe Patersson.

Noul campion mondial este, 
menea, negru. El are 28 de ani

o performanță 
s-a clasat e- 

La masculin 
echipa R. S.

Pe locul trei 
Cehoslovace.
cîștigat de
Echipa țării noastre a ocu-

box profesionist pentru ti

Liston a 
scos din

aveji de 
lipsurile 
noastre 

ieri din- 
a cărui

gătesc ei în cluburile respective. 
Judecind după evolufia de ieri, este 
greu de presupus că poate fi vorba 
de o muncă serioasă, perseverentă, 
din partea lor și a antrenorilor.

în meciul de ieri, fotbaliștii celor 
două echipe au reușit timp de 90 
de minute să mențină scorul alb. 
Aceasta nu se datorește formei 
bune a jucătorilor celor două a- 
părări, ci ineficacității exasperante 
a înaintașilor.

Din cele cîteva faze mai intere
sante ale acestui meci una a 
fost surprinsă de fotoreporterul 
nostru la poarta apărată de Uțu 
(Dinamo).

C. M.

„Nocturnă" de box București-Varșovia
Aslă-seară, p® stadionul Republicii are 

loc o mare gală de box înfre reprezen
tativele orașelor București și Varșovia. 
Meciurile se vor disputa în următoa
rea formafie probabilă : C. Ciu- 
că — Jan Krasnik ; Puiu Nicolae — 
Kupiev V. ; A. Olteanu — Franke Jeg- 
nev ; Dinu Ion — Jan Stepanski ; I. Mi-

halic — Jerzy Kulej ; Anton Const. — 
G. Ulmer ; H. Lôw — Jan Mazurek : I. 
AAonea — T. Walasek ; M. Nicolau — E. 
Dampc ; și V. Mariufan — Braniki.

în rîndul boxerilor amintifi sînt nu
meroși campioni ai celor două țări, pre
cum și un campion european (Walasek).

de ase- 
___ __ ______ .__ și a sus
ținut 36 de meciuri, nepierzînd nici unul.

In preliminariile campionatului euro
pean feminin de baschet de la Mulhouse, 
echipa R. P. Romîne a învins cu scorul 
de 72-40 (39-20) echipa Belgiei.

Cea de-a 4-a partidă a meciului pen
tru titlul de campioană a lumii la șah 
dintre Bîkova și Gaprindașvili s-a în
cheiat cu victoria tinerei mare maestre 
gruzine. Acum, după consumarea a 4 
partide, scorul meciului a devenit 3,5-0,5 
în favoarea Nonei Gaprindașvili.

Miercuri s-a desfășurat la Arad me
ciul internațional de fotbal dintre echi
pele U.T. Arad și Novisad (Iugoslavia). 
Ambele echipe au avut numeroase o- 
cazii de a înscrie pe care însă le-au ra
tat. Scor final : 0—0.

S-au încheiat preliminariile Olimpiadei 
de șah pe echipe de la Varna. In ultima 
rundă echipa R. P. Romîne a terminat 
la egalitate : 2—2 cu echipa R. P. Bul
garia. Din grupa B au obținut califi
carea pentru turneul final echipele S.U.A. 
— 24 puncte, R. P. Romîne și R. P. Bul
garia, fiecare cu cîte 20 de puncte. în 
urma partidelor desfășurate s-au calificat 
din celelalte grupe pentru turneul final 
echipele U.R.S.S., R.F. Germane, R. D. 
Germane (grupa A), Iugoslaviei, R. S. 
Cehoslovace, Olandei sau R. P. Polone 
(dintre aceste două echipe 
noaște formația calificată după desfășu
rarea .
(grupa C), Argentinei, R. P. Ungare și 
Austriei (grupa D). (Agerpres)

se va cu-

tuturor partidelor întrerupte),

împreună cu un grup de 
trăit în Indonezia un an și 
bîndif mulfi prieteni și am 
noașteni poporul acestei minunate fări.

Alcătuită dintr-un mare număr de insule, 10 000 
din care 3 000 locuite, Indonezia are o populație 
de aproape 100 000 000 locuitori, situîndu-se ast
fel printre cele mai mari fări din Asia și din lume.

Caracteristic teritoriului Indoneziei .sînt lanțu
rile de munfi vulcanici care se întind ca o imensă 
șiră a spinării din nordul Sumatrei, pînă în Iria- 
nul de vest, unii dintre ei afingînd înălfimi de 
peste 4 700 de metri. Numărul vulcanilor activi 
este de peste 120.

Am călătorit mult prin Indonezia. Țara este de 
la un capăt la altul o minunată și încîntătoare 
grădină. De o parte și de alta a șoselelor ipsu- 
lei Java poji vedea, fără 
nesfîrșil de păduri de 
de toate speciile, 
colinele și povîrnișurile abrupte ale vulcanilor, 
udate din belșug de apa izvoarelor reci, plan
tații de orez și ceai în terase. Nenumărafi pomi 
și plante producătoare de fructe din toate spe
ciile tropicelor, între care bananul, rsmbutanul, 
ananasul, mangoul, precum și un mare sortiment 
de cifrice, cunoscute sub numele de geruc, con
stituie una din principalele surse de alimentație a 
populației.

In grădini am găsit spre surpriza noastră toate 
varietățile de legume pe care le cunoaștem în 
fara noastră. Indonezia are și o faună variată.

în sezonul umed apusurile de soare constituie 
un peisaj caracteristic de un farmec și o frumu
sețe excepționale. Dacă peisajul indonezian este 
nespus de frumos și bogat în aspectele cele mai 
variate, subsolul acestei fări constituie de aseme
nea un nesecat izvor de bogăție. Președintele 
Sukarno a spus o dată că este suficient să te gîn- 
deșfi la orice bogăție minerală și 
sești pe teritoriul Indoneziei.

Printre cele mai de seamă avuții 
și petrolul, care poate fi găsit din 
trei și pînă în răsăritul insulei Java, pe întreaga 
coastă de răsărit a Kalimanfanului. Zăcăminte im
portante de lignit se găsesc în Sumatra centrală, 
iar de cositor în insulele Banka și Billiton. în sub
solul insulelor Indoneziei se află, de asemenea, 
zăcăminte de bauxită, nichel, asfalt, cariere de 
sare. Nu lipsesc nici aurul, argintul, diamantele.

Timp de peste trei secole marile bogății ale 
Indoneziei au fost jefuite de colonialiștii portu
ghezi, englezi, japonezi și olandezi. Greu a trăit 
în acei ani poporul indonezian. Dar eroicii fii 
ai Indoneziei nu s-au resemnat cu soarta hără
zită de asupritori. Istoria Indoneziei cunoaște un 
lung șir de lupte împotriva jugului colonial, care 
au culminat cu victoria din august 1945, cînd po
porul acestei minunate fări și-a proclamat inde
pendenta.

Anii îndelungați de dominație colonialistă, ja
ful fără limite șl crunta exploatare au lăsat ur
mări grele pentru a căror lichidare se cer mari 
eforturi. Colonialiștii nu numai că n-au dezvoltat 
industria, că n-au creat cadre de specialiști din 
rîndul poporului indonezian, dar au impus culti
varea numai a acelor plante care le aduceau 
profituri fabuloase. Suprafețele pentru cul
tura orezului erau relativ restrînse, irigațiile lă
sate în paragină. Datorită acestei situații Indone
zia, care ar putea produce orez și pentru hrana 
altor popoare, este nevoită să-l importe.

Cu încrederea fermă în viitorul său, 'poporul 
indonezian muncește cu entuziasm pentru a li
chida pas cu pas aceste greutăți.

Am fost deosebit de impresionat de setea de 
cultură a acestui popor. Conducătorii Indoneziei

specialiști romini, am 
jumătate. Ne-am do- 
avut prilejul să cu-

întrerupere, 
cocotieri, 

arbori de cauciuc,

să o și gă-

ale tării este 
nordul Suma-

de ing. DAN IONESCU 
director tehnic în Ministerul 

Industriei Petrolului și Chimiei

ccnștienji că rezolvarea marilor sarcini 
în faja fării cere însușirea științei și tehnicii

caresînt 
stau 
de cît mai multi cetățeni ai fării, In Republica 
Indonezia s-au creat posibilități favorabile pentru 
instruirea tineretului. Pe toate insulele arhipela
gului vezi copii cu ghiozdane împletite din paie 
de orez îndreptîndu-se spre școli. După procla
marea independentei s-a pornit o muncă susfi- 
nulă pentru lichidarea analfabetismului. Au fost 
create sute de școli tehnice, medii și numeroase 
institute de învătămînf superior. Astăzi, Indonezia 
numără 34 universități.. Djakarta se situează ca 
prim oraș universitar, Bandungul are un institut 
tehnologic cu facultăți 'de construcții, arhitectură, 
mine și geologie, Bogorul — o facultate de agro
nomie.

Școlile medii de cultură generală, cu un ciclu 
de șase ani asigură, prin programele lor anali
tice, o bună pregătire tineretului indonezian dînd 
o afenfie deosebită învăfămînfului limbilor străine.

Poporul indonezian este un popor ager, bine
voitor, muncitor și prietenos, înzestrat cu talent 
artistic impresionant.

în afara artiștilor consacrafi al contemporanei
tății, un număr mare de artiști anonimi reali
zează lucrări de artă adevărată care pot fi cum
părate în piefe de la vînzăforii ambulanți sau din 
nenumăratele magazine specializate în vînzarea 
acestui gen de lucrări. Numeroasele picturi în 
ulei, acuarele, 
nunatele sculpturi 
făfișează natura și 
se manifestă de 
gran de argint, 
mîna omului, lucrări de gravură în piele, os și 
fildeș.

Calitățile artistice ale poporului indonezian se 
manifestă și în arhitectura și urbanistica orașelor. 
Djakarta este un exemplu în acest sens. Orașul

lucrări în penifă, precum și mi- 
în lemn de tek și abanos în
viata oamenilor. Arfa populară 
asemenea prin lucrări în fili- 
adevărafe broderii făcute de

este alcătuit din numeroase clădiri construite cu 
mult gust și imaginație.

Timpul petrecut printre prietenii indonezieni 
mi-a dat posibilitatea să cunosc nemijlocit efor
turile depuse în această tară pentru refacerea 
economiei ei.

în lupta sa pentru întărirea independentei na
tionale, pentru ștergerea urmelor dominației co
lonialiste și crearea unei economii nationale in
dependente, Indonezia se bucură de sprijinul de 
nădejde, dezinteresat ai țărilor socialiste. Uniunea 
Sovietică a acordat și acordă Indoneziei impor
tante credite pentru construirea unor obiective 
industriale și culturale de mare importantă, cît 
și pentru realizarea de cercetări geologice. Pri
mul obiectiv al industriei siderurgice din Indo
nezia, combinatul de la Tjilegon, cu o uzină pro
prie de energie electrică, va fi utilat 
torul Uniunii 
organiza, cu 
prima fermă 
lui, ș.a.m.d.

împreună 
acordă la rîndul ei sprijin Indoneziei înir-o serie 
de domenii. R. P. Romînă a trimis în 
în 1961 primii specialiști în domeniul 
petroliere.

Am iucraf împreună cu colegul meu 
xandru Vernescu din cadrul Institutului 
fări pentru foraj și exfraefie al Ministerului Indus
triei Petrolului și Chimiei, candidat în științe, la 
Biroul de petrol și gaze din Djakarta. Activitatea 
noastră s-a desfășurat pe baza înțelegerii de co
laborare tehnică și științifică dintre țările noastre, 
Am stabilit bune legături cu reprezentanți ai fo
rurilor de resort, sfrăduindu-ne să punem la dis
poziția prietenilor noștri cunoșfinfele și experiența 
noastră.

Apropiata vizită a președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, împreună cu președintele Consi
liului de Miniștri, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
ca și vizita făcută în |ara noastră de președintele 
Sukarno, va aduce o importantă contribuie la lăr
girea și consolidarea relațiilor de prietenie romî- 
no-indoneziene.

cu aju- 
Sovietice. In insula Kalimantan se va 
utilaj și asistentă tehnică sovietică, 
mecanizată pentru cultivarea orezu-

cu alfe fări socialiste, tara noastră

Indonezia 
industriei

ing. Ale- 
de cerce-

Tinere indoneziene Ia practică într-o farmacie

'i f
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Proclamarea Republicii 
Democrate Populare Algeria pentru lichidarea 

analfabetismului în lume
Sesiunea Adunării Generale

0. N. U.

in- 
ei 
o

Ben Bella a fost numit prim-ministru al guvernului algerian

ALGER 26 (Agerpres). — După 
cum anunță corespondenții din Al
ger ai agențiilor de presă, în seara 
zilei de 25 septembrie, înainte de 
închiderea primei ședințe a Adu
nării naționale constituante a Alge
riei. Ferhat Abbas, a proclamat în 
mod oficial Republica Democrată 
Populară Algeria.

Ridicîndu-se în picioare, deputății 
ău salutat prin ovații această pro
clamare.

Ferhat Abbas a spus printre al
tele : Programul elaborat la Tripoli 
continuă să fie statutul nostru. A- 
cest statut va fi rectificat și com
pletat în urma unor consultări cu 
poporul. Republica noastră se va 
orienta spre o economie socialistă, 
deoarece numai metode noi ne pot 
ajuta să găsim soluții juste pentru 
numeroasele noastre probleme. Fără 
transformări profunde — revolu
ționare în structura agriculturii 
noastre, fără o reformă a mijloace
lor noastre de producție, fără 
dustrializarea țării și apărarea 
împotriva monopolurilor, fără
luptă împotriva analfabetismului, 
fără organizarea sistemului de ocro
tire a sănătății și fără să ne îngri
jim de construcția de 
vom putea pune capăt 
rămășițelor medievale.

Oare faptul că țări 
bogate și înfloritoare, 
incapabile să reglementeze 
probleme de importanță vitală, 
dovedește că metodele pur capita
liste sînt insuficiente pentru rezol
varea unei probleme complicate ? — 
a subliniat Ferhat Abbas.

în domeniul relațiilor internațio
nale, sarcina noastră primordială 
este de a revizui relațiile cu Franța. 
Acum, cînd am dobîndit indepen
dența, nu mai există nici o piedică 
între noi și poporul francez. Legă
turile noastre de prietenie pot fi în
tărite.

Aparținîn'd în continuare lumii 
musulmane și făcînd parte inte
grantă din lumea arabă. Algeria își 
va putea coordona activitatea cu 
activitatea tuturor popoarelor ve
cine. în ce privește politica noastră 
africană, la baza ei va sta în primul 
rînd construirea Maghrebului, res
pectarea și întărirea cartei de la

locuințe nu 
înapoierii și

din Europa, 
se dovedesc 

unele 
nu

Casablanca și participarea noastră 
la eliberarea întregii Africi. Alge
ria va lua parte la lupta împotriva 
regimului colonial pretutindeni unde 
există acesta.

Pe plan internațional, Algeria ,a- 
probă fără rezerve Carta O.N.U. La 
New York orientarea noastră per
manentă va fi să luptăm pentru fo
losirea mijloacelor pașnice în vede
rea reglementării conflictelor inter
naționale. Algeria respinge politica 
pactelor. Ea rămîne o țară neanga
jată, transformînd menținerea păcii 
într-un crez al său și într-o lege 
a sa.

Apoi Adunarea Națională consti
tuantă a ales prezidiul compus din- 
tr-un președinte, trei vicepreședinți 
și secretari.

în funcția de președinte al Adu
nării Naționale a fost ales în unani
mitate Ferhat Abbas, vicepreședinți 
au fost aleși Hadj Ben Alia — prim 
vicepreședinte, Amenokal Bey A- 
gakhammuk — al doilea vicepre
ședinte ; Roger . Roth (european) — 
al treilea vicepreședinte. Au fost a- 
leși, de asemenea, patru secretari.

în încheierea dezbaterilor, Ferhat 
Abbas a anunțat că președintele gu
vernului provizoriu al Republicii 
Algeria, Youssef Ben Khedda, și pre
ședintele organului executiv provi
zoriu, Abderraham Fares, și-au de
pus, mandatul, transmițind puterea 

aAdunării Nationale constituante 
Republicii Algeria.

La 26 septembrie la Alger 
deschis cea de-a doua ședință a 
dunării Nationale Constituante, 
ordinea de zi a figurat numirea 
fului guvernului. Ben Bella, 
bru al Biroului Politic al Frontului 
de Eliberare Națională, a fost nu
mit prim-ministru al guvernului al- 
gerian.

s-a 
A- 
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ROMA 26 (Agerpres). — Congre
sul convocat la Roma din inițiativa 
Organizației Națiunilor Unite pen
tru problemele învățămîntului, ști-> 
inței și culturii (UNESCO) urmează 
să pregătească un plan de 10 ani 
pentru combaterea analfabetismului. 
La congres participă reprezentanți 
din 64 de țări ale lumii, printre care 
U.R.S.S., S.U.A., 
Italia, Atistria,

Șeful delegației R.P. Romîne, prof, 
univ. Ilie Popa, director general în 
Ministerul învățămîntului, a fost 
ales președintele uneia din comisiile 
de lucru. Campania pentru comba
terea analfabetismului va începe în 
anul 1963 sub egida O.N.U.

Cercurile conducătoare ale con
gresului explică durata extrem de 
lungă a campaniei proiectate prin 
faptul că problema care urmează 
să fie rezolvată este mult prea com
plicată. Intr-adevăr, pe întinsul 
globului pământesc numărul adulți- 
lor neștiutori de carte se ridică în 
total la 700 milioane oameni, cifră 
menționată la congres. Mai mulți 
delegați 
realitate numărul analfabeților de 
pe glob 
ori mai

Potrivit datelor oficiale, Statele U- 
nite ale Americii numără 2 619 000 
analfabeți și aproximativ 8 milioane 
semianalfabeți. în Italia numărul a- 
nalfabeților, care acum 10 ani era 
de 5 milioane oameni, a scăzut oa
recum, cifrîndu-se totuși în prezent 
la 3 300 000 persoane (potrivit date
lor mai optimiste — 2 milioane per
soane).

Participanta la congres manifestă 
un deosebit interes față de expe
riența U.R.S.S. și a altor țări care 
au obținut succese deosebit de mari 
în domeniul învățămîntului public.

Anglia, Franța, 
Romînia, Ungaria.

înclină să creadă că îneste aproximativ de două 
mare.

NEW YORK 26 (Agerpres). — în 
cadrul ședinței din după-amiaza zi
lei de 25 septembrie a Adunării 
Generale au continuat discuțiile ge
nerale. Ministrul afacerilor externe 
al Birmaniei, U Thi Han, care a 
luat primul cuvîntul, a subliniat că 
reglementarea în cursul ultimelor 
luni a trei mari probleme — pro
blema Algeriei, problema Irianului 
de vest și problema Laosului — dau 
speranța că și celelalte probleme li
tigioase pot fi rezolvate pe calea 
tratativelor pașnice. El a declarat 
că delegația Birmaniei intenționea
ză să ceară Adunării Generale să 
sprijine memorandumul celor opt 
țări neangajate, prezentat Comitetu
lui celor 18 în scopul de a apropia 
pozițiile celor două părți la viitoa
rele tratative.

Apoi, a luat cuvîntul ministrul a- 
facerilor externe al Guineei, Louis 
Lansana Beavogui, care a subliniat 
că problema menținerii păcii este 
strîns legată de procesul eliberării 
țărilor dependente de sub jugul co
lonialismului. El a arătat Că poli
tica colonială a Spaniei, Republicii 
Sud-Africane și Portugaliei, consti
tuie o primejdie pentru pacea ge
nerală. Ministrul afacerilor externe 
al Guineei a arătat că O.N.U. tre
buie să ia măsuri urgente în ve
derea acordării independenței Rho- 
desiei, Nyassalandului, Kenyei, Ba- 
sutolandului, Beciuanalandului, Swa- 
zilandului și altor teritorii africane. 
Deoarece ultracolonialiștii continuă 
să ignoreze Declarația Adunării Ge
nerale cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor colo
niale, a spus reprezentantul Gui
neei, este necesar să se stabilească 
un ultim termen pentru lichidarea 
colonialismului. El a propus ca a- 
cest termen să fie 24 octombrie 1963 
(Ziua O.N.U.). v

Delegatul Guineei a subliniat

problema dezarmării generale și to
tale, care este de importanță vitală, 
nu poate fi rezolvată fără partici
parea Republicii Populare Chineze.

Reprezentanții Ecuadorului și 
Uruguayului, la fel ca și ceilalți 
delegați, au vorbit despre îngrijo
rarea popoarelor lor în legătură cu 
continuarea cursei înarmărilor.

Ministrul afacerilor externe al 
Austriei, B. Kreisky, a consacrat 
cea mai mare parte a expunerii sale 
problemelor minorității naționale 
austriece din Tirolul de sud ita
lian.

că

UNELTIRI ALE ULTRACOLON1AL1ȘTIIOR ÎN ALGERIA
PARIS 26 (Agerpres). — Potrivit 

știrilor apărute în presa franceză și 
unor relatări ale agenției France 
Presse, cercurile ultracolonialiste 
franceze pun la cale o serie de ac
țiuni menite să submineze indepen-

dența și suveranitatea Algeriei, 
creeze o situație încordată în 
ceastă țară.

Despre scopul acestei acțiuni

să
a-

Prima ședință 
a Comitetului nr 2

o®o

S g ï u a Ș i a din Argentina
lor care a fost înfrînt în urma ulti
melor evenimente) au fost arestați 
și vor fi transferați, cu avionul, în 
închisoarea din garnizoana militară 
Magdalena. Printre cei arestați se 
află generalii Labayru, Torenzo, 
Montero, Rawson și alții.

între timp. populația orașului 
Buenos Aires continuă să-și expri
me protestul față de amestecul mi
litarilor în viața politică a țării. 
Agenția France Presse relatează că 
26 de persoane au fost arestate în 
seara zilei de 25 septembrie în jno- 
mentul cînd manifestau pe străzile 
capitalei argentiniene scandînd „Jos 
Gestapoul"

Agenția Prensa Latina anunță că în 
diferite locuri din capitala Argen
tinei a fost difuzat un manifest al 
partidului comunist, în care se pre
cizează atitudinea partidului față de 
evenimentele din țară.

Manifestul amintește că Partidul 
Comunist din Argentina „a avertizat 
în repetate rînduri că formarea de 
camarile în rîndurile forțelor arma
te și luptele dintfe ele pentru aca
pararea puterii vor provoca, după 
cum s-a și întîmplat, vărsăfi de 
sînge“.

Manifestul subliniază că în recen
tele ciocniri militare s-au înfruntat 
două grupuri principale — „acel 
care se afla la putere și care a in
staurat un sistem dictatorial de tip 
fascist“ și altul care se declară „dis
pus să lupte pentru a evita o dicta
tură și mai sîngeroasă și care se 
pronunță în favoarea unei democra
ții reprezentative". Manifestul arată 
că comunicatele emise de acest ul
tim grup „nu menționează însă pro
blemele arzătoare care interesează 
clasa muncitoare și poporul, ca anu
larea legilor represive, încetarea 
persecutării peroniștilor și comuniș
tilor, instaurarea libertății și demo
crației pentru toți”.

„Evoluția evenimentelor poate de
păși propunerile acestui grup, con
tinuă manifestul, dacă clasa mun
citoare și poporul vor ieși în stra
dă și vor lupta pentru propriile lor 
obiective”.

BUENOS AIRES 26 (Agerpres). — 
Deși operațiunile militare au înce
tat, situația politică din Argentina 
continuă să se mențină confuză, 
certurile între comandanții militari 
fiind departe de a fi aplanate. 
Agenția Reuter relatează că mini
strul aerului, generalul Jorge Rojas 
Silveyra, a fost arestat la 25 sep
tembrie, imediat după ce și-a pre
zentat demisia din postul lui. Agen
ția Associated Press, citind știri 
neconfirmate, transmite că un mare 
număr de ofițeri care nu au vrut să 
se supună ordinelor președintelui 
Guido au fost la rîndul lor arestați.

Starea de tensiune care domnește 
în țară este alimentată și de știrile 
privind refuzul comandanților ma
rinei de a recunoaște autoritatea 
noilor comandanți ai armatei. Potri. 
vit agenției Associated Press, în 
așteptarea unei clarificări a poziții
lor, 19 amirali care se opun noii 
conduceri a armatei au demisionat.

După cum transmite coresponden
tul din 
France 
colonei 
șefi ai

a 
O.A.S., agenția France Presse rela
tează : „Obiectivele acestei acțiuni 
subversive sînt de două feluri: pe 
de o parte este vorba de a se crea 
în Algeria un anumit climat psiho
logic prin incidente între armata 
franceză și armata algeriană, inci
dente care ar putea să ducă la o 
gravă criză menită să „justifice“ o 
campanie teroristă din partea O.A.Ș. 
în vederea unei noi intervenții fran
ceze în Algeria. Pe de altă parte 
este vorba de a provoca incidente 
cu scopul dé a împiedica noul gu
vern algerian în acțiunea sa de or
ganizare politică a statului și de a 
obliga populația europeană să pă
răsească Algeria".

Sateliții, atmosfera si electronii
Rezultatele cercetărilor științifice efectuate in U. R. S. S. cu ajutorul 

„Kosmos-5"sateliților artificiali „Kosmos-3" și

Sub fiflul de mai sus, 
ziarul „PRAVDA“ a 
blicaf un articol despre 
cercetările științifice 
care se efectuează în 
Uniunea Sovietică cu a- 
juforul sateliților artifi
ciali „Kosmos-3“ 
„Kosmos-5".

în articol se 
că constructorii, 
rii și muncitorii sovietici 
au rezolvat în mod stră
lucit sarcina complexă a 
creării de sfații-satelit 
geofizice cu o mare 
durată de funcționare și 
posibilități largi de in
formare pentru efec
tuarea îndelungatelor 
cercetări asupra radia
țiilor crepusculare geo- 
active.
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Satelitul artificial „Kos- 
mos-3“, care a fost lan
sai la 24 aprilie a.c., a 
și efectua' peste 2 000 
de rotații în jurul Pămîn- 
tului, iar satelitul „Kos
mos-5“, lansat la 28 mai 
— peste 1 500 de rota
ții. Cu ajutorul lor oa
menii de știință sovietici 
cercetează de mai mul
te luni radiațiile crepus
culare geoacfive.

Datele privind activi
tatea solară și geomag
netică, obținute cu aju
torul sateliților „Kos
mos-3“ și „Kosmos-5”, 
permit să se prevadă 
dinainte cînd vor avea 
loc furtuni magnetice 
și să se efectueze mă
surătorile necesare în

condiții geofizice dife
rite.

In fol cursul zborului 
sateliților se face veri
ficarea funcționării apa
raturii complexe insta
late la bord. Analiza 
acestor date a demon- ] 
strat un înalt grad de J 
rezistență și o mare du. 1 
rabilitate a tuturor sisfA- j 
melor instalate pe sa 
liții respectivi.

Oamenii de 
sovietici au obținut deja 
cu ajutorul sateliților 
„IȘosmos-3“ și „Kos
mos-5" un număr uriaș 
de informații care se 
află încă în stadiu de 
prelucrare. Cercetările 
cu ajutorul acestor sate
liți continuă.

J
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NEW YORK 26. De la trimisul 
Agerpres : La 26 septembrie și-a 
început activitatea Comitetul nr. 2 
al O.N.U. pentru problemele econo
mice și financiare. în prima ședință 
comitetul a adoptat o serie de mă
suri privind organizarea activității 
sale în actuala sesiune. Pe agenda 
comitetului figurează 12 puncte 
printre care merită a fi cu deose
bire subliniate cele referitoare la 
consecințele economice și sociale ale 
dezarmării (analizate de grupul de 
experți ai O.N.U.), propunerea so
vietică cu privire la organizarea 
unei conferințe internaționale asu
pra problemelor comerțului, precum 
și grupul de chestiuni în legătură 
cu dezvoltarea economică și asis
tența tehnică acordată țărilor slab 
dezvoltate.

Buenos Aires al agenției 
Presse, nouă generali și opt 
considerați drept principalii 
„gorilelor“ (grupul militari-
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Violarea spațiului aerian 
al Cubei de către 

avioane americane
UnHAVANA 26 (Agerpres). 

comunicat al Ministerului forțelor 
armate revoluționare anunță noi 
acte provocatoare ale imperialiști
lor americani împotriva Cubei. în 
comunicat se arată că un avion a- 
merican a evoluat asupra unei nave 
cubane care naviga în apele teri
toriale ale acestei țări. Duminică di
mineața un alt avion cu reacție, a- 
parținînd forțelor aeriene militare 
ale S.U.A., a violat spațiul aerian 
al Cubei zburînd deasupra mai mul
tor centre populate din provincia 
Oriente. în aceeași zi un alt avion 
american bimotor a zburat deasu
pra unor insule cubane în largul 
provinciei Las-Villas.

iHiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininnnimfflinnminiiifinimiiiiiniiiiiiiiiiii)iiiiiiiiii
BUDAPESTA. Miercuri a fost în- 

mînat la Budapesta Premiul inter
național Lenin „Pentru întărirea 
păcii între popoare“ cunoscutului om 
de stat ungur, președintele Consiliu
lui Prezidențial al R. P. Ungare, Ist
van Dobi. înmînîndu-i premiul, aca
demicianul Skobelțîn, președintele 
Comitetului de decernare a Premii
lor internaționale Lenin, a relevat 
meritele deosebite ale lui Istvân 
Dobi și l-a felicitat călduros. Istvân 
Dobi a rostit o cuvîntare de răs
puns. La solemnitate au asistat Jă- 
nos Kâdăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., președintele guvernului 
revoluționar muncitoresc-țărănesc al 
R. P. Ungare, și alți conducători de 
partid și de stat ai R. P. Ungare.

MOSCOVA. La 26 septembrie o 
delegație a P.C.U.S., în frunte cu 
Boris Ponomariov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., a plecat la Roma la in
vitația C.C. al P.C. Italian.

LONDRA. între 18 și 21 septembrie 
la Oxford a avut loc o conferință 
internațională de chimie nucleară, 
organizată de „Atomic Energy Au
thority“ din Marea Britanie și uni
versitatea din Oxford. La conferin
ță au participat și au prezentat lu
crări științifice savanți și oameni 
de știință din U.R.S.S., S.U.A., An
glia, Franța, Italia etc. La conferin
ță a participat și inginerul romîn 
Florin Bunuș în prezent la studii de
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specializare la universitatea Dur
ham din Anglia, care împreună cu 
un grup de cercetători de la labo
ratorul de radio chimie de pe lîngă 
universitatea Durham a prezentat 
lucrarea „Măsurători pe secțiuni de 
captură în reacții produse de neu
troni de 14 Mev“. Lucrarea a sus
citat un viu interes în rîndul par- 
ticipanților la conferință.

recentului atentat 
președintelui Ghanei, Kwame 
la Accra. Presa glianeză con- 
această crimă a fost săvîrșită 
ai neocolonialismului.
Guvernul vest-german s-a

Una din victimele
împotriva 
Nkrumah, 
sideră că 
de agenti

BONN.
declarat de acord cu cererea auto
rităților S.U.A. de a interzice vase
lor navigînd sub pavilionul R. F. G. 
să transporte mărfuri între portu
rile țărilor socialiste și porturile cu
bane.

Acțiuni ostile ale Tailandei 
și Vietnamului de sud împotriva Cambodgiei

PNOM PENH 26 (Agerpres). — 
Potrivit ultimelor știri, se observă 
o concentrare de trupe sud-vietna- 
meze m unele regiuni limitrofe cu 
Cambodgia. Avioane tailandeze și 
sud-vietnameze continuă să violeze 
spațiul aerian al Cambodgiei. Ast
fel, în ultimul timp avioane mili
tare cu reacție aparținînd Tailan
dei au pătruns în două rînduri în

Rhodesia de sud luptă pentru libertate

Aspect din timpul luptelor dintre grupările militare din Argentina. In fotografie : Un tanc deschide focul asupra'unor autocamioane) lîngă 
localitatea Olmos«

în ultimele zile, evenimentele 
din Rhodesia de sud au ajuns din 
nou, după o perioadă de oarecare 
acalmie, pe primele pagini ale 
ziarelor. Pentru a înăbuși lupta 
africanilor pentru independență, 
guvernul rasist al lui Whitehead, 
exponentul intereselor coloniști-' 
lor englezi locali sprijinit 
marile 
loniale 
ciunte 
Acestea ..
brie prin interzicerea principalului 
partid al băștinașilor — Uniunea 
populară africană „Zimbabwe“. 
Liderii partidului, cu excepția pre
ședintelui Joshua Nkomo, au fost 
arestați.

După cum transmit agențiile de 
presă, autoritățile colonialiste au 
arestat peste o mie de patrioți. 
Trupele engleze patrulează pe șo
sele și în orașe. O atmosferă de 
tensiune domnește în aproape 
toate orașele și satele țării. Au 
avut loc ciocniri între populație și 
poliția britanică, soldate cu nu
meroși morți și răniți. Cartierele 
africane din localitățile Salisbury, 
Kariba și altele se află sub pază 
militară. După cum anunță ziarul 
„Johannesburg Star“, din Republi
ca Sud-Africană, avioanele de 
bombardament din Rhodesia de 
sud sînt „în stare de alarmă", 
gata în orice moment să intervină 
împotriva populației africane.

Care este cauza acestor eveni
mente ?

de 
co- 

luat
societăți și bănci 

din Anglia, a 
măsuri de represiune, 
au culminat la 20 septem-

trei țări. Colonialiștii urmăreau, 
de asemenea, punerea la dispozi
ția Rhodesiei de sud — unde eu
ropenii sînt mai numeroși — mîna 
de lucru ieftină din Nyassaland și 
materiile prime din Rhodesia de 
nord. Dar popoarele acestor trei 
teritorii — supuse unei crunte ex
ploatări și discriminări rasiale — 
luptă cu hotărîre pentru acordarea 
independentei și cer lichidarea fe
derației colonialiste.

Nu de mult, Haley, reprezentan
tul opoziției laburiste în Camera 
Comunelor din Anglia, caracteriza 
astfel situația din această colo
nie : „Rhodesia de sud este un 
stat polițienesc, în care 90 la sută 
din populație este lipsită de drep
turi democratice“. Constituția, ela
borată anul trecut de autorită- 

fapt,

MOSCOVA. Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a hotărît trans
formarea Ministerului Construpției 
de centrale electrice din U.R.S.S. ,'n 
ministerul unional republican al- .c- 
nergeticii și electrificării al U.R.Ș.S.

Această transformare a fost în- 
îmbunătățirii 
al asigurării 
energeticii și 
ridicării con- 
și economice

făptuită în scopul 
conducerii energeticii, 
dezvoltării continue a 
a electrificării țării, al 
ducerii organizatorice 
a energeticii la nivelul sarcinilor e- 
lectrificării depline a țării 
rii sistemului energetic 
U.R.S.S.

și creă- 
unic al

26 sep-VARȘOVIA. în ziua de 
tembrie, însărcinatul cu afaceri al 
R. P. Romîne la Varșovia, Nicolae 
Pavel, a organizat la ambasada 
R.P.R. o prezentare a filmului 
„Darclee”. Filmul s-a bucurat de o 
primire călduroasă din partea celor, 
prezenți.
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Rhodesia de sud (389 362 kmp, 

3 070 000 locuitori) este o colonie 
engleză „cu autoadministrare“. Cu 
nouă ani în urmă, colonialiștii en
glezi au înjghebat în Africa cen
trală o federație în care au fost 
incluse cu forța Rhodesia de sud, 
Rhodesia de nord și Nyassalan- 
dul. în fruntea federației au fost 
puși o mînă de agenți ai colonia
liștilor, rasiști albi din Rhodesia 
de nord. Premier al Rhodesiei de 
nord și al federației este Roy We- 
lensky, cunoscut prin legăturile și 
sprijinul dat lui Chombe, rasistu
lui Verwoerd din Republica Sud- 
Africană și asupritorilor poporului 
angolez — colonialiștii portughezi. 
Rînduielile instaurate în această 
federație au fost copiate după 
cele din Republica Sud-Africană. 
Anglia spera să consolideze, în 
acest fel, regimul colonial în cele

Vizita lui L I. Brejnev 
în R. P. F. Iugoslavia

BELGRAD 26 (Agerpres). — Mun
citorii de 
„Steagul 
întîmpinat 
Brejnev, 
Sovietului 
persoanele 
Brejnev a 
s-a întreținut cu muncitorii, s-a in
teresat de condițiile lor de muncă 
și de trai. La uzină a avut loc un 
mare miting la care au luat cuvîn
tul L. I. Brejnev și I. Broz Tito. 
Cuvântările lor au fost însoțite de 
ovații și aclamații în cinstea prie
teniei iugoslavo-sovietice.

La 26 septembrie L. I. Brejnev a 
vizitat Combinatul agricol-industrial 
„Belie” din apropierea orașului 
Osiek. Combinatul „Belie" dispune 
de o mare suprafață de pămînt, de 
ferme 
pentru 
cole și

L. I.
rului combinatului, muncitorilor și 
funcționarilor pentru primirea 
cordială și le-a urat noi succese în 
muncă.

la Uzina de automobile 
roșu“ din Kraguevaț au 

cu căldură pe L. I. 
președintele Prezidiului 
Suprem al U.R;S.S., și 

care îl însoțesc. L. I. 
vizitat cîteva secții unde

spațiul aerian al Cambodgien De 
asemenea, un avion sud-vietnamez 
a violat spațiul aerian al Cambod
gien

Guverpul regal al Cambodgiei 
a dat publicității o declarație în 
care își exprimă indignarea în le
gătură cu declarațiile făcute de Ko- 
man, ministrul afacerilor externe al 
Tailandei. Referindu-se la cererile 
Cambodgiei cu privire la convoca
rea unei conferințe internaționale 
care să garanteze neutralitatea sa, 
Koman a spus că Tailanda „va fi 
fericită" să ia parte la propusa con- 
ferință, „dacă cele 14 țări vor în
văța Cambodgiâ să se poarte cu
viincios”.

zootehnice și întreprinderi 
prelucrarea produselor agri- 
animaliere.
Brejnev a mulțumit directo-

nume pe caie-1 purta pe atunci 
partidul „Zimbabwe", condamnînd 
această „constituție“. Autoritățile 
coloniale au răspuns la indigna
rea generală a populației cu re
presalii, cu interzicerea partidului 
național democrat și a mitingurilor 
populației de culoare, arestări în 
masă etc.

Cum pot fi calificate altfel decît 
ipocrite pretențiile colonialiștilor 
despre așa-zisa „autoadministrate’ 
a Rhodesiei de sud, cînd populația 
băștinașă este supusă legilor de 
discriminare rasială, cînd orice 
acțiune pentru drepturi politice 
este înăbușită cu forța ?

în ciuda măsurilor teroriste și a 
piedicilor . puse de autoritățile co
loniale, lupta populației din Rho
desia de sud este în continuă 
creștere. Răbdarea africanilor a 
ajuns la capăt. Patrioții blochează 
drumurile, incendiază clădiri apar- 
ținînd colonialiștilor, minează po
duri. Pentru prima dată s-au sem
nalat acțiuni chiar și în capitala 
țării — Salisbury. A fost anunțată
— relata agenția Associated Press
— crearea unei armate de elibe
rare a Rhodesiei de sud. In dife
rite părți ale coloniei au avut loc 
ciocniri între parașutiștii din tru
pele coloniale britanice și popu
lație. Lupta capătă un caracter 
mai organizat. După ce autoritățile 
rasiste din Rhodesia de sud au 
decretat interzicerea partidului 
„Zimbabwe“, J. Nkomo, președin
tele partidului, a anunțat formarea 
în Tanganica a unui guvern al 
forțelor care luptă pentru indepen
dența națională a Rhodesiei de 
sud.

în sprijinul poporului din aceas
tă țară africană se ridică o puter
nică mișcare de solidaritate. în
tr-o declarație a reprezentanților 
diferitelor partide politice africane 
aflați la Cairo se arată că po
poarele iubitoare de pace nu pot 
privi nepăsătoare politica inuma
nă a guvernului Whitehead, și se 
cere ca Organizația Națiunilor U- 
nite să examineze problema situa
ției încordate din Rhodesia de sud. 
Poporul ei nu se va lăsa nici
odată îngenuncheat. ,,Se poate in- 

— avere, grad’de cultură etc. în terzice un partid — a declarat 
același timp, aproape jumătate de Joshua Nkomo — dar nu se poate 
milion de africani au luat parte la fringe voința unui popor", 
referendumul neoficial organizat 
de Partidul național democrat, —

rasiste, asigură,

perpetuarea la nesfîrșit a domina
ției minorității europene. în virtu
tea acestei „legi“, populația afri
cană, care numără peste 3 mili
oane de locuitori, nu are dreptul 
decît la 15 locuri din 65 în Adu
narea legislativă. Restul de 50 
sînt ocupate de europeni, care 
constituie numai 8 la sută din în
treaga populație. Masa imensă a 
africanîior a fost îndepărtată de 
la alegeri prin ridicarea în calea 
ei a tot felul de bariere artificiale

I. ALEXANDRESCU
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Reorganizarea aparatului de stat în R.A.IL
CAIRO 26 (Agerpres). — TASS 

transmite : Luînd cuvîntul la postu
rile de radio și televiziune, Gamal 
Abdel ■ Nasser, președintele R.A.U., 
a făcut. cunoscute planurile reorga
nizării aparatului de stat și creării 
Uniunii Socialiste Arabe. Nasser a 
subliniat că la baza reorganizării 
„se află principiul conducerii colec
tive“. Potrivit noii structuri, a spus 
el, „vor exista atît președintele re
publicii, cît și consiliul prezidențial”. 
Consiliul prezidențial va fi organul 
suprem al puterii, iar organul su
prem executiv și administrativ al 
puterii va fi Consiliul de Miniștri. 
El se va denumi Consiliul executiv. 
Decretul cu privire la crearea Con
siliului prezidențial și Consiliului 
executiv va fi publicat de președin
te la 27 septembrie.

Nasser a arătat că Ali Sabri, ac
tualul ministru de stat pentru pro-

blemele prezidențiale, 
președintele Consiliului 
miniștrilor. Din Consiliul de Miniș
tri va face parte printre alții și un 
reprezentant din partea muncitori- 
loi- (care va ocupa postul de mi
nistru al muncii) și o femeie (mi
nistrul problemelor sociale).

Vorbind de apropiata creare a 
Uniunii Socialiste Arabe, președin
tele Nasser a spus că la fiecare în
treprindere. în fiecare sat va fi 
creat un comitet constituant al 
Uniunii Socialiste Arabe, după a- 
ceea se vor ține alegeri în comite'- 
tele constituante provinciale și"^ 
congres. Congresul va alege comite
tul executiv suprem al Uniunii So
cialiste Arabe.

Nasser a subliniat că în activitatea 
lor toate organele puterii vor folosi 
metoda criticii și autocriticii.

o®o----------

va fi numit 
executiv al

Neliniștile Washingtonului 
comunași Piața

BONN 26 (Agerpres). — TASS : 
Vizita lui Bundy, consilier special al 
președintelui Kennedy pentru pro
blemele securității naționale, la 
Bonn, poate fi numită vizită „ful
ger" : ea a durat aproximativ 24 
de ore. Cercurile guvernante vest- 
germane acordă acestei vizite o im
portanță deosebită. Potrivit ziaru
lui „Frankfurter Allgemeine", Bun
dy „ocupă o poziție cheie la Casa 
Albă.. El participă activ în trasarea 
liniei politice externe americane pe 
o perioadă îndelungată. Nimeni nu 
știe mai bine decît el punctul de 
vedere al președintelui în acest do
meniu".

întrevederea care a avut loc în
tre Bundy și Lahr, secretar de stat 
al Ministerului Afacerilor Externe, 
scrie ziarul „Deutsche Zeitung", a 
fost consacrată problemelor aderă
rii Angliei la Comunitatea- econo
mică' europeană. .Washingtonul este 
neliniștit în mod serios de complo
tul franco-vest-german împotriva 
Angliei, complot care urmărește ac
ceptarea aderării 'Angliei la Piața 
comună numai în cazul capitulării 
necondiționate a' acesteia în fața

cererilor Bonn-ului și Parisului. Se 
consideră că Bundy urmărește să 
întărească poziția ministrului brita
nic Heath care se află la Bonn.

în cercurile politice ale capitalei 
vest-germane se consideră că, în 
cursul convorbirilor care au avut loc 
la Ministerul de Război, Bundy /s-a 
declarat împotriva creării -ăxei 
franco-vest-germane, dar a mers în 
jntîmpinarea cererii Bonn-ului re
feritoare la crearea „celei de-a pa
tra puteri atomice N.A.T.O.“, adică 
înzestrarea Bundeswehrului în ca
drul N.A.T.O. cu arma nucleară.

în sfîrșit, un loc important în mi
siunea lui Bundy are problema Ber
linului occidental. Ea a fost discu
tată atît cu secretarul de stat Lahr, 
cît și cu ministrul afacerilor ex
terne Schröder. Bundy a căutat să-i 
încredințeze pe politicienii de la 
Bonn de faptul că guvernul S.U.A. 
nu-și va schimba poziția sa rigidă 
în problema Berlinului occidental.

Bundy nu s-a limitat numai la 
asigurări verbale, • ci a făcut o vi
zită demonstrativă în 
cidental, în compania 
lui S.U.A. în R.F.G.

Berlinul oc- 
ambasadoru-
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