
I Centrala
J

! H-unetfoara-Deva

PROLETAKI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA J

Organ al Comitetului Central al P.M.R

^äSElSS£3
Anul XXXII Nr. 5665 Vineri 28 septembrie 1962

SĂ FBBM TEMELIE SOLIDĂ RECOL TEI

SOLIE DE PRIETENIE
Șl PACE

Astăzi, tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, împreună cu 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, pleacă spre Indo
nezia și India, pentru a face vizite 
de prietenie la invitația președinte
lui și primului ministru al Republi
cii Indonezia, dr. Sukarno, și a pre
ședintelui Republicii India, dr. Sar- 
vapalli Radhakrishnan.

Această solie de prietenie în cele 
două mari țări asiatice constituie o 
nouă manifestare a politicii externe 
iubitoare de pace a Republicii Popu
lare Romîne. Dezvoltînd necontenit 
relațiile frățești cu țările comuni- 
t’.ții socialiste din care face parte, 
v ,ra noastră se călăuzește neabătut 
divpă principiile coexistenței pașnice 
și colaborării cu toate țările, indi
ferent de orînduirea lor socială.

Una din cele mâi grăitoare expre
sii ale acestei politici o constituie 
întărirea continuă a legăturilor prie
tenești cu statele care au scuturat 
jugul robiei coloniale și au pornit pe 
calea dezvoltării independente. Po
porul romîn urmărește cu caldă so
lidaritate lupta statelor afro-asiatice 
pentru consolidarea independenței, 
pentru lichidarea grelei moșteniri a 
colonialismului și făurirea unei eco
nomii prospere, contribuția lor la 
eforturile forțelor iubitoare de pace 
pentru înlăturarea primejdiei de 
război, pentru realizarea destinderii 
internaționale. Prietenia și colabo
rarea dintre țările socialiste și 
noile state independente constituie 
una din cele mai importante temelii 
ale menținerii și întăririi păcii în 
lume.

R. P. Romînă acordă o deosebită 
importanță legăturilor ei prietenești 
multilaterale cu India și Indonezia. 
Popoarele indian și indonezian se 
numără printre cele mai mari din 
Asia și din lume, au o cul
tură multi-milenară, un rol de 
seamă în istoria omenirii. Deși 
țara noastră se află la mii și mii de 
kilometri depărtare de cele două 
țări asiatice, poporul romîn a urmă
rit cu profunaă simpatie lupta forțe
lor patriotice din Indonezia și India 
pentru înlăturarea dominației colo-* 
niale și a salutat cu bucurie victo
ria lor în această luptă, dezvoltarea 
lor ca state independente și suve
rane, importantul rol pozitiv pe 
care-1 joacă astăzi pe arena inter
națională. împreună cu toate forțele 
progresiste, poporul romîn a spriji
nit lupta popoarelor indian și indo-, 
nezian pentru lichidarea ultimelor 
vestigii ale colonialismului de pe te-> 
ritoriile lor, primind cu vie satisface 
ție eliberarea teritoriilor indiene 
Goa, Daman și Diu, iar de curînd 
încheierea acordului cu privire la 
preluarea Irianului de vest de către 
Indonezia.

Oamenii muncii din țara noastră’ 
urmăresc cu adînc interes efortu
rile pe care le depun popoarele 
indonezian și indian pentru dezvol
tarea economiei și culturii, consoli
darea independenței 
dicarea nivelului lor 
rial și cultural.

Vizitînd Indonezia
ducătorii statului nostru vor aduce 
popoarelor acestor țări mesajul de 
pace și prietenie al poporului ro
mîn, care muncește cu abnegație și 
obține succese remarcabile în dez
voltarea continuă a economiei și cul
turii, în opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

Apărarea păcii este o năzuință co
mună a poporului romîn, ca și a po
poarelor indonezian și indian. în 
țara noastră se bucură de înaltă
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naționale, ri
de trai mate-

și India, con-

prețuire politica externă a Indiei și 
Indoneziei, care se călăuzesc după 
principiile coexistenței pașnice și 
promovează, în spiritul Bandungu- 
lui, relații de colaborare cu toate 
țările, se pronunță pentru soluțio
narea problemelor internaționale li
tigioase pe calea tratativelor. Pe 
arena internațională, guvernele ce
lor două mari țări, în frunte cu 
președintele dr. Sukarno și premie
rul Nehru, aduc, alături de țările la
gărului socialist și de alte state inde
pendente din Asia, Africa, America 
Latină, contribuții constructive la 
cauza întăririi păcii.

Republica Indonezia și Republica 
India se pronunță, alături de țările 
socialiste și de alte state iubitoare 
de pace, pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale — problema- 
cheie a vieții internationale. Numai 
politica cercurilor imperialiste, a- 
depte ale cursei înarmărilor și pre
gătirilor de război, a împiedicat rea
lizarea unui acord în această pro
blemă, ca și în problema interzice
rii experiențelor nucleare — acord 
cerut cu insistență de toate po
poarele lumii.

Țara noastră, ca și celelalte țări 
socialiste acordă întreg sprijinul 
mișcării de eliberare națională. îm
preună cu India, Indonezia și alte 
state din Asia, Africa, America La
tină țările socialiste militează cu 
hotărîre pentru lichidarea definitivă 
a colonialismului sub toate formele 
și manifestările sale. Oricîte eforturi 
depun vechii și noii adepți ai înro
birii popoarelor pentru a frîna 
avîntul luptei de eliberare și a-și 
redobîndi privilegiile, colonialismul 
este definitiv sortit pieirii.

Țările socialiste, printre care și 
țara noastră, împreună cu India, 
Indonezia și alte state iubitoare de 
pace, depun eforturi perseverente 
pentru a asigura universalitatea Or
ganizației Națiunilor Unite, căreia 
îi revine o mare răspundere în a- 
părarea păcii. Ele se pronunță pen
tru restabilirea drepturilor legitime 
la O.N.U. ale marii țări asiatice, R.P. 
.Chineză.

între R. P. Romînă și fiecare din
tre cele două țări pe care le vizi
tează solii poporului nostru s-au 
statornicit și se consolidează relații 
de prietenie și colaborare, bazate 
pe respect reciproc și deplină ega
litate în drepturi. Se dezvoltă con
tinuu colaborarea economică și țeh- 
nico-științifică, relațiile culturale, 
sportive etc. Schimburile de vizite 
ale parlamentarilor, oamenilor de 
știință, cultură și artă care au a- 
yut și au loc între țara noastră și 
Cele două țări ale Asiei au un rol 
’de seamă în adîncirea cunoașterii 
reciproce și apropierii dintre po
poarele noastre. Sentimentele prie
tenești ale poporului romîn față d= 
popoarele Indoneziei și Indiei și-au 
găsit o puternică expresie în pri
mirea călduroasă făcută în țara 
noastră președintelui Republicii In
donezia, dr. Sukarno, și actualului 
președinte al Republicii India, dr. 
S. Radhakrishnan.

Acum, la plecarea în călătorie a 
tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și Ion Gheorghe Maurer, poporul 
romîn transmite un călduros salut 
popoarelor Indoneziei și Indiei și își 
exprimă convingerea că aceste vi
zite vor aduce o nouă contribuție 
de seamă la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare romîno-in- 
doneziene și romîno-indiene, în in
teresul cauzei păcii și progresului.

explorări geoio-

de 55 ha, din care 30 
grîu, 5 ha cu orz și 20
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A intrat in funcțiune

Înainte de termen
Muncitorii, tehnicienii și inginerii din 

sectorul de foraj au realizat planul pe 
9 luni cu șapte zile mai devreme. Acest 
succes se datorește extinderii metode
lor moderne de săpare a sondelor și, 
în primul rînd, a forajului cu turbina. 
De la începutul anului și pînă acum 
s-a executat cu turbina un volum de 
lucrări aproape egal cu acela realizat 
în întreg anul trecut.

în lupta pentru reducerea prețului 
de cost, în perioada ianuarie-august 
sondorii din întreprinderile de foraj au 
realizat economii suplimentare, față de 
deviz, în valoare de 17 800 000 lei.

în fruntea întrecerii pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan se află 
sondorii Trustului de t , “ ’ _
gice și Trustului de foraj Moinești.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“).
- Gospodăriile colective din re

giunea Ploiești au executat lu
crările de pregătire a terenului 
pentru însămînțări pe mai mulf 
de jumătate din suprafața des
tinată culturii grîului. Colectiviș
tii din raioanele de cîmp ale re
giunii au început semănatul or
zului iar cei din raionul Rm. Să
rat semănatul grîului. Aproape 
întreaga suprafață va fi însămîn- 
țafă cu grîu din soiuri de mare 
producție.

BISTRIȚA (coresp. „Scînteii"). 
— Colectiviștii din Șieu-Odor- 
hei, raionul Bistrița, au arat pen
tru însămînțările de toamnă 250 
de hectare, din cele peste 600 
ha cît urmează să fie însă- 
mînțafe. Po această suprafață 
s-au transportat importante can
tități de îngrășăminte naturale. 
Sămînța a fost condiționată.

Fiind totul pregătit, colectiviș
fii au trecut la semănat. A fost 
însămînțată pînă în prezent o

suprafață 
de ha cu _ .
de ha cu secară. Însămînțările 
confinuă.

Și colectivișfii din Viișoara au 
început însămînțările.

URZICENI (coresp. „Scînteii“). 
în aceste zile, pe ogoarele 

gospodăriei colective din Că- 
truneșfi lucrările agricole de 
toamnă sînf în foi. Ziua se lu
crează la recoliatul porumbului, 
iar noaptea la tăiatul și căratul 
cocenilor de pe cîmp.

Cu ajutorul mecanizatorilor din 
brigada a 7-a de la S.M.T.-Ha- 
gieșfi, condusă de comunistul 
David loan, ei au pregătit pen
tru însămînțat aproape 700 hec
tare din cele 900 hectare cît au 
planificat pentru a fi însămîn- 
țafe cu grîu. De cîfeva zile, 
colectiviștii din Cătruneșfi 
început semănatul cerealelor de 
toamnă. Pînă în prezent, el 
însămînțat 60 de hectare cu 
cară furajeră.

■Ÿ'z- .’.V
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Fabrica de ciocolată „București“
în Capitală a intrat în funcțiune noua Fabrică de 

ciocolată „București". Fabrica este utilată cu instala
ții moderne, care permit ca procesul de producție să 
se desfășoare, în cea mai mare parte, automatizat. 
Din siloz, boabele de cacao sînt transportate pneu
matic în hala principală de fabricație, de unde trec 
automat de la o instalație la alta pînă la liniile de 
turnare în forme și apoi la mașinile de împachetat.

Capacitatea anuală a fabricii este de 4 000 tone 
ciocolată de diferite sortimente și de calitate supe
rioară. Această unitate mai fabrică creme care se 
folosesc la prepararea produselor zaharoase pe bază 
de ciocolată. In ce privește praful și untul de cacao, 
ele sînt obținute aici în condiții tehnice superioare.

(Agerpres)

Se redeschide 
universitatea 

muncitorească 
de cultură 
muzicală

In luna octom
brie se redeschid 
cursurile universi
tății muncitorești 
de cultură muzi
cală din Capitală. 
Sînt prevăzute ci
cluri de lecții cu 
privire Ia formele 
muzicale, teorie- 
solfegii, istoria mu
zicii romînești etc.

Prelegerile se 
vor ține de două 
ori pe lună în sala 
Ateneului R. P. Ro
mine.

în porturile din zona Direcției 
regionale a navigației civile Tr. 
Severin se extinde mecanizarea 
operațiilor de încărcare și des
cărcare a mărfurilor. Au fost in
stalate noi benzi transportoare, 
macarale electrice și alte utilaje. 
Ca urmare a acestor măsuri, co
lectivele de muncă din acest 
sector au redus cu 7 la sută 
timpul de staționare a navelor la
rațiile de încărcare-descărcare, iar pre
țul de cost cu 18 la sută față de cel 
planificat. Muncitorii portuari și navi
gatori au realizat economii peste plan 
însumînd 1 216 000 lei, sumă ce depă
șește angajamentul anual. Valoarea 
beneficiilor realizate peste plan, ca 
urmare a extinderii mecanizării în por
turi, se cifrează la 943 000 lei.

Tractoristul Andrei Duț8 de la S.M.T. Bărcăneștl, raionul Ploiești, este unul din frun- 
apreciați ai stațiunii. în timpul treierișulut, batoza sa n-a suferit nici o defecțiune. 

Acum Andrei Duță se află în fruntea întrecerii« pentru terminarea la timp a muncilor agri
cole de toamnă, (Foto : R. Costin)

ope-

Una din sâlllo noii fabrici do ciocolata , (Foto : Agerpres,

T
„COSMOS-9", un nou satelit arti

ficial al Pămîntului, a fost lansat la 
27 septembrie în Uniunea Sovietică. 
(Amănunte în pag. a IV-a).

445 000, față de 293 000 în perioada 
corespunzătoare a anului 1961.

ANSAMBLUL ROMÏNESC DE CÎN- 
TECE ȘI DANSURI „RAPSODIA RO- 
MÎNĂ'' și-a început turneul în S.U.A. 
dînd un spectacol în orașul Seattle. 
Presa locală elogiază măiestria ar
tiștilor romîni, și anunță că ei au 
fost salutați cu ovații.

1N YEMEN s-a produs 
de stat militară.

o lovitură

PRIMUL MINISTRU AL
Milton Obote, a declarat 
nunță categoric împotriva aderării 
Ugandei la Piața comună.

UGANDEI, 
că se pro-

ScLimL de experiență
SIGHET (coresp. „Scînteii"). — La 

■gospodăria colectivă, din Sărăsău, 
raionul Sighet, a avut loc un schimb 
de experiență organizat de consiliul 
agricol raional, la care au luat par
te ingineri agronomi și brigadieri 
pomicoli din toate gospodăriile co
lective din raion.

Cu acest prilej, participanții au 
dezbătut diferite probleme privind 
dezvoltarea pomicultura în raion 
cum sînt : alegerea terenurilor des
tinate noilor plantații de pomi fruc
tiferi, completarea golurilor în live
zile pe rod și aplicarea unui sistem 
unic de pichetai în vederea sporirii 
numărului de pomi la hectar în 
noile plantații.

Noi posturi sanitare mobile 
în exploatări forestiere
In punctele mai îndepărtate de lu

cru din exploatările forestiere din 
regiunea Hunedoara au fost organi
zate recent peste 100 de posturi sa
nitare mobile. Alte localități ale re
giunii sînt vizitate în aceste zile de 
caravane sanitare, însoțite de medici 
de toate specialitățile. (Agerpres)

In regiunea Galaji
____________________I

? Ritm mai intens 
Ia semănat

Semănatul grîului ți al celorlalte 
cereale de toamnă constituie obiec
tivul nr. 1 spre care și-au îndreptat 
atenția în aceste zile oamenii mun
cii din agricultura regiunii Galați. 
Din zori Și pînă seara tîrziu, pe 
alocuri chiar și noaptea la lumina 
-farurilor, mecanizatorii din G.A.S. 
și S.M.T., colectiviștii muncesc la re
coltatul porumbului și florii-soare- 
lui, la eliberarea terenului și pre
gătirea pentru însămînțări. In a- 
ceastă perioadă, activiștii de partid 
și de stat, membrii consiliilor agri
cole și-au mutat centrul activității 
lor pe ogoare, acolo unde se mun
cește cu rîvnă pentru a se asigura 
o recoltă bogată în anul viitor.

Tovarășul ing. Vasile Popa, pre
ședintele consiliului agricol re
gional, ne-a relatat că pentru 
a asigura însămînțarea la vre
me, organele de partid și de stat 
au luat măsuri ca terenurile desti
nate acestor culturi să fie pregătite 
din timp. Pentru fiecare gospodă
rie s-au făcut schițe și amplasări ale 
culturilor de grîu, secară și orz de 
toamnă. Ținîndu-se seama de cerin
țele diferitelor soiuri, avind în ve
dere recomandările Consiliului Su
perior al Agriculturii, consiliul a- 
gricol regional a întocmit un grafic 
săptămânal pentru desfășurarea lu
crărilor agricole. Pînă la data de 25 
septembrie s-au recoltat porumbul 
și floarea-soarelui de pe o suprafață 
de 150 000 ha care va fi însămînțată 
cu grîu.

In S.M.T.-uri ca și în gospodăriile 
agricole de stat s-a asigurat schim
bul II la 30 la sută din tractoare.

In 
cele 
din plin la însămînțări. In raionul 
Focșani ritmul însămînțărilor a de
pășit graficul stabilit. Aici au fost, 
însămînțate în cîteva zile 2 280 ha 
cu grîu și secară, ceea ce reprezintă 
17 la sută din plan. Acest succes se 
datorește în primul rînd faptului că 
organele raionale de partid și de 
stat, consiliul agricol s-au ocupat 
de buna organizare a muncii în fie-: 
care unitate. La gospodăriile colec
tive din comunele Slobozia-Ciorăști, 
Broșteni, Vînători din raionul Foc
șani munca a fost organizată în așa 
fel încît fiecare colectivist să știe ce 
are de făcut. Se transportă noaptea 
cocenii de pe suprafețele care tre
buie însămînțate cu grîu. La aceste 
gospodării s-a însămînțat acum mai 
mult de jumătate din suprafața 
planificată pentru grîu. Aceeași 
muncă intensă, cu rezultate bune, 
am întîlnit-o și la gospodăriile co
lective din comunele Munteni, Bar- 
cea din raionul Tecuci, ca și la 
gospodăriile colective și gospodăriile 
agricole 
Smulți, 
raionul

După 
ședințele Consiliului agricol 
gional 
noastre 
că în 
raioane

toate raioanele și îndeosebi în 
din nordul regiunii se lucrează

comunele
din

de stat din
Băleni, 30 Decembrie 

Bujor.
cum ne-a relatat pre- 

re- 
și pe baza propriilor 
constatări, trebuie spus 

regiunea Galați sînt și 
în care lucrările au fost

GHEORGHE BALTĂ 
coresp. „Scînteii”

(Continuare în pag. a Ha)

Se extind procedeele 
tehnologice avansate

SATU MARE (coresp. „Scînteii”). 
In toate secțiile uzinei „Unio" din 
Satu-Mare se extinde aplicarea 
procedeelor tehnologice avansate. 
D© curînd s-a aplicat turnarea pie
selor din fontă cu grafit nodular 
la alte 10 repere. De la începutul 
anului s-au turnat prin această me
todă mal bine de 500 tone piese, 
economlsindu-se 1 200 000 lei.

S-a extins, de asemenea, turnarea 
în forme și miezuri întărite cu 
bioxid de carbon, turnarea în co- 
chile și forjarea în matrițe la un 
număr tot mai mare de piese. Pe 
scară largă se aplică și metoda de 
sudură automată. De la începutul 
anului s au sudat după această me
todă aproape 50 000 ml.

La întreprinderea do construc- 
țil-monta] nr. 5 din Capitală se 
folosește un sistem mal simplu 
de transportare a panourilor pre
fabricate de la atelierul de pre
fabricate Grivlța la blocurile în 
montaj de pe B-dul 1 Mal. Prin 
aplicarea acestui sistem nu mal 
esto necesară linia de monorai 
utilizată pînă acum ; se reali
zează astfel o reducere a cos
tului lucrărilor. In fotografie : 
Aspect de pe șantierul blocului 
nr. 6 din B-dul 1 Mai, unde se 
aplică noul sistem.

(Foto: Gh. Vințilă)

ÎN ANGLIA, potrivit datelor publi
cate de Ministerul Muncii la 
26 septembrie, în luna august, 
numărul șomerilor totali a fost de

muncă harnică, disciplinată. Numeroși 
această secție își îndeplinesc și ei cu 
punderile încredințate, se străduiesc să 
jime prin întreaga lor comportare, la 
muncă și în afara lui. Să-I amintim pe

■ffl^ar mai sînt, din păcate, și împrejurări cînd 
•“^simțul de răspundere față de unele manifes

tări negative e înlocuit cu o îngăduință lîncedă. 
lată un caz... Un tînăr de la Uzina „7 Noiembrie“, 
din același oraș, desenatorul tehnic Victor Camen- 
ceanu, provoacă discuții înfr-un restaurant. Brus
chează, lovește bufetiera (rețineți : o femeie I). Is
prava lui stîrneșfe indignarea cetățenilor aflați în 
local. Faptul devine public, se comentează și la lo-

ty 7 ■ Aâ3 ■9

v 4 ' a

Sînf doi. Stau X. k b.
cu ochii plecați și O O |
ascultă. Cuvinte A H ’S E
aspre. N-au ce 
să le răspundă 
tovarășilor de muncă. Acum, în răgazul de la ora 
10, munciforii din secția mecanică sînf cu toții aici, 
în acest colț al atelierului. Cerc în jurul celor doi. 
îi judecă. Preda Florea și Șolea Voicu i-au făcut 
de rușine. Ca nișfe borfași, au sărit gardul Casei 
de cultură. Au făcut scandal. Era o seară 
de dans. Li s-a cerut socoteală. Nici mă
car n-au găsit cu cale să se scuze. Au sfidat pe 
foafă lumea, folosind un limbaj frivial. Preda a 
riposfaf impertinent, pus pe băfaie. Muncitorii 
care iau acum cuvînful, aici, la locul lor de mun
că, înfierează fapta huliganică. Fiecare în parte, 
și colectivul în întregul lui se simte jignit. Pres- 
figiul colectivului e un bun al futuror, care trebuie 
respectat și păzit. Cei din secția mecanică a uzi
nelor „Elecfroputere“-Craiova și l-au cîștigat prin 

tineri din 
cinste răs- 
fie la înăl- 
locul de

. . , mortezorul
Ion Corcodel, pe frezorul Constantin lancu ? Sau 
pe Ion Roman și Ion Dobre, a căror biografie e 
afît de asemănătoare cu a lui Preda ? Aceeași 
școală profesională i-a crescut. Același colectiv de 
muncitori le-a călăuzit pașii în meserie. Li s-au 
creat posibilități de a urma liceul seral. Preda însă 
n-a ținut pasul cu ei. La cei 22 de ani ai săi, cu ce 
se poate el lăuda ? Cu piese făcute cîfeodafă de 
mîntuială ? Cu faima de a fi cam „plimbăreț“ ? 
Cu frizura potrivită șmecherește ? Cu faptul că 
l-a influențat în rău și pe Șolea? „Gustul stră
zii“ (după expresia cuiva din secție), tovărășia 
unor pierde-vară și înstrăinarea de colectiv, felul 
ușurafec de a înțelege viața l-au împins spre 
huliganism.

...E pe sfîrșite pauza de la ora 10. Ca un sin
gur om, colectivul propune : discutarea celor doi 
în adunarea generală U.T.M. ; mutarea Iul Preda 
înfr-un alt loc de muncă.

cui de muncă al lui Camenceanu — serviciul consfruc- 
torul-șef. Urmarea ? Nu i se spune măcar un cuvin- 
țel, nu i se face nici o imputare. Mai mult. Secre
tarul comitetului U.T.M. îl recomandă : „Băiat bun, 
să știți. Bun profesional. A fost promovat. Nu mi-a 
venit să cred...” Și, pentru a-l scoate basma curată, 
îi caută tot felul de calități. „Băiatul bun“, care nu 
se sfiește să lovească o femeie, desenează gra
fice frumoase pentru carul alegoric al uzinei I Cu 
destulă timiditate i se recunosc și unele cusururi : 
„cam nervos”, „uneori își face singur drep
tate (?)“.

îl ajută cu adevărat pe Camenceanu această to
leranță, slujește celorlalți tineri din uzină pentru 
a combate în viitor orice eventuală manifestare 
de acest fel ? j

Nu „îngăduința“ ajută la curmarea deprinderilor 
vechi, înapoiate, ci fermitatea 
lectivului față de elementele 
noastră.

și severitatea co- 
cerfate cu morala

^S&ă ne întoarcem la cazul Preda. Cum a fost 
’’^posibilă înstrăinarea lui de colectiv, purta

rea sa incompatibilă cu atitudinea unui tînăr al 
zilelor noastre? Se văd în aceasta unele neajunsuri 
ale muncii educative desfășurate în uzină.

In atelierul unde , lucrează, sfrungărie ușoară, 
există o grupă de partid. Unui candidat de partid 
din această grupă, Ștefan Vîlnei, biroul organiza
ției de bază i-a încredințat sarcina de a se ocupa 
îndeaproape de Preda. Mai cu seamă că o parte 
din timpul lor liber și-I petrec împreună, amîh- 
doi fiind în ultima clasă la seral. Dar Vîlnei a bă
tut în retragere. „Mă tratează ușor“, l-a spus el, 
la un moment dat, secretarului de partid. Și nu 
s-a mai ocupat de Preda. Se gîndesc membrii 
grupei de partid că în cazul Preda fiecare dintre 
el poartă o răspundere ? Educarea comunistă a 
tineretului, grija pentru creșterea schimbului de 
mîine este o cauză care trebuie să stea la Inima 
fiecărui membru de partid. a

Să fie oare Preda singurul tînăr „scăpat din 
vedere“ ? Asemenea cazuri, din păcate, mai exis
tă. Ele au atras atenția Comitetului orășenesc de 
partid asupra unor deficiențe manifestate cîte- 
odată în munca de educare a tineretului.

Tinerii de la „Elecfropufere* ilml nevoia unor 
manifestări culturale Interesante, atrăgătoare, do
resc să participe la reuniuni bogate în conținut.

X care sa I® spo-
GT "\ rească cun°5tinle-

'r “ ,po.rni!?d,de■’Eie’v '»«a |a profesia îmbră
țișată pînă la... 

Cosmos, prietenie, dragoste. Răspunde planul co
mitetului U.T.M. acestor cerințe ?

— Cîți tineri participă la „joile tineretului“ î 
— Depinde de cîte invitații primim.

Pentru a fi înțeles, răspunsul se cere explicat.-Iar 
explicația e de-a dreptul curioasă. Fiindcă „joile 
tineretului“ se desfășoară la Casa de cultură a sin
dicatelor, ele au fost lăsate numai pe seama con
ducerii casei. Așa încît, tocmai cei care ar trebui 
să fie inițiatorii, organizatorii acestei forme de pe
trecere a timpului liber, să fie gazde, se mul
țumesc cu rolul de... invitați. Consecin
țele ? Niște după-amieze oarecare. De obicei, o 
conferință și dans. La una 
se vorbește numai despre 
decent și cu gust. Nu e 
dacă la asta se reduce conținutul educativ al unor 
asemenea manifestări. Se știe că „joile tineretului“ 
au tradiție, se bucură de mult interes din partea 
tinerilor. Există în numeroase locuri o experiență 
acumulată în ce privește organizarea lor. E oare 
Craiova afît de departe?

— V-am trimis invitațiile — telefonează cei 
de la Casa de cultură. Aveți grijă să le distribuiți“. 
„Nici vorbă“, răspund tovarășii de la „Electropu- 
fere“, mulțumiți că se poate realiza atîi de lesne 
un punct din plan. Uzina e mare, are sute de ti
neri. Dar educația e cu... invitație. Sosesc invitații
le : 10-20 de bucăți. Dar ce fac cei care nu pri
mesc invitație ? Cum sînt ei ajutați să-și petreacă 
plăcut și folositor timpul liber? Nu cumva Preda 
a prins „gustul străzii", tocmai pentru că a fost 
mereu „scăpat din vedere" ? Comitetul de partid 
al uzinelor ar trebui să ajute comitetul U.T.M. pen
tru a găsi răspunsuri la asemenea întrebări.

Așa cum a procedat, de curînd, comitetul de 
partid de la „7 Noiembrie“. Lipsuri asemănătoare 
au determinat aici o ședință consacrată felului în 
care se ocupă comitetul U.T.M. de educația comu
nistă a tineretului. De la învățămînful politic 
pînă la conferințe și excursii, comuniștii au anali
zat atent formele, metodele activității cultural-edu
cative, ajutînd substanțial la îmbunătățirea Io-.

rebuie spus că în ce privește activitatea edu- 
cativă în rîndurile tinerilor din întreprinderi, 

școli, instituții stilul de muncă al Comitetului orășe
nesc U.T.M. nu e la înălțime. S-au organizat „la nive-

VICTOR VÎNTU

invitafi.

dintre „joile tineretului" 
felul cum să te îmbraci 
rău, dar e foarte puțin

?

(Continuare în pag. a IH-a)
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întîrzierile în 11-

și gospodărirea 
va face cu mai

apărute 
„Scînteia“ 
5625 pri-

Cercetătorii de la Insti
tutul de inframicrobiologie 
al Academiei R. P. Romine 
se ocupă îndeaproape de 
studierea unor probleme 
privitoare la originea viro- 
tică a bolii canceroase. In 
prezent, aici se efectuează 
lucrări de cercetare asupra 
leucemiilor la om și la ani
male, precum șl asupra 
unor procese tumorale. Cer
cetările au arătat că anu-

„O poxiție ne- 
justă în pro
blema contro
lului calității"

Masa de comandă interurbană a noii centrale telefonice automate din Pitești.
(Foto 1 R. Costin)

„Calitatea unor 
săpunuri"

Ca urmare a 
notei 
în 
nr.

în legătură 
cu articolul pu
blicat sub 
cest titlu (în 
„Scînteia”

Cercetări în domeniul cancerului
mite produse recoltate de 
la oameni cu leucemie — 
sîngele, măduva osoasă — 
Infectate la șoareci produc 
aceeași boală care se trans
mite apoi în serie. La insti
tut au mai fost izolate două 
tulpini de virus de la tu
mori cutanate. Aceste tul
pini sînt cultivate pe em
brion de găină în dezvol
tare și studiate la micro
scopul electronic.

De curînd a avut loc u- 
nificarea gospodăriilor co
lective Mârtineni, Mărcu- 
șa și Hătuica, din raionul 
Tg. Secuiesc. în urma uni
ficării, gospodăria cuprin
de 2 439 ha de teren agri
col din care 1 828 ha arabil. Fondul de bază 
a ajuns la 5 541 527 lei. Sectorul zootehnic 
cuprinde 1 290 de bovine, 1 026 de porcine, 
1 690 de ovine și altele.

Membrii celor trei G.A.C.-uri au obținut 
rezultate frumoase în creșterea producției a- 
gricole, au dezvoltat multilateral gospodării
le lor. Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, colectiviștii au studiat directivele Con
gresului al Ill-lea al P.M.R. și documentele 
sesiunii extraordinare a Marii Adunări Na
ționale, și s-au convins că într-o gospodărie 
mare și puternică vor putea obține rezultate 
superioare în creșterea producției agricole, 
vor putea aplica mai bine metodele agro
zootehnice avansate

Adunarea generală a colectiviștilor a ales 
consiliul de conducere al gospodăriei format 
din 11 tovarăși destoinici, hotărîți să depună 
toate eforturile pentru înflorirea gospodăriei 
lor colective.

în ședința de unificare au luat cuvîntul 
numeroși colectiviști oare și-au exprimat 
hotărîrea de a munci cu devotament. Colec
tivistul Abrahăm Francise a propus ca pe 
160 ha de teren să fie făcute lucrări de dese
cări.. Alțj colectiviști au propus ca anul viitor 
să fie sporit șeptelul, mai ales prin creșterea 
tineretului bovin din producție proprie.

Colectiviștii sînt ferm convinși că prin uni
ficare vor putea contribui și mai mult la 
înfăntuirea sarcinilor trasate de partid pri
vind sporirea producției agricole, ceea ce va 
duce totodată la continua îmbunătățire a ni
velului lor de trai. (De la GÄSPÄR ARPÄD, 
instructor de partid).

★

Cele trei gospodării colective din raza co
munei Lazuri de Beiuș, raionul Beluș, s-au 
unit într-o singură gospodărie cu denumirea 
„Victoria Socialismului“. Munca politică de 
masă, discuțiile purtate de la om la om au 
convins pe colectiviști că unirea lor într-o 
singură gospodărie mare, mai puternică, va 
duce la rezultate și mai bune. Gospodăria 
are de pe acum 375 de bovine, 514 oi.

Numeroși colectiviști harnici, ca Ștefan Vlad, 
Popa Sabina, Laza loan, Neagu Aurel, Ilea 
Catița, Sere Greta șl alții muncesc cu însu
flețire pentru executarea tuturor lucrărilor 
la timp și de bună calitate.

Pînă acum au fost construite trei grajduri 
cu o capacitate de 300 capete. Pentru cons
trucția grajdurilor s-au folosit chirpici, ni
sip, pietriș, făcîndu-se o economie în valoare 
de 63 600 lei.

în prezent, colectiviștii 
iau toate măsurile pentru 
buna desfășurare a cam
paniei de însămînțări și 

însilozarea unor 
cît mai mari de 
Membrii gospo- 
ca anul viitor să

Reglarea automată a proceselor
Industriale

Din scrisorile
J . ,| I panieicorespondenților voluntari pentru

. cantități
furaje.

dariei colective au hotărît 
cultive cu legume o suprafață de 25 ha. Pînă 
acum colectiviștii din cele trei gospodării n-au 
crescut păsări. Anul viitor ei vor crește peste 
3 000 de păsări, vor planta cu pomi 10 ha etc. 
(De la GHEORGHE RUSU, colectivist).

★
La începutul acestui an, două gospodării 

colective mici din satele Buda și Aranghel, 
orașul Rm. Vîlcea, s-au unit formînd o gos
podărie mai mare, denumită „Unirea‘\ Gos
podăria a obținut rezultate bune în crește
rea producției și a veniturilor colectiviștilor.

Văzînd rezultatele bune obținute în această 
gospodărie și îndrumați de organizațiile de 
bază, colectiviștii din satele vecine, Ostro- 
veni șl Cetățuia, au propus unirea lor cu 
G.A.C. „Unirea”, Unlndu-se într-o singură 
gospodărie mai mare, colectiviștii au largi 
posibilități de a spori recoltele și a dezvolta 
sectorul zootehnic, astfel încît să-și făureas
că un trai tot mai îmbelșugat.

încă din toamna aceasta colectiviștii din 
gospodăria unificată vor planta cu pomi fruc
tiferi peste 10 ha. Pe suprafața de 5 ha ei au 
și executat terasări și au făcut gropile nece
sare. Pentru că gospodăria se află în apro
piere de oraș (Rm. Vîlcea), noul consiliu de 
conducere a hotărît ca în curînd să se în
ceapă construcția unei sere de 500 mp, pen
tru legume timpurii. (Delà NICOLAE CR5S- 
TESCU, muncitor, Combinatul de industriali
zare a lemnului din Rm. Vîlcea).

★

în sala de festivități a căminului cultural 
din comuna Chirpăr, raionul Agnita, a avut loc 
de curînd adunarea generală a reprezentan
ților celor două gospodării agricole colective 
din satul Săsăuși și din Chirpăr, care au ho
tărît unificarea lor într-o singură gospodă
rie.

S-au unit 780 familii ce vor lucra peste 
2 700 ha teren agricol. Sectorul zootehnic 
cuprinde .601 bovine din care 170 vaci, 1 870 
ovine, 348 porcine și altele. Averea obștească 
este de peste 3 500 000 de lei. Colectiviștii sînt 
hotărîți să facă toate lucrările agricole la 
timp, să aplice cît mai bine agrotehnica îna
intată, în vederea sporirii producției în toate 
sectoarele. în prezent colectiviștii lucrează 
cu toate forțele la executarea lucrărilor agri
cole de toamnă. (De la LUȚA IOAN, învă
țător) ,

5578), articol în care se arăta că la 
Uzinele nr. 2 din Brașov controlul 
tehnic de calitate nu este bine or
ganizat și nu este efectuat în toate 
cazurile de oameni competenți, Di
recția mecanică fină din cadrul 
Ministerului Metalurgiei și Cons
trucțiilor de Mașini ne răspunde:

„Conducerea Uzinei nr. 2 Brașov, 
împreună cu comitetul de partid, au 
analizat activitatea C.T.C. sub toate 
aspectele, atît în secția T. 13, despre 
care se vorbește în articol, cît și în 
celelalte secții. în urma analizei s-au 
luat măsuri de îmbunătățire a or
ganizării muncii controlului tehnic 
de calitate ; s-a stabilit în toate 
secțiile uzinei necesarul de contro
lori tehnici de calitate și în aceste 
posturi au fost repartizate cadre cu 
un nivel tehnic ridicat ; s-a întărit 
rolul controlorilor-recepționeri în 
secții, asigurîndu-se astfel îmbună
tățirea calității produselor".

măsuri eficace. în vederea reducerii 
prețului de 
noi ce urmează 
strada Rogerius 
o balastieră la o 
trei kilometri de 
cestora. Costul 
reduce astfel cu mai mult de 50 la 
sută. Depozitarea 
materialelor se 
multă atenție".

în legătură cu 
vrarea cărămizilor de către indus
tria locală, Sfatul popular regional 
Crișana ne răspunde că a dat indi
cații fabricilor de cărămizi să a- 
sigure cu prioritate comenzile făcute 
de T.R.C. Crișana.

cost la locuințele 
a fi construite pe 
s-a mai amenajat 
distanță de numai 
amplasamentul a- 
agregatelor se va

vind slaba calitate a unor săpu
nuri, Direcția generală de specia
litate din Ministerul Industriei Ali
mentare ne face cunoscut următoa
rele : Nota respectivă a fost prelu
crată în toate fabricile de săpun, 
luîndu-se măsuri suplimentare pen
tru întărirea controlului rețetei, a 
tehnologiei și a producției finite. 
Totodată, așa cum se subliniază în 
răspuns, s-a atras atenția fabricilor 
asupra importanței pe care o are 
pentru calitatea săpunurilor respec
tarea cantităților de grăsimi 
lite.

stabi-

semănat
(Urmare din pag. I-a)

tărăgănate nejustificat. în 
raioanele Galați, Brăila și 
Făurei culturile tîrzii au a- 
juns mai repede la maturi
tate, dar 
zie. Din 
nul nu 
poate fi 
sămînțări.
fruntaș în alte campanii, 
consiliul agricol raional a 
neglijat îndrumarea gospo
dăriilor colective, orientarea 
lor spre principalele sarcini 
actuale. Regiunea Galați a 
rămas în urmă cu recoltatul 
culturilor tîrzii și mai ales 
cu pregătirea terenului pen
tru însămînțări. Din supra
fața de teren eliberată de 
porumb și floarea soarelui

recoltarea lor întîr- 
această cauză tere- 
este eliberat și nu 
pregătit pentru în- 

La Brăila, raion

nu s-a pregătit pentru semă
nat decît jumătate.

O situație nesatisfăcătoare 
există la unele gospodării co
lective din raionul Făurei. 
Deși pînă acum s-a recoltat 
porumbul de pe aproape 
14 000 ha, nu s a eliberat nici 
jumătate din această supra
față. Organizațiile de bază și 
conducerile gospodăriilor co
lective din comunele Bordei 
Verde, Plopu, Mircea Vodă 
n-au mobilizat colectiviștii 
pentru a depune toate efor
turile la pregătirea terenului 
pentru însămînțări. La gos
podăria colectivă din satul 
Oprișănești nu s-a pregătit 
pentru însămînțări nici un 
hectar de teren. Prin aceste 
comune au trecut și t.ov. Moi
se Ciocea, secretar al comi
tetului raional de partid, și

alți activiști de partid și de 
stat, dar măsuri concrete 
n-au fost luate. In raion mai 
Sînt la ora actuală 12 gospo
dării colective dintre care 
cele din Colțea, Florica, 
Chioibășești, care n-au 
schimbat nici un bob din să
mânță. La Ianca și Jirlău 
stau zilnic defecte cîte 5—6 
tractoare.

Timpul este frumos. Pă
mântul se poate lucra bine. 
Agricultura regiunii Galați 
dispune de suficiente trac
toare și mașini agricole. Sînt 
create astfel toate condițiile 
ca semănatul să se termine 
într-un timp scurt. Totul de
pinde de buna organizare a 
muncii, de controlul exigent 
exercitat de organele și or
ganizațiile de partid, de con
siliile agricole.

„Stă în putința 
constructorilor 
să obțină re
zultate și mai 

bune”

Sub acest ti
tlu, în „Scînte
ia“ nr. 5588 a 
apărut un ar? 
ticol în care 
erau semnalate 

pe șan-unele deficiențe existente 
tierele de construcții din Oradea, 
care au dus la scumpirea 
lucrărilor. Trustul regional 
strucții Crișana ne răspunde în le
gătură cu articolul publicat :

„Pentru a elimina deficiențele 
semnalate au fost luate o serie de

costului 
de con-

în răspun
sul trimis re
dacției de con
ducerea între

prinderii cinematografice a orașului 
București — criticată în articolul 
publicat sub titlul de mai sus în 
„Scînteia" nr. 5636 — se arată : 
„Cauzele deficiențelor semnalate au 
fost analizate cu tot activul rețelei 
cinematografice — responsabili de 
unități, șefi de cabine, operatori etc. 
S-a organizat o acțiune de curățe
nie și amenajări la toate cinemato
grafele, s-a urgentat terminarea 
unor lucrări de reamenajare la ci
nematografele „G. Bacovia“, „Grivi
ța“, „V. Alecsandr!“. 
etc. Alte măsuri sînt în curs de apli
care. Pe viitor — se spune în în- 
cheiëre — conducerea întreprinderii 
se angajează să se ocupe mai mult 
de gospodărirea cinematografelor, 
asigurînd spectatorilor condiții tot 
mai bune de vizionare a filmelor“.
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„Merge 
și așa !"

„Al Popov”

La expoziția mondiala filatelică
la această expoziție. Obțlnînd 15 
medalii și 20 diplome, tara noastră 
s-a clasiiicat pe locul 9, înaintea 
unor țâri cu o veche tradiție fila
telică cum sînt Franța, Suedia, El
veția, Anglia etc.

în anul 1963 Expoziția mondială 
filatelică și Congresul F.Î.P. vor a- 
vea loc la Istanbul.

După cum se știe, spre siîrșitul 
lunii august a avut loc la Praga 
Expoziția mondiala iilatelică după 
care, în primele zile ale lunii sep
tembrie, s-a tinut și Congresul Fe
derației Internaționale a filateliștllor 
(F.I.P.). La expoziția mondială au 
prezentat timbre iilateliști din zeci 
de țâri. Recent s-au comunicat și 
rezultatele clasificării participanților

-------- -,.. aatss

„Interviu cu 
un fumător"

în urma 
cării în 
tei a“ nr. 
a notei intitu-
un fumător“,

publi- 
„Scîn- 

5580

uzinelor și fabricilor 
din regiunea Brașov 
aceste zile o entuzias- 
pentru îndeplinirea

cauzele unor asemenea

late „Interviu cu
Direcția generală a Industriei bău
turilor și tutunului din Ministerul 
Industriei Alimentare ne răspunde 
următoarele : Producerea și mai cu 
seamă livrarea pe piață a unor ți
gări cu filtrul lipit necorespunzător 
este o abatere Inadmisibilă. Au fost 
analizate
defecțiuni și s-a trecut la aplicarea 
măsurilor menite să asigure 
dierea lor. între acestea se numără : 
formarea unor colective de deser
vire a mașinilor de atașat filtre, te
meinic instruite, alcătuite din mun
citorii cei mai calificați și conștiin
cioși ; constituirea unui control teh
nic de calitate din personal specia
lizat pentru controlul țigaretelor 
cu filtru. în cadrul unei con
sfătuiri de producție, la fabrica de 
țigarete „Bucu
rești” s-a hotărît 
constituirea unui 
colectiv de ingi
neri și tehnicieni 
care să studieze 
în continuare 
posibilitățile de 
lipire corespun
zătoare a filtre
lor la toate ți
garetele.

reme-

■a

Problema reglării auto
mate a unor procese in
dustriale se află în studiu 
și la Institutul de cercetări 
electrotehnice. Sistemul u- 
niflcat electrono-pneumatic, 
realizat în laboratorul de 
aparatură de reglare auto
mată al institutului, a fost 
conceput și construit în așa 
fel încît poate satisface ce
rințele a numeroase pro
cese industriale, indiferent 
de natura lor. Aceasta se 
daforeșfe faptului că sis
temul este alcătuit dintr-un 
număr redus de blocuri 
standardizate, care pot ti 
grupate după diferite sche
me, potrivit necesităților 
procesului da producție 
respectiv. Sistemul poate fi 
adaptat atît la reglări sim-

ple, cît șl la unele mai <
complexe. Pot fi racordate ?
la acest sistem unificat o >
serie de dispozitive : ter- $
mocupluri, termorezisten- <
te, traductori de pre- ?
siune, debit șl nivel etc,, >
menite să urmărească re- >
gimul de lucru al unor in- t
stalafii industriale. Comen- J
zile de răspuns ale siste
mului se transmit cu aju- .
torul unor servomotoare ’
electrice sau pneumatice.

Acest fel de reglare în
lesnește centralizarea la 
panou a Informațiilor asu
pra funefionării Instalațiilor 
și comenzilor.

Sistemul unificat electrono- 
pneumatic a fost expe
rimentat In condifii indus
triale de funcționare,

Prezenta mediului gri- 
zutos îngreunează, din pri
cina pericolului de explo
zie, lucrările miniere. In a- 
semenea condifii pușcarea 
este interzisă. Uneori chiar 
și un aera| intens nu redu
ce confinutul de gaze infla
mabile sub limitele norme
lor de securitate.

Cercetători de la Institu
tul de cercetări miniere,

de 
mi- 
dln
au

Pușcare cu explozivi brizanțl 
precum și de la stafia 
cercetări și securitate 
nieră din cadrul filialei 
Pefroșenl a institutului
abordat soluționarea acestei 
probleme. încercările tă
cute au demonstrat posibi
litatea pușcării cu explozivi 
brizanțl într-o atmosferă cu 
o concentrație grizutoasă 
de 8—10 la sută.

Valorificarea plantator medicinale
în vara acestui an, un 

colectiv de cercetători de 
la Institutul de cercetări 
farmaceutice și controlul 
medicamentelor a efectuat 
lucrări de cartare în 15 ra
ioane ale tării. Prin efec
tuarea acestor lucrări s-au 
identificat diferite locuri 
unde plantele medicinale 
cresc în mod 
fost evaluate 
care pot fi valorificate, de- 
terminîndu-se și calitățile
lor terapeutice. Totodată
s-a urmărit și stabilirea zo
nelor pedoclimatice optime

natural, au 
cantitățile

oșo

pentru cultivarea acestor 
plante, utilizîndu-se îndeo
sebi terenurile improprii 
pentru agricultură, cum sini 
cele degradate, erodate și 
povîrnișurile.

Lucrările de cartare e- 
fectuate pînă acum au sem
nalat prezenfa unor plante 
medicinale cu un continui 
foarte ridicat de substanfe 
cu aefiunö terapeutică.

Paralel cu lucrările de 
cartare și zonare sînt stu
diate și alte plante în 
scopul îmbogățirii terapeu
ticii științifice.

Colectîvele 
metalurgice 
desfășoară în 
tă întrecere 
exemplară, la toți indicii, a sarci
nilor de plan. La uzinele „Indepen
dența" și „Elastic“ din Sibiu, „Rul
mentul“ sau „Hidromecanica” din 
Brașov, „Electroprecizia“ din Săcele 
și altele au fost înscrise lună de 
lună, pe graficele întrecerii, însem
nate depășiri de plan. în primele 
opt luni ale acestui an, planul pro- 
ducției-marfă pe ansamblul indus
triei regiunii Brașov a fost îndepli
nit în proporție de 101,1 la sută, 
realizîndu-se suplimentar importan
te cantități de produse.

Dacă analizăm cine a contribuit 
la succesele unei uzine sau a alteia, 
constatăm că o parte din merite re
vin și altor colective. Și invers : la 
neajunsurile unei întreprinderi au 
concurat și alte fabrici și uzine. De 
ce? Pentru că o mare parte din 
produsele uzinelor metalurgice bra
șovene sînt realizate prin cooperare 
și colaborare Pentru exemplificare 
piitem arăta că uzinele de tractoare 
sau cele de autocamioane cooperea
ză la realizarea produsului lor de 
bază cu circa 40 de întreprinderi 
din regiune și din țară.

LA TERMEN ȘI DE BUNA

A

CALITATE

In ultimii ani, întreprinderile din 
regiuhea Brașov au dezvoltat larg 
relațiile de cooperare. Este suficient 
să arătăm că dacă în anul 1955 pon
derea produselor primite prin coo
perare de către întreprinderile con
structoare de mașini din Brașov re
prezenta numai 1,2 la sută din vo
lumul total al producției, în 1962 
procentul s-a ridicat la 16 la sută. 
In același timp, întreprinderile din 
regiune execută, pentru alte fabrici, 
un volum mare de lucrări în co
laborare.

îndeplinirea exemplară a comen
zilor în cadrul planurilor de coope
rare și colaborare este o sarcină 
care trebuie privită cu toată răs
punderea de fiecare colectiv de în
treprindere, de organizațiile de par
tid. Comitetul regional de partid 
Brașov urmărește permanent, prin 
diferite căi, cum își respectă între
prinderile din regiune obligațiile ce 
și le asumă prin planurile de coo
perare și colaborare. Iar acolo unde 
se observă deficiențe și greutăți, 
comitetul regional intervine opera
tiv prin comisia sa economică.

Cunoscînd concret situația planu
lui de cooperare de la întreprinde
rea „Electroprecizia", comisia eco
nomică a comitetului regional de 
partid a putut analiza, împreună cu 
conducerea administrativă și orga
nizația de bază din uzină, cum sînt 
respectate sarcinile contractuale, 
stabilindu-se măsurile ce trebuie 
luate pentru înlăturarea unor defi
ciențe.. Ajutorul dat acestei uzine la 
începutul anului, prin studiul făcut 
de către un colectiv de specialiști, a 
fost eficace. S-a lichidat aci în mare 
măsură lucrul în „asalt” din pricina 
căruia beneficiarii primeau 
produsele 
lunii.

Cu mai 
pă acum 
prevăzute 
re și Fabrica de șuruburi din Bra
șov. Copleșită de comenzi, fără a 
avea o fabricație de serie bine pusă 
la punct, această unitate rămînea 
lună de lună în urmă cu livrările. 
Și deși șuruburile par la prima ve
dere lucruri mărunte, fără ele nu 
se poate asambla produsul finit. A- 
nalizîndu-se temeinic cauzele, în fa
brică s-au luat măsuri de organiza
re mai bună a proceselor de fabri
cație ; s-au instalat mașini și utila
je de înaltă tehnicitate, a fost re
organizat fluxul de producție, s-au 
întărit sectoarele „cheie" cu cadre 
bine pregătite. Treburile au început 
să meargă mai bine. Mai sînt, de
sigur, unele deficiențe în activitatea 
acestei întreprinderi. Problemele 
cooperării vor sta însă și mai de
parte în atenția organelor de partid.

Multe alte colective de întreprin
deri — de la „Automecanica“-Me- 
diaș, „Balanța'-Sibiu, Atelierele de 
automotoare-Brașov — se preocupă 
mai intens și cu mai multă grijă de 
îndeplinirea obligațiilor ce le revin 
prin planurile de cooperare și co
laborare Organizațiile de partid de 
la aceste unități analizează periodic 
cum se îndeplinesc aceste sarcini. 
Comuniștii de aici se află în pri
mele rînduri ale luptei pentru res

pectarea termenelor de livrări, pen
tru trimiterea la timp, către uzinele 
beneficiare, a unor piese sau 
ansamble de bună calitate.

NICI O ÎNTIRZIERE
ÎN LIVRĂRI

subi

abia în ultimele
adesea 

zile ale

se ocu-multă răspundere 
de îndeplinirea sarcinilor 
în planurile de coopera-

Deși în domeniul relațiilor de coo
perare și colaborare s-au înregis
trat în acest an progrese simțitoa
re,' totuși în regiune mai sînt între
prinderi care nu respectă întocmai 
prevederile contractuale. Invocînd 
uneori greutăți, de altfel posibil de 
biruit, ele caută să tărăgăneze exe
cutarea și livrarea pieselor și sub- 
ansâmblelor prevăzute în planurile 
de cooperare sau colaborare. Acest 
lucru nu poate să nu se răsfringă 
în activitatea întreprinderilor care 
realizează produsul finit.

Cu prilejul dezbaterilor cifrelor 
de plan pe 1963 cu întreprinderile 
din ramura constructoare de ma
șini din regiune s-a vorbit mult 
despre unele probleme legate de 
cooperarea și colaborarea între în
treprinderi, între altele, s-a arătat 
că uzinele „Independența“-Sibiu 
și-au făcut un obicei din a nu res
pecta sarcinile contractuale. Li
vrarea transbordoarelor și împin- 
gătorului hidraulic mic de la cup- 
torul-tunel al fabricii de produse 
refractare „Răsăritul" a fost mult 
întîrziată, schimbîndu-se de șase ori 
termenul prevăzut inițial,

în ansamblul economiei naționale 
orice încălcare a obligațiilor în ca
drul planurilor de cooperare sau 
colaborare poate provoca neajunsuri 
într-un șir de întreprinderi. Acest 
lucru îl știu și tovarășii de la „In
dependența”. E bine că tov. Nico
lae Șpătaru, secretarul comitetului 
de partid de la această uzină, a sem
nalat comitetului regional de partid 
nerespectarea livrărilor de fontă de 
către unele uzine siderurgice. Dar 
oare la aceasta n-a contribuit și u- 
zina prin nelivrarea la termen a a- 
gregatelor pentru cuptorul-tunel că
tre fabrica „Răsăritul?”. Nedarea 

in exploatare a cuptorului în tri-

mestrul II — .și din vina uzinelor 
„Independența” — a pus în imposi
bilitate această fabrică să trimită 
combinatelor de la Hunedoara și Re
șița mii de tone de cărămidă re
fractară, atît de necesară pentru 
elaborarea șarjelor de fontă și oțel.

Nici uzinele „Metrom” și uzina 
metalurgică nr. 2 din Brașov nu 
respectă întocmai obligațiile ce de
curg din planurile de cooperare cu 
alte întreprinderi. Ambele în
treprinderi colaborează de mult la 
realizarea unui motor pentru unul 
din produsele ce se fabrică în re
giune. Lucrurile nu merg însă tot
deauna bine, se înregistrează ade
sea întîrzieri cu totul .nejustificate 
în livrările reciproce. Situația este 
cunoscută de comitetele de partid 
din cele două uzine. Ele însă nu 
întreprind măsuri politice mai efi
ciente pentru întărirea răspunderii 
ambelor colective față de îndepli
nirea sarcinilor de'colaborare. E ne
voie ca și Comitetul orășenesc de 
partid Brașov să intervină mai ope
rativ, ajutînd cele două organizații 
de partid să-și exercite cu mai mul
tă exigentă dreptul de control 
supra activității economice.

PROBLEME
CARE ÎȘI AȘTEAPTA

REZOLVAREA

a-

domeniu] cooperării șl colabo-în
rării între întreprinderi, în regiunea 
Brașov se ridică și o altă proble
mă. Nu există întotdeauna o orien
tare judicioasă în alegerea între
prinderilor colaboratoare, ceea ce 
îngreunează uneori livrările ritmi
ce. Bunăoară, uzinele „Steagul 
roșu” primesc de la întreprinderea 
locală „Cloșca” din Baia Mare șai
be de tapițerie, șaibe elastice, ro- 
zete-mîner și altele. Se pune între
barea : oare asemenea piese mărun
te n-ar putea fi executate de către 
întreprinderile industriei locale din 
Brașov? Ar fi mult mai economi
cos, iar livrările s-ar putea face mult 
mai ritmic. De acest lucru ar tre
bui să țină seama și unele direcții

generale din Ministerul Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini. După 
părerea noastră, nu întotdeauna se 
analizează suficient posibilitățile 
existente ale întreprinderilor 
regiune, din cadrul aceleiași 
ții generale sau minister — 
aici transporturi lungi, lipsă 
perativitate, cheltuieli inutile 
lefonul și corespondența.

Iată un exemplu : uzinei „Hidro
mecanica" 1 s-a stabilit să primească 
prin cooperare de la uzina „Nep
tun” din Cîmpina unele piese tur
nate, deși aceste piese pot fi exe
cutate foarte bine de către Ate
lierele de automotoare din Brașov. 
Dar uzina furnizoare n-a livrat la 
timp și de calitate corespunzătoare 
reperele. Comitetul regional de 
partid Brașov a propus să fie 
schimbată uzina cooperatoare. Drept 
rezultat s-au asigurat uzinei „Hidro
mecanica” reperele turnate la timp, 
de bună calitate și cu cheltuieli de 
transport mult mai mici,

Pentru îndeplinirea necondiționa
tă și la termenele prevăzute a pla
nurilor de livrări în cooperare, uzi
nele metalurgice din regiunea noas
tră au nevoie de mai mult sprijin 
din partea direcțiilor generale tu
telare din minister. Bunăoară, ar 
trebui sprijinite mai operativ uzi
nele „Hidromecanica" și „Indepen
dența”, care întîmpină uneori greu
tăți în îndeplinirea planurilor de 
producție pentru că uzina „23 
August“ din București și Combi
natul de cauciuc Jilava nu le li
vrează întotdeauna la timp comen
zile contractate. Direcțiile generale 
ar trebui să dovedească o mai mare 
exigență atunci cînd este vorba de 
îndeplinirea prevederilor contrac
tuale din planurile de cooperare și 
colaborare.

în anul viitor, în fața uzinelor și 
fabricilor constructoare de mașini 
din regiunea Brașov stau sarcini im
portante. încă de pe acum se cere ca 
și conducerile administrative și or
ganizațiile de partid să ia toate mă
surile, 
pe acest an 
tregime, iar 
o cooperare 
o disciplină 
clar înțeles 
de cooperare și 
pentru fiecare 
cină de stat de primă însemnătate.

Intr. MARIN DECU 
CONST, CÄPRARÜ 
coresp. „Scînteli”

din 
direc- 
și de 
de 0- 
cu te-

încît sarcinile contractuale 
să fie îndeplinite în în- 
în 1963 să se realizeze 

colaborare bazate pe 
mai fermă. Trebuie 
realizarea sarcinilor 
colaborare constituie 
întreprindere o sar-

Și
Și 
că

RADIO, vineii 28 septembrie, o Frag
mente din opera „Werther" do Masse- 
net — ora 9.20 — I • Cvartetul M. Ml 
major do Pascal Bentoiu — ora 10,30 — 
I 9 Muzica din operete — ora li.30 —
I o Concertul pentru orchestră de Aha- 
tol vieru — ora 12.15 — II o Tineri in
terpret! do muzică populară rominească
— ora 12,40 — I • Concert de prîliz — 
ora 13,10 — I o Pagini orchestrale din 
operele compozitorilor ruși — ora 13,25 —
II o Silite corale romînoști — ora 14 10 — 
II » Din cintezele ș) dansurile popoare
lor — ora 15.00 — II o Actualitatea în 
țările socialiste — ora 15,35 — II • Con
certul pentru pian și orchestră de Iuliu 
Mureșianu — ora 15.43 — I o ,Spre noi 
victorii socialisto", program de oîntoce
— ora 18,45 — I o Melodii populare ro-

minoștl — ora 17,10 — I o Sfatul merli- 
ctilul: Cîtova principii ale regimului iie 
supraalinicntoție — ora 17,30 — îl » cic'ul 
„Mari dirijori“ Ernst Ansermct. 
suită pentru orchestră 
selj Simfonia în trei 
Strawinski — ora 18,05 
economică — ora 18.30 
culturală »- ora 19.00 • 
tăreți de altădată: Feodor Șaliapin — 
ora 19.15 — I o Teatru la microfon: „S-a 
pierdut un colet“ de Natalia Gheorghiu 
— ora 19.30 — II o Arii din operete — 

21.00 — II o Jurnalul satelor —
21,15 — 1 • Moment poetic — 22,30 — 
Cvintetul cu pian opus 34 în fa ml- 
de J. Brahms — ora 23,19 — II o

I

Mica 
de Albert Rotis- 
mlșcări de Igor
— II o Cronica

— Is Emisiune 
-io Mari cîn-

ora
ora
II 9
nor
Fragmente din operete — ora 23,15

TEATRUL DE STAT DE OPERETA: 
ROSEMARIE - (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL .1. L CARA- 
GIALE" (Sala Comedia): ANNA KA
RENINA - (orele 19,30). (Sala Studio): 
BOLNAVUL ÎNCHIPUIT (orele 19.30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA": MAMOURËT - (orele 19.30).

ANSAMBLUL DE ESTRADA ,.FRIEDRI
CHSTADT-PALAST" (R.D.G.): Sala Pa
latului R. P. Romine — Spectacolul ex
traordinar „BERLINUL SALUTA BUCU- 
REȘTIUL" — (orele 20.30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL 
TANASE" (Sala Savoy): VORBA 
VISTEI — (orele 20). (Sala victoriei): 
MUZICA, BAT-O VINA — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu): 
DOCTORUL AUMADOARE - (orele 16). 
(Sala Academiei): ALFABET ÎMPĂ
RAT — (orele 16).

CIRCUL DE STAT: PUNCT TURIS
TIC - CIRCUL! - (orele 20).

CINEMATOGRAFE. CONTELE 
MONTE CRISTO - cinemascop. Seria I 
rulează la următoarele cinematografe : 
Lumina (9,30; 11,25; 13,20; 15.15; -----
19,15; 21,15). Alex Stihia (9; 11; 
17; 19; 21). Seria ÎI-a rulează la 
toarele cinematografe: Patria (8: 
14; 10: 18,05: 20.10; 22,10), Elena 
(9; 11; 13;.................... — ' *
13,30; - "
14,30;
18; 20,30). Ambele serii rulează la cine
matograful G. Coșbuc (10; 13,30; 17; 20,30). 
REPORTAJ CU ȘTREANGUL DE GIT - 
cinemascop: Republlca/(9: 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; 18.30; 
18,45: 21). I. C. Frimu (9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15), Libertății (10; 12; 16; 18.15;
20.30). GRĂDINARUL SPANIOL: rulează 
la cinematograful V. Alecsandr! (10.15;

“ 19; 21). ȘAMPANIE ȘI ME-
~ ......... . ” “ 10;

CU 
(9;
O-

„C. 
RE-

DE

17,10; 
13; 15; 
urmS- 
10: 12: 
pavel 

15; 17; 19; 21,30) 1 Mal (9: 11,15; 
15,45: 18; 20,30) Gh. DO.Ia (10; 12.15; 
10,45; 19; 21,30), Floreasca (10; 16;

12; 15; 17;
LODII: V. Roait'ă (10; 12; 
21), Arta (16; 18,15: 20.30). 
PANTALONI SCURȚI: 
11; 13). LA NOAPTE 
RAȘUL; rulează 
Tineretului (15; 
Slmo (16: 18; 20) 
torla (9; 11; 13; 15;
<15; ______ __
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; 19,10: 21.15). 
RĂTĂCIRILE DRAGOSTEI: rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (16; 18,15;
20.30) . CĂLĂTORIILE LUI GULIVER: 
13 Septembrie (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 15). MUZICAN
TUL ORB : 13 Septembrie (18,30: 18,30;
20.30) . PE USCAT ȘI PE APE - CELUI,E 
FOTOELECTRICE - EFECTUL CVLORI-

15; 17;
OMUL 

Tineretului 
VA MURI 

la cinematografele 
17; 19: 21), Donca
ACORD FINAL: Vic- 

 17; 19: 21). Cultural 
17; 19; 21), TINTIN ȘI M1S-

LOR - POVESTE NOCTURNA - ȘOA
RECELE ȘI LEUL - VREAU SA ȘTIU 
TOT nr. 21: rulează în continuare de 
la Orele 10 pînă la orele 21 la cinema
tograful Timpuri Noi. START ---------
necunoscut: - “ ..............
20,30), 1 
TOM 
17; 19; 
Unirea 
Flacăra 
15; 17; 
18; 20). 
lează la 
(16; 18;
Munca (16; 18,15: 20.30). VÎRSTA DE AUR 
A COMEDIEI: Moșilor (11; 16; 18; 20), 
Iile Pintllie (16; 18, 20). VIKINGII; 16 Fe
bruarie (15; 17: 19; 21). SCRISOARE DE 
LA o NECUNOSCUTA: rulează la cine
matograful M. Eminescu (15; 17; 19; 21). 
COCOȘUL SPERIE MOARTEA: 8 Mal 
(15; 17; 19; 21). GERVAISE: Luceafărul 
(16; 18,15; 20,30). PLANETA FURTUNI
LOR: G. Bàcûvla (15.30; 18: 20,15).
ȘTRENGĂRITĂ: rulează la cinemato
graful Olga Bancic (15; 17; 19; 21). SIM
FONIA DRAGOSTEI: Drumul Seri! (16; 
13.15: 20,30). HAIDUCII DIN RIO FRTO: 
30 Decembrie (10: 12; 15: 17; 10: 21). O 
VIAȚA: rulează ia cinematograful
Aure) Vlaicu (11; 15: 17; 19; 21). 
COMEDIA ERA REGE: C-tin. 
(15; 17; 19: 21). AUSTERLITZ: 23 
(9; 12; 15; 18: 21).

CĂTRE
8 Martie (15,30; 18:

Miorița (10; 12; 16; 18.15; 20,30).
DEGEȚELUL: Grivița (11; 15;
21). 713 CERE ATERIZAREA: 
(16; 18; 20). VÎNTUL SUDULUI: 

(15; 17; 19; 21). Volga (10; 12;. 
19; 21), B. Delavrancea (16;

49 de ZILE ÎN PACIFIC: ru- 
cinematografu! T. Vladimirescu 

20). OMUL CU DOUA FETE:

CUM E VREMEA
Ieri în țară: Vremea a fost

C1ND
David

August

------- _ ___ relativ 
călduroasă cu cerul schimbător mal mult/ 
acoperit în Bărăgan și Dobrogea. Ai 
plouat temporar în Bărăgan șl Dobro
gea. vîntul a suflat slab pînă la potri
vit mai puternic și în rafale în sudul 
Moldovei și Dobrogea predomlnînd din 
sectorul nordic Temperatura aerului a 
atins la ora 14 valori cuprinse între 21 
grade la Caracal. Băileștl, Craiova și 
Turnu Măgurele șl 11 grade la Avră- 
meni.

In București : Vremea s-a încălzit 
ușor iar cerul a fost schimbător mal 

a suflat 
maximă

mult noros dimineața. Vîntul 
în general slab. Temperatura 
la ora 14 a fost de 13 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
septembrie și 1 octombrie :

In țară : Vreme schimbătoare_ _____
mal mult noros Ploi locale vor cădea 
mai ales în sudul și răsăritul țării. Vint 
potrivit din sectorul estic. Temperatura 
la început în creștere, apoi în scădere. 
Minimele vor fi cuprinse între 4-14 
grade iar maximele între 14-24 grade.

In București : Vreme schimbătoare cu 
cerul mai mult noros. Temporar ploaie, 
vînt potrivit din est. Temperatura în 
creștere la început apoi în scădere.

de 29-30

cu cerul
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tovarășului Ion
Cu prilejul împlinirii a 60 de ani 

de viață, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Romîne, a primit scri
sori și telegrame de felicitare adre
sate de președinți de guverne, co-

(rheorghe Maurer 
mitetele centrale ale unor partide 
comuniste și muncitorești.

De asemenea, au trimis felicitări 
numeroși oameni ai muncii, orga
nizații de partid, instituții de stat 
și organizații obștești din țara 
noastră. Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer mulțumește pe această cale 
tuturor celor care i-au adresat scri
sori și telegrame de felicitare.

In semn de solidaritate cu poporul iranian
în legătură cu cutremurul de pă- 
înt ce a avut loc luna aceasta în 
an, președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Populare Ro
mîne, Ion Gheorghe Maurer, a tri
mis o telegramă prin care exprimă 
primului ministru al Iranului și fa
miliilor îndoliate cele mai sincere

condoleanțe din partea guvernului 
și poporului romîn.

Crucea Roșie a R. P. Romîne a 
trimis familiilor sinistrate un aju
tor în medicamente, alimente ■ și 
obiecte de primă necesitate. I

(Agerpres)
-o®o-

Vizifsle delegației Ataării de Stat a R. P. ilngare
Membrii delegației Adunării de 

Stat a R. P. Ungare, în frunte cu 
Vass Istvânné, vicepreședinte al A- 
dunării de Stat, însoțiți de Anton 
Moisescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale și de deputății 
Tiță Florea și Maria Manolescu, au 
părăsit joi dimineața Capitala ple- 
cînd într-o călătorie prin țară.
z La Ploiești, la sediul Sfatului 
popular regional, delegația a avut o 
intîlnire cu un grup de deputați din 
regiune. Deputatul în Marea Adu
nare Națională, Gh. Stan, președin
tele Sfatului popular regional Plo
iești, a înfățișat oaspeților aspecte 
din activitatea organelor locale ale 
puterii de stat în domeniul eco
nomic și social-cultural.

Membrii delegației au fost apoi 
oaspeții constructorilor de utilaj pe
trolier de la Uzinele „1 Mai". Vizi- 
tînd principalele secții ale întreprin
derii. ei au dat o înaltă apreciere 
instalațiilor complexe executate 
aici. în continuarea călătoriei a fost 
vizitat combinatul de vinificație din 
stațiunea experimentală Valea Că
lugărească.

Președintele Sfatului popular re
gional Ploiești a oferit un dejun în 
cinstea oaspeților.

Seara, delegația Adunării de Stat 
a R. P. Ungare a sosit la Brașov, 
unde a fost întâmpinată de Vichente 
Caraba, vicepreședinte al Sfatului 
popular al regiunii Brașov, și de alți 
reprezentanți ai organelor locale.

(Agerpres)

Delegația de deputați 
japonezi a părăsit 

Capitala
Delegația de deputați japonezi 

condusă de R. Waseda, președintele 
Comitetului pentru comerț și indus
trie din Camera Reprezentanților 
din Japonia, care ne-a vizitat țara 
la invitația grupului național romîn 
al Uniunii interparlamentare, a pă
răsit joi dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de acad. 
Șt. S. Nicolau, , vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, vicepre
ședinte al grupului național romîn 
al Uniunii interparlamentare, de de
putății Gh. Vasilichi și C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu și de Mihai Cio- 
banu, președintele Camerei de Co
merț a R. P. Romîne.

(Agerpres)
------- 0*0-------

Simpozion cu tema 
„Trăim în era cosmică“

Joi seara, în sala Ateneului R. P. 
Romîne, a avut loc un simpozion cu 
tema : „Trăim în era cosmică”, organizat 
de Consiliul pentru răspîndirea cunoștin
țelor cultural-știintifice.

Au vorbit prof. univ. D. Dumitrescu, 
membru corespondent al Academiei R.P. 
Romîne despre ecoul international al 
victoriilor repurtate de stiinta și tehnica 
sovietică în domeniul zborurilor cosmice, 
prof. univ. Edmond Nicolau despre succe
sele oamenilor de știintă sovietici în do
meniul construcțiilor de rachete cosmice, 
iar prof. univ. dr. Emil Répciuc — despre 
asigurarea condițiilor vitale ale omului 
in cosmos.

(Agerpres)

CLUJ

La Universitate și la cele șase 
institute de învățământ superior 
din Cluj domnește atmosfera ca
racteristică zilelor premergătoare 
începutului de an universitar.

Sute de candidați reușiți la con
cursul de admitere așteaptă cu 
emoție prima lor zi de studenție, 
cadrele didactice pun la punct 
cursurile și materialul didactic, 
iar personalul tehnico-administra- 
tiv se ocupă de încheierea lucrări
lor de reparație a sălilor de 
cursuri, laboratoarelor, căminelor 
și cantinelor, de aprovizionarea 
pentru iarnă.

In acest an, la Cluj, vor studia 
peste 12 000 de stude.nți la cursu
rile de'zi, cu peste 1 700 mai mulți 
decît în anul trecut. La Universi
tatea „Babeș-Bolyai” au fost a- 
menajate laboratoare noi de fone-

tică, de semiconductori șl de re
zonanță magneto-electronică, iar 
laboratorul de chimie a fost dotat 
cu spectrometre, cu aparatură mo
dernă de analiză și instalații pen
tru studiul radioizotopilor. S-au a- 
menajat noi săli de lectură, biblio
teci etc. Pentru a se asigura o 
mai bună specializare și pregătire 
a studenților, începînd din acest 
an în locul facultății de matema- 
tică-fizică vor funcționa două 
facultăți : una de matematică și 
mecanică și alta de fizică.

La Institutul politehnic vor 
funcționa, începînd tot din acest 
an, o secție de mecanică agricolă, 
precum și cursuri serale la facul
tatea de construcții. De curînd a 
fost terminată construcția unui 
pavilion de laboratoare înzestrate 
cu mașini și utilaje moderne : in-

stalații piezoelectrice, microscop 
metalografic, prese pentru, studie
rea rezistenței 
tele.

Studenții de 
co-farmaceutic 
„Dr. Victor Babeș" înoit, clinicile 
dotate cu noi aparate : 20 de uni
tăți dentare la complexul stoma
tologic, un electroencefalograf cu 
22 de canale la clinica de neuro
logie etc. La catedra de biochimie 
au fost amenajate două laboratoa
re. La Institutul agronomic „Dr. 
Petru Groza" a fost înființată fa
cultatea de medicină veterinară.

Pentru Institutul de arte plas
tice „Ion Andreescu" s-a amena
jat încă o clădire care cuprinde a- 
teliere de pictură, de ceramică 
etc.

Peste cîteva zile, miile de stu- 
denți ai Universității și ai institu
telor clujene vor începe un nou an 
de învățătură.

AL. MUREȘAN 
coresp. „Setatei!”

betoanelor și al-

la Institutul medi- 
vor găsi căminul

iiccesiil aiisambliiliii „Rapsodia Romînă“ în S. U. A.
WASHINGTON 27 (Agerpres). — 

Ansamblul romînesc de cîntece și 
dansuri „Rapsodia Romînă", după 
ce a susjinut o serie de spectacole 
în Danemarca, a sosit în S.U.A.

La 25 septembrie a avut loc în 
sala operei din orașul Seattle pri
mul spectacol din cadrul turneului 
de peste 11 săptămîni pe care ar
tiștii romîni îl întreprind în S.U.A.

La spectacol au asistat nume
roase oficialități ale orașului, oa
meni de artă și cultură, ziariști pre
cum și un numeros public. Presa 
locală a publicat articole și infor
mații în care elogiază înalta artă 
interpretativă a artiștilor romîni.

Astfel, „Seattle Post Inteligencer" 
în articolul intitulat „Rapsodia Ro

mînă" salutată cu ovații“ apreciază 
că „întregul ansamblu a dat un 
spectacol plin de energie care a 
determinai publicul să ovaționeze 
finalul programului și aceste ovații 
au fost pe deplin meritate“. „Pro
gramul captivează, place, distrează 
și este de mare succes" se arată în 
continuare în articol.

Descriind programul, același ziar 
arată că „spre deosebire de alte 
ansambluri „Rapsodia Romînă“ 
pune un accent egal (sau mai mate) 
pe partea muzicală. Sînt numai 
șase dansuri în program (dar toate 
sînt pline de energie și culoare). 
Muzica este interpretată de exce
lenta orchestră Barbu Lăutaru, diri
jată splendid de Ionel Budișteanu".

Seară literară Ia Viena cu prilejul 
vizitei acad. Tudor Arghezi

VIENA 27 (Agerpres). — In drum 
spre țară, la înapoierea sa din El
veția. acad. Tudor Arghezi a făcut 
o vizită de cîteva zile în capitala 
Austriei. Cu acest prilej, Asociația 
Austria-Romînia a organizat la pa
latul „Auersberg” din Viena o sea
ră literară dedicată marelui scriitor 
romîn. Au participat numeroase 
personalități din viața literară, ar
tistică și științifică din Viena.

Docentul Karl Diem, vicepreședin
te al Asociației Austria-Romî
nia, a prezentat personalitatea 
și activitatea literară a maestrului 
Tudor Arghezi, relevînd caracterul 
universal al operei sale.

Cu acest prilej au fost citite ver
suri din opéra scriitorului.

Luînd cuvîntul în încheiere, acad. 
Tudor Arghezi a mulțumit călduros 
pentru organizarea acestei manifes
tări literare, reliefînd însemnătatea 
strîngerii legăturilor între Romînia 
și Austria pe linia culturii și a păcii.

★

Dr. Victor Dimitrțu, ministrul 
R. P. Romîne la Viena, a oferit un 
cocteil în cinstea marelui scriitor 
romîn la care au participat repre
zentanți ai Președinției Consiliului 
de Miniștri al Austriei, precum și 
înalte personalități ale vieții cultu
rale și științifice din Viena.

0*0

Vizita unei delegații comerciale romîne în Turcia
ANKARA 27 (Agerpres). — De 

cîteva zile se află în Turcia o de
legație comercială a R. P. Romîne 
condusă de P. Burlacu, secretar ge
neral al Camerei de Comerț a R. P. 
Romîne.

Delegația a vizitat Tîrgul Inter
național de la Izmir, precum și ora
șele Izmir și Ankara.

InfUntre prietenească 
îa ambasada R. P. Romîne 

în ILR.S.S.
MOSCOVA 27. — Corespondentul 

Agerpres transmite : Șefii și mem
brii delegațiilor U.R.S.S., S.U.A.,
Poloniei, Canadei, Ungariei, Austriei 
și ai altor țări participante la sim
pozionul organizat de Federația in
ternațională de automatică, au fost 
la 27 septembrie oaspeții ambasado
rului Republicii Populare Romîne în 
U.R.S.S., Nicolae Guină, care a ofe
rit un cocteil. Această întîlnire prie
tenească a fost prilejuită de prezența 
la Moscova a delegației de oameni de 
știință și specialiști romîni condusă 
de acad. Gr. C. Moisil, participanți 
la simpozion.

La Ankara delegația a avut în
trevederi cu personalități din con
ducerile Camerei de Comerț și a 
Uniunii Camerelor de Comerț și in
dustrie. precum și cu oameni de a- 
faceri din Ankara. Delegația a fă
cut vizite ministrului comerțului, 
Muhlis Ete, ministrului agricultu
rii, Mehmed Izme, și ministrului co
municațiilor, Ilias Secikin.

Camera de Comerț din Ankara a 
oferit cu acest prilej un cocteil în 
cinstea delegației comerciale romîne.

Cercurile comerciale din Turcia au 
primit cu mult interes prezența de
legației comerciale romîne în aceas
tă țară.

E EX T ERNE
NOUTÄTI DIN U. R. S. S.

EncîcSopedâe economică
Ținlnd seama de faptul 

că inginerii, tehnicienii, 
economiștii și activul de 
partid au nevoie de un 
îndreptar general de e- 
conomie politică concre
tă, Editura ’ științifică 
, Enciclopedia sovietică" 
a început editarea unei 
Enciclopedii economice 
in 3 volume „Industria 
și construcțiile". In viitor, 
în seria edițiilor sub tit
lul Enciclopedia econo
mică vor apare volume 
consacrate și altor ramuri 
ale economiei naționale 
și economiei politice.

Primul volum al Enci
clopediei „Industria și

construcțiile" va apare 
încă în luna aceasta și 
va cuprinde circa 700 de 
articole. Tematica Enci
clopediei economice este 
deosebit de vastă și cu
prinde problemele orga
nizării producției, ale 
conducerii în industrie si 
construcții și ale planifi
cării, atît pe scara între
gii economii naționale cit 
și în interiorul uzinei. 
Vor li tratate proble
mele amplasării și con
centrării producției, ale 
specializării și cooperării, 
ale aprovizionării teh
nice materiale. O mare 
atenție va fi acordată

ridicării productivității 
muncii, hozrasciotului, 
problemelor de statistică 
șl folosirii mașinilor elec
tronice în munca de pla
nificare.

La întocmirea artico
lelor pentru Enciclopedie 
au fost atrași oameni de 
știinfă și specialiști din
tre cei mai calificați din 
industrie și construcții. 
In articole se va da răs
puns la probleme teore
tice și practice pe care 
le ridică viafa de zi cu 
zi, Ele vor cuprinde e- 
xemple concrete, tabele 
informative, scheme, for
mule.

O motonavă din mase plastice
Pe șantierele navale

din Moscova a fost lan
sată la apă, în cinstea
celei de-a 45-a aniver
sări a Marelui Octombrie, 
prima motonavă confec
ționată în întregime din 
mase plastice. Este un vas 
de proporții mai mari, 
El poate transporta 65 de 
pasageri, dezvoltă o vi
teză de 21 Irm pe oră 
șl este condus de un 
singur om de la masa de 
comandă. Avînd un pes
caj mic {numai o jumă
tate de metru) noul vas 
poate naviga pe fluvii și

chiar pe rîuri mal puțin 
adinei, trecînd prin locuri 
unde nu ajung alte nave.

Corpul motonavei, su
prastructura, camera de 
hărți și chiar temelia pe 
care este instalat motorul 
principal de 150 C.P. sînt 
în întregime fabricate din 
mase plastice și rășini 
polieterice. Spre deose
bire de navele confec
ționate din metal, noua 
motonavă nu se teme de 
rugină și coroziune, nu 
are nevoie să fie vopsi
tă : ea își păstrează cu
loarea și aspectul exte

rior timp de zeci de ani. 
Asupra maselor plastice 
din care este fabricată 
nava nu acționează apa 
și sărurile, ele nu sînt 
degradate sau distruse 
de benzină, petrol, ule
iuri, și nu sînt inflamabile 
și nici toxice. Totodată, 
sînt la fel de trainice ca 
oțelul și cîntăresc de 4 
ori mai puțin decît a- 
cesfa.

Noua motonavă a fost 
turnată în forme specia
le (confecționate, de a- 
semenea, din mase plas
tice).

Noua motonavă sovietică construită In întregime din mase plastice.

Azi începe BALCANIADA DE ATLETISM

pe stadionul „19 
de-a 21-a ediție a

și atlete din R. P.

... -... ■■■' ..I»»»-' ' SEHEZ1

Mari distrugeri provocate de furfună în Spania

In laboratorul de încercare a rezistenței 
tuiul politehnic din Cluj.

betoanelor de
(Foto :

la 
M.

Insti-
Cioc)

ANKARA 27 (Prin telefon de la tri
misul special „Agerpres“, I. Goga). — 
Astăzi la Ankara 
Mai“ începe cea
Jocurilor Balcanice de atletism, Aproa
pe 300 de atlefi
Romînă, R. P. Bulgaria, Iugoslavia, 
Grecia și Turcia se vor întrece timp 
de 3 zile la 34 de probe. Fiind găz
duite pentru prima oară în capitala 
Turciei, Jocurile Balcanice de atletism 
suscită un mare interes printre amatorii 
de sport din Ankara,

Aflefii noștri împreună cu cei din 
Grecia și R. P. Bulgaria sînt găzduiți 
la hotelul „Cihan Valah“. Joi la amia
ză delegațiile participante la Balca
niadă au depus o coroană de flori la 
monumentul lui Kemal Ataturk.

în ultimele 4 zile a plouat torențial 
la Ankara, pista de alergări a stadio
nului fiind în parte inundată. Aflefii 
și-au continuat pregătirile trebuind 
să-și pună cuie speciale la pantofi, 
pista, amenajată din lut, fiind acoperită 
de un strat subțire de zgură.

Joi dimineața s-au desfășurat în sa
loanele hotelului „Ankara“ lucrările 
congresului Jocurilor Balcanice.

MADRID 27 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, asupra Spa
niei s-a abătut în cursul nopții de 
marți spre miercuri o puternică 
furtună, care s-a transformat într-o 
adevărată calamitate pentru popu
lația Cataloniei și a părții de Nord 
a Barcelonei.

La 26 septembrie, un corespon
dent special al agenției France 
Presse a vizitat această parte a 
Spaniei. Iată impresiile sale trans
mise în cursul nopții de 26 spre 27 
septembrie. „Spania a cunoscut în 
cursul ultimelor 48 de ore cêa mai 
gravă calamitate naturală semnala
tă în Europa în cursul ultimilor 10 
ani. Bilanțul provizoriu al acestor 
inundații se ridică la aproximativ 
300 de morți, 400 de dispăruți. 250 
de persoane rănite, 42 de uzine dis-
truse și zeci de Case avariate de 
furia apelor.

Zeci de kilometri de drumuri se
-------------0*0

află sub apă iar o mare parte din 
terenurile agricole aflate în apro
pierea fluviilor Llobregat, Besos, 
Ripall și Wera, au devenit adevă
rate lacuri artificiale. Numeroase 
„Bidonville“ (aglomerații de cocioa
be încropite din bidoane vechi, cutii 
de ambalaj, etc. — Nota red.) aflate 
pe cursul acestor fluvii au fost dis
truse, iar locuitorii, în cea mai mare 
parte oameni săraci, și-au găsit 
moartea.

Potrivit aprecierilor coresponden
tului, regiunea cea mai lovită de ca
lamitate este regiunea Tarrasa. Aici, 
pagubele sînt deosebit de mari. 
Peste tot pot fi zărite ruinele ca
selor în care cu 48 de ore înainte 
mai pulsa viața. Orașul Tarrasa, 

.important centru . industrial textil 
al Spaniei, esté distrus în propor
ție de 80 la sută. Cea mai mare 
parte din uzinele sale au fost dis
truse”.ESTE VINOVATĂ SUSANNE VANDEPUT?

Victorie la box
(Urmare din pag. I-a)

Iul orașului“ cîteva „reuniuni model”. 
Program âles. atractiv, fantezie, voie 
bună. Fruntașilor la învățătură li 
s-au consacrat cîntece și li s-au îm
părțit felii de fort. Intrarea ? Tot pe 
bază de invitații. Numai pentru frun
tași. Firește, fiecare organizație de ti
neret n-a primit decît un număr 
restrîns de invitații. Firește, fot pentru 
fruntași. Tot „la nivelul orașului“ s-a 
organizat un proces literar, s-au mai 
ținut niște concursuri. „Model” și ele. 
Pentru toate aceste acțiuni s-a muncit 
mult. S-a făcut în schimb mai pufin 
pentru ca „modelele“ să fie urmate și 
răspîndife peste tot, pentru ca masa 
largă a tineretului să participe la a- 
ceste manifestări atrăgătoare. Rămîne- 
rea la „model“, la „nivelul orașului”, 
la educația cu invitație — stilul acesta 
de muncă nu este și el răspunzător de 
apariția cazului Preda sau Camen- 
ceanu ?

•k
< Avem în fafă un plan de mă
suri, alcătuit sub îndrumarea comi
tetului orășenesc de partid. Printre al
tele, planul prevede organizarea de 
spectacole și manifestări sportive în 
fiecare sîmbătă și duminică în Parcul 
Poporului și în Lunca Jiului, cu con
cursul formațiilor artistice și sportive de 
amatori.

...Mergem într-o seară de duminică 
în frumosul Parc al Poporului, podoa
bă a Craiovei. încăpătorul teatru în 
aer liber e plin. Spectacolele acestea 
au intrat, se poate spune, în tradiția 
culturală a orașului. Astăseară urcă po
diumul brigada artistică de agltafie de 
la „Partizanul" și apreciata ■ orchestră 
de muzică ușoară a Direcției regionale 
C.F.R. Melodiile sînt interpretate în
grijit, soliștii culeg aplauze.

Nu e lipsită de haz prezentarea fă
cută programului. Satira dă sare unui 
spectacol. Numai că sarea conține, pe 
alocuri, impurități. Primul dintre cu

plete, de o (inută mai mult decît în
doielnică, critică denumirile unor ma
gazine... din Turda. Da. Nici un feno
men negativ, nici o manifestare a ve
chiului, nimic nu i-a mai rămas de, sa
tirizat autorului în Orașul său. A tre
buit să ia trenul pînă la Turda I Alt 
cuplet își propune, probabil, să atragă 
atenția cetățenilor asupra respectării 
reguli!o> de circulație. Foarte frumos. 
Numai că fot năduful autorului cade 
pe capul... soacrei, care mergînd să 
facă plata calcă mereu stopul și plă
tește amendă. Ca în revistele de altă
dată, soacra e pricina tuturor relelor. 
Concluzia se plasează la următorul ni
vel : s-o ia dumnezeu în plata lui, că 
destul am |inut-o într-a mea. Te gîn- 
dești : i-ar da autorului mîna să-i ci
tească acest cuplet propriei sale soacre 
sau so|ii ? Probabil că nu. Atunci cum 
se pot prezenta în public asemenea 
mostre de prost gust ? Se vede că 
tovarășii de la Casa regională de crea
ție nu-și prea fac drum să se delec
teze cu astfel de producții.

...într-o altă seară, la Casa de cul
tură a sindicatelor. Conferința „Tovără
șia și prietenia dintre băieți și fete", 
urmată de dans. Asistenta : tineri în 
jurul vîrsfei de 20 de ani. Din textul 
lung și neatractiv afli, bunăoară, că 
femeia „constituie o forță productivă 
de o egalitate de valoare cu bărba
tul“. îl mai ascultă cineva pe confe
rențiar ? De altminteri, destinată lecto
ratelor pentru părinți, conferința ar fi 
trebuit de fapt (inută pentru tatii și 
mamele ascultătorilor...

Desigur că au un cuvînt de spus în 
această privință membrii comisiei pen
tru răspîndirea cunoștințelor cultural- 
știintifice din cadrul comitetului 
orășenesc pentru artă și cultură. Lor 
le revine și sarcina de a elabora un 
ciclu de conferințe pe teme educative, 
cu atît mai mult cu cîf cele trei con
ferințe din portofoliu avînd această 
tematică nu sînt la înălțime. Par- 
curgînd textele — redactate, de altfel,

anost — nu înfîlneșfi un singur exem
plu desprins din activitatea tineretului, 
din via(a Craiovei. Ca să nu mai spu
nem că una dintre ele datează din... 
1958.

Pufin s-a realizat din planul de mă
suri la care ne-am referit mai sus. S-au 
făcut, de pildă, cîteva excursii reușite, 
cu un mare număr de participante Dar, 
firește, excursiile nu pot să suplinească 
absenta atîtor alte manifestări variate, 
atrăgătoare, cu un bogat conținut edu
cativ.

Din cazul Preda se desprinde cît de 
nepotrivită este activitatea educativă de 
suprafață, limitată pe bază de „invi
tație". De la conferințe la seri distrac
tive, de la programe ale brigăzilor ar
tistice de agita(ie la concursuri „Cine 
știe cîștigă”, variate sînt formele ce se 
pot folosi pentru a răspunde dorin|ei 
tinerilor din întreprinderi, instituții, 
școli, de a-și petrece plăcut și folosi
tor timpul liber. Nu trebuie neglijată 
nici folosirea agitației vizuale, a pa
nourilor cu epigrame și caricaturi — 
menite să combată unele manifestări 
reprobabile. Și echipele obștești de or
dine, organizate de comitetul orășe
nesc U.T.M. în colaborare cu Consi
liul local al sindicatelor, au cam rămas 
pe hîrtie. Utilă a' fi prezența lor ta 
reuniuni, în parcuri, pentru a dezvolta 
curentul de opinie publică împotriva 
tuturor acelora care nesocotesc regulile 
conviețuirii socialiste.

Comitetului orășenesc de partid îi re
vine obligația de a-și concentra mai 
stăruitor atenția asupra muncii cultu
ral-educative în rîndurile tineretului, de 
a mobiliza tofi factorii care au răspun
deri în această direcție, de a face ca 
fiecare membru de partid, indiferent 
de locul său de muncă, să se consi
dere un părtaș activ la munca de edu
cație a tinerilor săi tovarăși. Harnicul, 
entuziastul tineret craiovean este 
schimbul de mîine al acestui oraș în 
plină dezvoltare.

București - Varșovia 8-2
Aseară, pe stadionul Republicii din 

Capitală, în fața a peste 10 000 de spec
tatori, a avut loc întîinirea amicală de 
box dintre echipele reprezentative ' ale 
orașelor București și Varșovia. Echipa 
poloneză, formată din sportivi tehnici șl 
'cu multă experiență dobindită în nume
roase întreceri internaționale, a fost un 
adversar redutabil pentru formația Bucu- 
reștiului. Pugiliștii noștri, într-o formă 
deosebită, au reușit totuși să obțină o 
frumoasă victorie, la un scor clar (8--2).

Meciurile disputate au oferit celor pre- 
zenți faze palpitante, atractive, de un 
bun nivel tehnic. Au plăcut îndeosebi 
meciurile dintre C. Gheorghiu—Franke, 
Dinu—Szczepanski și Monea—Walasek. 
Acesta din urmă a fost așteptat cu mare 
interes, boxerul polonez fiind campion 
al Europei Și cîștigător în 301 meciuri 
din cele 310 susținute pînă acum. Monea 
a pierdut la limită, dar tot așa de bine 
putea să cîștige acest meci dacă ataca 
mai din vreme. Boxînd în defensivă în 
primele două reprize, a permis boxe
rului polonez să puncteze mai mult. Abia 
in repriza treia, Monea a boxat la ade- 
vărata-i valoare,

REZULTATE TEHNICE : Ciucă (B.) b.p. 
Gluzek (V.); Puiu (B.) b.p Kupiek (V,)i 
C. Gheorghiu (B.) b.p. Franke (V.); Dinu 
(B.) b.p. Szczepanski (V.); Mlhalik (B.) 
b.p. Kacinski (V.); Mazurek (V.) b.p. 
Anton (B.): Löw (B.) b.p. Ulțmer (V.); 
Walasek (V.) b.p. Monea (B.); Nicolau 
(B.) b.p. Dampc (V.)i Mariuțan (B.) b.p. 
Branicki (V.).

I. P.

In cîteva rînduri
Ieri la Iași, echipa C.S.M.S. a Întrecut 

cu 3—0 (2—0) formația poloneză Gwardia 
Varșovia. Oaspeții vor susține un nou 
meci la 30 septembrie cu Știința Cluf 
pe terenul acesteia.

*•
In „Cupa campionilor europeni” la fot

bal, echipa belgiană Anderlecht a învins 
cu scorul de 1-0 pe Real Madrid. Fotba
liștii belgieni s-au calificat pentru turul 
următor,

(
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Ziarele belgiene, și nu 
numai cele belgiene, în
cearcă să răspundă là în
trebarea: va fi sau nu 
va fi condamnată Su
sanne Vandeput al că
rui proces va începe 
nu peste multă vreme la 
Liège ? Tînăra Susanne, 
cunoscută acum în în
treaga Belgie, este acu
zată de asasinat. De fapf 
procesul ei a început cu 
săptămîni in urmă și s-a 
desfășurat in fața celei 
mai competente instanțe, 
și anume opinia publică. 
Rude și cunoscuți, perso
nalități politice, preoți și 
numeroși medici, ziâdști 
și juriști s-au pronunțat 
pentru sau împotriva con
damnării 
Vandeput. 
chiar și o 
locuitorilor 
court, unde a lost 
misă crima, 
a depășit cadrul 
nai, 
viefice, 
ceze sau 
comentind ceea ce a de
venit „cazul Vandeput".

Susanne Vandeput tre
buie să răspundă pen
tru otrăvirea propriului 
el copil in vîrstă de nu
mai o săptămină. In boxa 
acuzaților se vor găsi nu 
numai ucigașa, ci și so
țul ei, Noël Vandeput, 
mama și sora ei, precum 
și Jacques Casters, medi
cul care a încuviințat o- 
morul. Deci, asasinat cu 
premeditare care ar tre
bui să nu comporte dez
bateri prea ample, con-

damnarea fiind îndeobște 
certă. Or, în „cazul 
Vandeput" sînt aștep
tate discuții furtunoase și 
o împărfire a opiniilor 
juraților. Aceasta pentru 
că mul|i sînt aceia care 
la întrebarea capitală: 
Este vinovată Susanne

Notă externă

o-
di-

lui Susanne 
A avut loc 

manifes'ație a 
orășelului Ro- 

co- 
Dezbaferea 

națio- 
ziare șl reviste so- 

ameriCane, fran- 
vest-germane

Vandeput ? răspund 
tegorlc NU.

De ce?
Pentru că pruncul 

morii era un copil
form, fără mîini. Cerce
tările ulterioare au dove
dit că in timpul sarcinii 
Susanne luase medica
mentul Calmant Soltenon 
care S-a dovedit a avea 
un efect nociv. Softe- 
nonul este varianta bel
giană a medicamentului 
numit în Germania occi
dentală Contergan, iar în 
Statele Unite Talidomid, 
— medicamente care au 
făcut pînă acum 
de victime (după date 
furnizate de dr.
B. Taussig în „Scientific 
American Magazine''!, 
prin nașterea de monștri 
și infirmi. Situația in care 
se vor găsi jurații de la 
Curtea din Liège este in
tr-adevăr ingrată. In 
boxă nu se găsesc ade- 
vătafii vinovați — fa
bricanții și cei care au 
comercializat Softeno- 
nul, cei care au dat a-

7 000

Helen

probare pentru punerea 
în vtnzare a unui ase
menea produs, socotind 
sănătatea oamenilor tot 
Un „business" oarecare 
după legile „liberei ini
tiative" capitaliste.

Desigur că avocații lui 
Susanne Vandeput 
aminti toate acestea 
și aprecieri și cifre 
adevărat îngrozitoare, 
îl vor cita, desigur, 
dr. White Franklin care, 
în „British Medical Jour
nal" arată, pe baze de 
statistici, că 8 din 10 
copii ale căror mame au 
consumat Talidomid au 
brafe anormale iar un 
sfert — picioare diforme. 
In total, 1 000 de victime 
numai în Anglia și, scrie 
dr. Franklin, nu pot fi 
prevăzute încă toate con
secințele consumului de 
Talidomid.

Vor constitui toate a- 
ceste fapte circumstanțe 
atenuante pentru Susan
ne Vandeput ? In cu- 
rînd se va cunoaște răs
punsul. Dar de pe acum 
există un 
gur. Este 
care totul 
obiect de 
parare, 
Susanne 
află pe banca 
lor, în vreme ce 
canții Conterganului 
cei care obțin profituri 
din asemenea afaceri se 
află în libertate. Intr-a
devăr... „lume liberă".

vor 
da 
cu 
Ei 

pe

condamnat si- 
societatea în 

e socotit un 
vinzare-cum- 

lumea în care 
Vandeput se 

acuzați- 
fabri- 

ȘÎ

B. R.

„Vrem apă șl pămlitl"

In cursul unei recente ședințe a 
Camerei Deputaților din Ecuador o 
delegație a țăranilor indieni din pro
vincia Tungurahua a descris viața 
mizerabilă pe care o duce popu
lația băștinașă indiană din această 
țară a Americii Latine, oprimată dé 
latifundiarii feudali. Manuel Mâisa- 
quiza, membrii al delegației, a ară
tat că, din cauza Controlului pé 
care îl exercită latifundiarii asupra 
resurselor de apă, indienii trebuie 
să-și vîndă animalele de tracțiune și 
produsele lor pentru a plăti apă. 
„Vrem apă pentrti a ne potoli setea, 
învățători pentru a ne educa copiii 
și păniînt pentru a-T lucra“, a spus 
un alt delegat.

Acesta a fost primul caz în isto
ria- Ecuadorului cînd indienii ecuă- 
doreni și-au expus doleanțele în 
parlament. Din cei patru milioane 
de locuitori ai țării, două milioane 
sîht indieni. în 1944 ei au format 
Federația indienilor din Ecuador, o 
organizație pentru apărarea drep
turilor lor, afiliată Confederației 
muncii din Ecuador.

32 la sută...

Rezultatele unei anchete efectuate 
de „Mișcarea pentru apărarea școlii 
publice" arată că în Uruguay, 32 la 
Sută din copiii de vîrstă școlară nu 
frecventează școlile. Lipsa de școli, 
greutățile materiale ale părinților, 
care sînt nevoiți să-și trimită copiii 
la lucru, epidemiile în rîndul co
piilor — iată cauzele principale 
care provoacă această situație alar
mantă.

Curajul tinerei fete malaieze, Lai 
Yook Liam, în vîrstă de 18 ani, a 
devenit repede cunoscut în țara ei. 
Cu 10 luni în urmă, i-au fost ampu
tate antebrațele în urma unui acci
dent. Acum urmează cursuri de re
educare la un spital. Astăzi Lai Yook 
poate scrie din nou. De asemenea, ea 
învață să bată Ia mașină și să mă- 
nînce făț-S ajutorul cuiva. In viitor, 
Lai Yook va avea antebrațe arti
ficiale care-i vor permite să ducă 
o viață normală.
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Lmrite Adunării Genêrule u 0. N. U.Conferința Agenției 
internaționale pentru energia 

aîomicâ a luai sîîrșit
.VIENA 27 (Agerpres). — La Viena 

și-a încheiat lucrările cea de-a 6-a 
conferință generală a Agenției in
ternaționale pentru energia atomică 
(A.I.E.A.) la care au participat re
prezentanții a 78 de țări membre 
ale acestei organizații internaționale. 
La conferință R. P. Romînă a fost 
reprezentată de o delegație condusă 
de acad. Horia Hulubei.

Participanții la conferință au 
adoptat în unanimitate o serie de 
hotărîri importante. Astfel, s-a 
hotărît de comun acord ca în pla
nul de activitate al' agenției să fie 
inclusă propunerea țărilor socialiste 
care prevede că Agenția internațio
nală pentru energia atomică trebuie 
să acorde ajutor tehnic țărilor slab 
dezvoltate.

Conferința a adoptat în unanimi
tate o rezoluție în problema conse
cințelor economice și sociale ale 
dezarmării, prezentată de India, 
Polonia, S.U.A., U.R.S.S. și Iu
goslavia. în această rezoluție se 
spune, printre altele, că dezarmarea 
ar exercita o influență favorabilă 
asupra dezvoltării folosirii în sco
puri pașnice a energiei atomice.

Atmosfera de colaborare cons
tructivă care a domnit la conferință, 
a fost întunecată de acțiunile repre
zentanților S.U.A. și ai aliaților lor 
din blocurile militare, care au refu
zat din nou să accepte propunerea 
de a fi restabilite drepturile le
gitime ale R. P. Chineze în A.I.E.A.
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Algeria: Consultări 
în vederea formării 

guvernului

Noi incidente în Rhodesia de sud

NEW YORK 27 (Agerpres). — De 
la trimisul special Agerpres — C, 
Răducanu.

în seara zilei de 26 septembrie a 
avut Ioc o ședință a Biroului Adună
rii Generale consacrată includerii pe 
ordinea de zi a sesiunii a propune
rilor făcute de Uniunea Sovietică in
titulate respectiv „Condamnarea pro
pagandei în favoarea unui război nu
clear preventiv" și „Programul eco
nomic al dezarmării"

Dacă includerea ca atare pe or
dinea de zi a sesiunii nu a întîmpi- 
nat opoziția puterilor occidentale, 
dată fiind incontestabila însemnă
tate a celor două propuneri, o 
dezbatere vie s-a angajat însă în 
legătură cu locul unde ele vor fi 
dezbătute : în ședințe plenare — așa 
cum a cerut Uniunea Sovietică, 
în comitetele Adunării, cum a 
rut delegatul S.U.A. secondat 
alți delegați occidentali.

Luînd cuvîntul, Mircea Malița a 
subliniat că importanța, urgența și 
gravitatea problemei războiului nu
clear justifică pe deplin necesitatea 
unei dezbateri aprofundate în spiri
tul unei înalte răspunderi în forul 
principal cel mai reprezentativ al 
Organizației Națiunilor Unite. Acest 
lucru este cu atît mai necesar — a 
arătat reprezentantul R. P. Romîne

sau 
ce
de

■o©o

Vrăjmașii Cubei și „infidelitatea 

atlantică“
Odată cu ploaia și timpul rece de 

miercuri noaptea, ne-a parvenit ști
rea unei întrevederi între secretarul 
de stat Dean Rusk cu miniștrii de 
externe a cinci state latino-ameri- 
cane. Și una și alta au adus un cli
mat nesănătos. Mai dăunătoare însă 
este amintita întrevedere, deoarece 
ea afectează atmosfera politică in
ternațională, inclusiv în cadrul 
O.N.U. Intr-adevăr, la această în
trevedere nu s-a discutat cîtuși de 
puțin despre ne
cesitatea abordării 
realiste a proble
melor de pe agenda 
O.N.U. sau despre 
ceva similar, ci 
s-a abordat cu to
tul altă temă, și 
anume, pornirea 
agresive

De ia trimisul nostru 
la O. N, U.

unor noi acțiuni 
împotriva Cubei. După 

cum relatează agențiile de presă și 
ziarele, la întrevedere s-a discutat 
între altele chiar constituirea unui 
fel de „mic N.A.T.O." (după cum se 
exprima „Daily News”) în cadrul 
O.S.A. (Organizația Statelor Ameri
cane). Pretextul — fiindcă trebuia 
găsit unul — îl constituie proiectul 
de construire a unui port pentru 
vase de pescuit în golful Havanei, 
pe baza recentelor, acorduri sovie- 
țo-cubane.

rAci a provocat o îndreptățită mi
rare faptul că la Washington pes
cuitul a ajuns să fie considerat un 
„pericol comunist pentru emisferă“. 
După cum rezultă din editorialul de 
joi al ziarului „New York Herald 
Tribune", în 'S.U.A. se aud chiar 
unele glasuri care cer ca N.A.T.O. 
și O.S.A. să se coalizeze împotriva 
poporului cuban. Semnificativ este 
că, față de un asemenea proiect, 
aliații europeni din N.A.T.O. mani
festă o atitudine rezervată, ceea ce 
a produs multă iritare în cercurile 
unor senatori americani care au cri
ticat aspru „infidelitatea atlantică";

Adepții politicii agresive împotriva 
Cubei sînt iritați și din altă pricină. 
La întrevederea amintită, în afară 
de S.U.'A., au participat doar Chile, 
Haiti, Peru, Venezuela și Brazilia.

„Majoritatea națiunilor sud-ameri- 
cane — scrie foarte dezamăgit ziarul 
newyorkez „Daily News“ — sînt 
lipsite de entuziasm".

Desigur, se mai găsesc clienți de
votați planurilor urzite la Penta
gon. Printre aceștia excelează con
trarevoluționarii cubani aciuiți în 
S.U.A. Recenta măsură — înrolarea 
lor în armata americană regulată — 
a dat loc la multe comentarii. Ce 
se urmărește ? După cum remarcau 

cu ironie ziariști 
prezenți la O.N.U., 
scopul nu este în 
nici un caz întă
rirea forțelor ar
mate ale S.U.A. A- 
seară, la televiziu
ne a fost prezen

tat un interviu luat cîtorva aseme
nea „înrolați". Ei au fost întrebați 
care sînt planurile lor de viitor. 
„Vrem să ajungem în Cuba1, aceasta 
este ținta noastră" — a sunat răs
punsul. Bineînțeles, nu s-a pomenit 
nimic despre catastrofa suferită de 
contrarevoluționari la Playa Giron, 
deși este neîndoielnic că această 
lecție n-a fost uitată.

In cercurile a numeroase delega
ții aflate la O.N.U. se subliniază că 
prin asemenea uneltiri, amatorii de 
aventuri agresive nu fac decît, să-și 
pregătească noi eșecuri.

L. RODESCU

® Includerea pe ordinea de zi a propunerilor U.R.S.S. cu privire la „Condamnarea propagandei în 
favoarea unui război nuclear preventiv” ți „Programul economic al dezarmării" ® Cuvîntarea 

reprezentantului R. P. Romîne

— cu cît în prezent pericolul dez
lănțuirii unei catastrofe nucleare a 
crescut, cînd doctrina războiului nu
clear preventiv și a „balanței te
rorii” a devenit doctrina oficială a 
unor state occidentale. în aceste 
împrejurări. Adunarea Generală are 
datoria imperioasă de a nu-și cruța 
nici un efort și de a lua măsuri 
eficace pentru salvgardarea păcii.

în legătură cu cea de-a doua pro
punere a delegației sovietice pri
vind elaborarea unui program eco
nomic al dezarmării, reprezentantul 
romîn a arătat că aceasta este o 
problemă importantă care intere
sează toate țările, iar Adunarea Ge
nerală este organul cel mai indicat 
pentru discutarea acestei probleme. 
El a arătat că propunerea sovietică 
este o problemă distinctă care are 
în vedere elaborarea unui program 
de măsuri concrete care interesează 
delegațiile în totalitatea lor și de 
aceea este necesar ca problema să 
fie discutată în Adunarea Generală.

Delegații Statelor Unite. Angliei 
și Franței s-au opus discutării 
propunerilor sovietice în ședințe 
plenare, arătînd astfel lipsa lor de 
interes pentru o dezbatere urgentă 
și cît mai eficace. Cu 14 voturi pen
tru — 3 împotrivă și 4 abțineri la 
primul punct, iar la al doilea punct 
15 pentru, 3 împotrivă și 3 abțineri, 
s-a hotărît repartizarea celor două 
propuneri în discuția comitetelor 
politic și economic.
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La 27 septembrie Adunarea Ge
nerală și-a continuat dezbaterea în 
ședințe plenare.

Referindu-se la problema dezarmă
rii- ministrul de externe al Angliei, 
lordul Home, a reluat teze arhicu-

noscute ale poziției occidentale și a 
încercat să arunce asupra Uniunii 
Sovietice răspunderea pentru inexis
tența unui acord cuprinzător asupra 
interzicerii armelor nucleare. Home 
a recunoscut că în problema Berli
nului numai o soluție negociată 
poate duce la o securitate trainică 
in Europa, dar nu s-a pronunțat în 
nici un fel asupra dispoziției pu
terilor occidentale de a negocia o 
astfel de soluție.

A luat apoi cuvîntul Huot Sam- 
bath, ministrul de externe al Cam
bodgien care s-a pronunțat cu tărie 
pentru reglementarea reprezentării 
in O.N.U. a Chinei, 
tuația actuală drept 
colă și periculoasă, 
prezentat apoi fapte 
despre continua amenințare la adre
sa neutralității Cambodgiei din par
tea Tailandei și Vietnamului de sud. 
înarmate de S.U.A., despre violarea 
frontierelor Cambodgiei de către 
țările din S.E.A.T.O.

A luat apoi cuvîntul Averof E- 
vanghelos- ministrul de externe al 
Greciei, care, după ce a evocat 
unele succese înregistrate m situa
ția internațională de la ultima se
siune a O.N.U., a exprimat părerea 
că politica de coexistență pașnică 
nu a d'at rezultate pe plan mondial, 
deși — a recunoscut el — este ade
vărat „că în anumite regiuni ea a 
dat rezultate și că diferențele fun
damentale între sisteme sociale și 
politice nu au împiedicat bunele lor 
relații".

De asemenea, vorbitorul a adus 
laude N.A.T.O. în încheiere Averoff 
a exprimat intenția guvernului grec 
de a respecta principiul neinterven
ției în afacerile
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calificînd si- 
injuștă, ridi- 
Vorbitorul a 
convingătoare

altor state.

Pentru multi 
tățenl din Italia, 
scrierea copiilor 
școală a constituit și 
în acest an o proble
mă greu de rezolvat. 
Trei sute de părinți
— scrie ziarul l’Uni- 
tă — și-au petrecut o 
noapte întreagă în 
fața școlii, ca să-și 
poată înscrie copiii 
în clasa I-a. Ei au 
venit de acasă cu 
scăunele șl chiar cu 
pături, ca să se în
velească în timpul 
nopții. La orele 3,45 
dimineața, în fața 
școlii „Marco Polo” 
din Roma erau pre
zente 138 de per
soane. „Este regre
tabil — a spus fero
viarul Pietro Ricci
— că într-o zonă a 
orașului cu zeci de 
mii de locuitori, nu 
există decît o sin
gură școală de stat, 
în timp ce în același 
cartier călugărițele 
au patru școli”.

ce- 
în- 
la

Evenimentele din Argentina

ALGER 27 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat Adunarea Na
țională Constituantă a Republicii 
Democrate Populare Algeria l-a in
vestit în funcția de prim-ministru al 
republicii pe Ahmed Ben Bella. Au 
participat la vot 189 de deputați 
din 196. 141 de deputați au votat 
„pentru”, 13 — „contra”, iar 31 s-au 
abținut de la vot. Patru buletine au 
fost anulate. Agenția Router rela
tează că la 27 septembrie primul- 
ministru Ahmed Ben Bella s-a con
sultat cu conducători ai Frontului 
de Eliberare Națională al Republicii 
Democrate Populare Algeria în le
gătură cu formarea guvernului.

Se așteaptă ca componența gu
vernului să fie anunțată în cursul 
următoarelor 48 de ore, după care 
va fi prezentată spre aprobare Adu
nării Naționale Constituante a Re
publicii Democrate Populare Algeria.

Trupe coloniale pentru reprimarea
SALISBURY 27 

După cum relatează 
situația se menține 
Rhodesia de sud. în
ale coloniei, Ia Melsetter, în Yanga 
și în regiunile de sud ale țării sînt

(Agerpres). — 
agenția Reuter, 

încordată în 
diferite regiuni

demonstrațiilor populației africane, 
semnalate incidente și ciocniri între 
poliția britanică și populația afri
cană care luptă pentru indepen
dență. Agenția Reuter arată că po
liția continuă să opereze arestări in 
rîndurile africanilor.
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Manifestații țăcănești in Franța
----- <c>eo

Vizita lui L. L Brejnev 
în R. P. F. Iugoslavia
SPLIT 27 (Agerpres). — La 27 

septembrie locuitorii străvechiului 
port iugoslav Split au făcut o pri
mire cordială lui L. I. Brejnev, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

La gară înaltul oaspete sovietic a 
fost întîmpinat de conducătorii Re
publicii Populare Croația și ai re
giunii Split. El a fost apoi primit 
cu deosebită căldură de muncitorii 
șantierului naval din Split pe care 
oaspeții sovietici l-au vizitat după 
sosirea lor în acest oraș. La mi
tingul care a avut loc au luat cuvîn
tul L. I. Brejnev și I. Franicevici, 
președintele Comitetului regional 
Split al Uniunii Socialiste a po
porului muncitor din Iugoslavia.

MOSCOVA'. Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a hotărît să se 
sărbătorească în fiecare an la 10 
noiembrie „Ziua miliției sovietice". 
Miliția sovietică a fost creată din 
inițiativa lui Lenin a treia zi după 
instaurarea Puterii Sovietice, la 28 
octombrie (10 noiembrie) 1917. Anul 
acesta se vor aniversa 45 de ani de 
la înființarea miliției sovietice.

NEW YORK. Potrivit relatărilor 
corespondentului din Hollandia al 
agenției U.P.I., în Irianul de vest a 
sosit cel de-al doilea contingent al 
trupelor O.N.U., format din 150 de 
militari pakistanezi. Peste cîteva 
zile trupele O.N.U. vor fi amplasate 
pe întreg teritoriul Irianului de vest.

BONN. Ziarele vest-germane 
„Rheinische Post” și „Stuttgarter 
Zeitung”, referindu-se la „surse

de peste 30 la sută, 
în considerație ultime- 
de prețuri.

Locuitorii din Bre
tagne (nord-vestul 
Franței), își afirmă din 
nou combativitatea, ca 
și în anii trecuți, cînd 
au avut loc aici mari 
manifestații țărănești 
de protest împotriva 
politicii de prețuri la 
unele produse agri
cole. De data aceasta, 
țăranilor li s-au ală
turat și micii mese
riași și comercianți. Ei 
sînt sprijiniți și de 
sindicatele muncito
rești, iar pescarii din 
partea locului au a- 
nunțat că se asociază 
la acțiune.

Manifestațiile care 
au avut loc joi dimi
neață, barajele ridi
cate de țărani pe li
niile de cale ferată în

apropiere de Mortals 
și alte localități, blo- 
cînd circulația trenu
rilor spre Paris, re
prezintă un puternic 
protest față de hotă-

au împiedicat o 
de trenuri să

Corespondență 
din Paris

rîrea autorităților de 
a majora taxele la 
transportul de mărfuri 
pe calea ferată.

Tractoare, camioane 
și alte mașini au fost 
așezate de-a curmezi
șul liniilor ferate. Blo- 
cînd liniile timp de 
mai multe ore, uneori 
chiar după intervenția 
jandarmilor, manifes-

tanții 
serie 
înainteze sau chiar să 
se întoarcă la un nod 
neblocat.

Se anunță că în zi
lele ce urmează vor 
avea loc acțiuni de 
protest și mai mari 
dacă revendicările ma- 
nifestanților nu vor fi 
satisfăcute.

„Am dat un aver
tisment — au declarat 
conducătorii sindica
tului muncitorilor a- 
gricoli din Rosporden. 
Vom continua lupta 
dacă Consiliul inter
ministerial de vineri 
nu va da satisfacție 
revendicărilor noas
tre“.

T. VORNICU

Președintele Kennedy despre 
unele probleme critice 
ale economiei S. U. A,

.WASHINGTON 27, (Agerpres). —
După cum relatează agenția Reu- 

îer, luînd cuvîntul la 26 septembrie 
cu prilejul unei conferințe a redac
torilor rubricilor economice ale zia
relor americane, președintele Ken
nedy a declarat că pe frontul eco
nomic al Statelor Unite există unele 
sectoare „care trebuie să ne dea se
rioase îngrijorări”;

„Avpm un procent al șomajului —< 
ă spus Kennedy; — care este inac-r 
ceptabil de ridicat. 'Avem o capaci
tate industrială care nu este folosi
tă în întregime, industria oțelului 
constituind exemplul cel mai evi
dent. Avem o stagnare economică 
persistentă în anumite regiuni, și 
mai avem încă un deficit îngrijoră
tor al balanței noastre internaționa
le de plăți, precum și un ritm de 
dezvoltare economică care se află 
cu mult în urma altor țări indus
triale importante”.

în legătură cu aceasta, președin
tele Kennedy a declarat că guvernul 
și cercurile de afaceri din S.U.A. 
trebuie să analizeze măsurile ce 
urmează să fie luate pentru a reali
za un ritm de dezvoltare economică 
care să „absoarbă brațele de mun
că rezultate de pe urma creșterii 
populației, precum și pe acei oa
meni care au rămas fără lucru ca 
urmare a progresului tehnic“.

Ca și pînă acum — a spus Ken
nedy — se constată un șomaj de 
mari proporții în regiunile de ex
ploatare a cărbunelui și în indus
tria metalurgică de la est de Ken
tucky, în Virginia de vest, în Penn
sylvania, la sud de Illinois, în unele 
regiuni din Indiana și în partea de 
est a statului Ohio.

Ultimele evenimente din Argen
tina sînt o expresie a crizei poli
tice și economice prin care trece 
această țară latino-americană 
mai mult timp.

Noua fază a crizei a început 
după cum transmit agențiile 
presă — odată cu destituirea unor 
ofițeri superiori de către secreta
rul de stat pentru armată, genera
lul Saravia. Ofițerii destituiți s-au 
grupat în jurul generalului Onga- 
nia și, refuzînd să se supună ordi
nului lui Saravia, au pornit de la 
baza militară Campo de Mayo 
o rebeliune antiguvernamentală. 
După cîteva ciocniri. între păr
țile beligerante au avut loc tra
tative, la care au participat am
basadorul S.U.A. și nunțiul papal, 
fără a se realiza însă vreo înțele
gere. In scurt timp s-a anunțat 
oficial demisia generalilor Saravia, 
Labayru (șeful statului major), Lo- 
rio (comandant de armată). Ulte
rior, au demisionat și ceilalți mem
bri ai guvernului.

Curînd însă generalii demisio
nați au revenit asupra demisiei și 
au redeschis ostilitățile împotriva 
celor de la Campo de Mayo, care 
s-au intitulat „albaștri". Drept răs
puns, forțele lui Ongania au pă
truns în capitală, ocupînd punctele 
strategice și sediul guvernului. In 
mai multe locuri s-au produs cioc
niri. Agenția France Presse a 
transmis că „sîmbătă seara victo
ria „albaștrilor” era deplină”.

Agențiile de presă au anunțat 
insă, luni, noi divergențe în rîndu
rile marinei argentiniene, care în 
cursul conflictelor se 
neutră.

Observatorii sînt de 
victoria „albaștrilor" 
pune capăt regimului 
(extremiștii militari de 
n.r.) care domină de 7 ani toate 
guvernele argentiniene. Populația 
capitalei argentiniene își exprimă 
prin manifestații de stradă protes
tul față de amestecul militarilor în 
viața politică a țării, cerînd tot
odată anularea legilor represive, 
instaurarea democrației.

Actualele evenimente din Argen
tina sînt o expresie a instabilității 
vieții politice a acestei țări, accen
tuată mai ales după ce, în primă
vara acestui an, cercurile militare

de

de

menținuse

părere că 
ar putea 
„gorilelor" 
dreapta —

de dreapta au înfăptuit o lovitură 
de stat pentru a împiedica resta
bilirea regimului constituțional în 
țară și cucerirea de către mase a 
libertăților democratice. Se știe că, 
în alegerile de la 18 martie, forțele 
de stingă au înregistrat o victorie. 
Comandamentul armatei a dizol
vat însă congresul nou ales și a 
arestat pe fostul președinte Fron
dizi.

Intr-un manifest al Partidului 
Comunist din Argentina, difuzat la 
Buenos Aires, se subliniază că în 
recentele ciocniri militare s-au în
fruntat două grupuri principale — 
„acel care se afla la putere și care 
a instaurat un sistem dictatorial

★
De la răsturnarea lui Peron, în 

1955, și pînă acum, în viața pu
blică a Argentinei s-au înfruntai 
două grupări politice burgheze. 
Prima dintre ele — gruparea „go
rilelor" — este reprezentată de ma
joritatea generalilor armatei, flo
tei și de cîțiva comandanți ai avia
ției. Țelul ei principal este lichi
darea mișcării muncitorești și im
punerea unui regim bazat în ex
clusivitate pe dictatele imperialis
mului nord-american. Această gru
pare a fost cea care a provocat 
ruperea relațiilor cu Cuba, arun
carea în ilegalitate a partidelor 
comunist și peronist. Tot ea a in
trodus un sistem de represiune po
lițienească bazat pe teroarea ban
delor fasciste înarmate.

A doua grupare — așa zisa „in- 
tegraționistă" — vorbește despre 
industrializarea țării cu capital 
nord-american șl din Europa occi
dentală. Ea are tendința de a se 
uni cu peronismul, dar excluzîndu-i 
pe comuniști și socialiști. Integra- 
ționismul a inspirat politica gu
vernului Frondizi în primii ani, dar 
a eșuat categoric pe plan econo
mic, deoarece monopolurile noid- 
americane nu aveau nici un in
teres să înzestreze Argentina cu 
o industrie grea. Integraționiștii 
au ridicat atunci, timid, steagul 
comerțului cu țările socialiste. 
Loviturile de stat succesive ale 
„gorilelor* au lichidat influența in- 
tearaționiștilor în guvernul Fron
dizi.

de tip fascist” — și altul care se 
declară „dispus să lupte pentru a 
evita o dictatură și mai sîngeroasă 
și care se pronunță în favoarea 
unei democrații reprezentative". 
Manifestul arată că comunicatele 
emise de acest .ultim grup „nu 
menționează problemele arzătoare 
care interesează clasa muncitoare 
și poporul“.

In legătură cu forțele care se 
înfruntă pe arena politică a Ar
gentinei prezintă interes articolul 
ziaristului . argentinian Osvaldo 
Bayer, trimis redacției noastre cu 
puțin timp înainte 
evenimente, 
blicăm mai

*
în viața 

se bucură de influență crescîndă 
grupările politice care reprezintă 
forțele populare, grupări care sînt 
nevoite să-și ducă activitatea în 
ilegalitate. Este vorba în primul 
rînd de clasa muncitoare, în frunte 
cu Partidul Comunist. De aseme
nea este vorba 
— așa cum au 
din martie 1962 
mare număr de

Alegerile au demonstrat că ma
joritatea poporului respinge atît 
pe „gorile* cît și pe „integrațio- 
niști". In ciuda tuturor piedicilor 
și a fraudei preelectorale, forțele 
de stînga au triumfat asupra can- 
didaților burgheziei.

Programul forțelor populare din 
Argentina cuprinde lupta împotri
va amestecului militarilor în viața 
politică a țării, pentru satisfacerea 
revendicărilor clasei muncitoare, 
înfăptuirea reformei agrare, națio
nalizarea proprietății monopoluri
lor străine, stabilirea de legături 
economice cu țările socialiste.

Loviturile militare succesive șl 
politica economică reacționară a 
tuturor guvernelor care s-au perin
dat la putere din 1955, au scufun
dat țara într-o criză fără prece
dent. Bîntuie șomajul și mizeria. 
Muncitorii ocupați în industrie au 
fost în 1961 cu 32 la sută mai pu
țini decît în 1952 șl cu 11 la sută 
decît în 1958. Salariul real al mun
citorului argentinian s-a micșorat 
în perioada 1958—1961 cu 21,2 la 
sută. în momentul de față redu-

de recentele 
articol pe care îl pu- 
jos.

politică a Argentinei,

de peroniști care 
arătat alegerile 

— au obținut un 
voturi.

cerea este 
dacă luăm 
le majorări

In aceste condiții, „gorilele* sînl
împărțite în cîteva grupări, ale 
căror tendințe sînt greu de definit, 
fiind determinate de influența per
sonală a unora sau altora dintre 
amiralii și generalii avizi de pu
tere. Există astfel, „aramburiști", 
care cer alegeri cît mai grabnice 
— excluzînd însă pe comuniști și 
pe peroniști — pentru a impune 
ca președinte pe generalul Pedro 
Arămburu, conducătorul mișcării 
din septembrie 1955 care l-a răs
turnat pe Peron. Aramburiștilor li 
se opun generalii „puciști", care 
printr-o lovitură de stat vor să im
pună o dictatură militară, pentru 
a lichida Confederația Generală a 
Muncii și toate organizațiile mun
citorești din Argentina. A 
grupare, 
actualul 
cesta să 
virtutea 
pentru a 
galitate și respect față de Consti
tuția argentiniană, de atîtea ori 
desconsiderată.

în ce privește poporul argenti
nian, el este dornic să se termine 
cu această farsă tragică, de pe 
urma căreia îndură mizerie, închi
sori 
și-a 
sive

O 
exemplul Cubei, și de aceea în 
„țara pampasurilor” puțini sînt a- 
ceia dispuși să creadă că proble
mele se pot soluționa cu un spor 
de salariu — pe care îl înghite 
inflația. Și nici cu un împrumut 
în dolari, care se anunță cu surle 
și trompete și pe urmă este folosit 
nu pentru construirea unor obiec
tive economice de interes național, 
ci pentru a 
hiei — așa 
așa-numita 
greș“.

Argentina 
tul de față 
popor atacat de cangrena impe 
rialistă. Dar această cangrenă nu 
va putea imobiliza poporul. Isto
ria arată maselor muncitoare din 
Argentina că drumul luptei pen
tru independență și libertate este 
drumul adevărat.

SCURTE S T I R 1
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demne de încredere”, scriu că Bon
nul a primit din partea guvernului 
francëz 
în care sînt formulate propuneri în 
vederea unei colaborări militare și politice ■ ■ - - ■ ....
țări. Din memorandum 
„axa Bonn-Paris“ trebuie să 
o alianță de sine stătătoare 
drul sistemului de blocuri 
mice și militare occidentale.

BRUXELLES. Negocierile Anglia- 
Piața comună întrerupte la 5 august 
în urma eșecului tratativelor pri
vind aderarea Angliei la Piața co
mună, au fost reluate la 27 septem
brie la nivelul adjuncților miniștri
lor afacerilor externe. Adjuncții ur
mează să examineze ordinea de zi a 
sesiunii ministeriale din 8 octombrie 
a reprezentanților Pieței comune și 
Angliei.

PARIS. Asociajia ajutorul popular 
francez a făcut un demers pe lingă 
ambasadorul Portugaliei la Paris în a- 
părarea lui Antonio Diaz Lourenco, 
conducător a! Partidului Comunist din 
Portugalia, recent arestat de polijia lui 
Salazar.

memorandumul „așteptat1

mai strînse între cele două 
rezultă că 

devină 
în ca- 
econo-

falo (statul New York) au organizat 
la 26 septembrie o demonstrație de 
protest împotriva șefului naziștilor 
englezi, Oswald Mosley, care a sosit 
în acest oraș pentru a ține o confe
rință în fața studenților. Partici
pantă la demonstrație s-au adunat 
în fața clădirii universității purtind 
pancarte pe care era scris : „Amin- 
tiți-vă de milioanele de oameni ga
zați la Auschwitz", „Mosley, ațîțător 
la ură” și „Nu vrem nazism aici”.

ADEN. La 26 septembrie „Cartea 
albă” referitoare la aderarea Ade- 
nului la „federația Arabiei de sud" 
a fost etrecurată cu multă greutate 
prin Consiliul legislativ al Adenu- 
lui A. F. P. relatează că 15 de- 
putați au votat în favoarea 
„Cărții albe", iar 8, în semn de pro
test, au refuzat să participe la vot. 
11 deputați care s-au 
pentru „Cartea albă" sînt 
autoritățile coloniale în 
legislativ.

pronunțat 
numiți de 
Consiliul
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tieia 
„legaliștii", sprijină pa 

președinte și vor ca a- 
conducă pînă în 1964, în 
mandatului lui Frondizi, 
menține impresia de le-

și torturi. Clasa muncitoare 
dovedit forța în greve succe- 
și de mari proporții, 
puternică influență exercită

întări puterea oligar- 
cum se întîmplă cu 

„Alianță pentru pro-

constituie în momen 
un exemplu al unu!

OSVALDO BAYER 
ziarist argentinian

MOSCOVA'. Ziarele centrale pu
blică necrologul cunoscutului arhi
tect sovietic Alexandr Vlasov, prim 
secretar al Uniunii Arhitecților din 
U.R.S.S., care a decedat la 25 sep
tembrie. Necrologul este semnat de 
Nikita Hrușciov, de alți conducători 
sovietici și de cunoscuți arhitecți.

NEW YORK. Grupuri de studenți 
de la Universitatea de stat din Buf-

Lovitură de stat în Yemen
(YEMEN) 27 (Agerpres). 
agențiilor de presă occi- 
Yemen s-a produs o lo- 
stat militară. Regimul

SANNA
— Potrivit 
dentale, în 
vitură de
monarhic a fost înlăturat. Yemenul 
a fost proclamat republică. Se 
nunță că puterea în țară se află 
mîinile militarilor.
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COLOCVIU PENTRU PROBLEMELE DREPTULUI COSMIC
VARNA 27 (Ager

pres). — La Zlatni Pea- 
sîți și-a încheiat lucră
rile cel de-al 5-lea co
locviu pentru proble
mele dreptului cosmic, 
organizat de Institutul 
internațional pentru 
dreptul cosmic de pe 
lîngă Federația Interna
țională de Astronauti- 
că. Participanții la co
locviu au discutat ur
mătoarele probleme :

1. Elaborarea prind-

piilor generale ale drep
tului cosmic ; 2. Colabo
rarea internațională în 
domeniul folosirii în 
scopuri pașnice a spa
țiului cosmic ; 3. Pro
blemele legăturii radio, 
acordării de ajutor cos- 
monauților aflați în pri
mejdie de accidentare, 
răspunderea pentru pre
judiciile suferite de pe 
urma activității cos
mice.

Mul(i participanțiMulți participanți la 
colocviu au condamnat 
măsurile militare ale 
S.U.A. în Cosmos ca in
compatibile cu princi
piile dreptului.

Oamenii de știință au 
ajuns la concluzia că 
continua dezvoltare a 
explorării Cosmosului 
ridică noi probleme teh
nice care trebuie să fie 
reglementate din punct 
de vedere juridic.
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„Cosmos mm nou satelit artificial 
al Pământului lansat in U*

MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS transmite : La 27 septembrie 1962, 
în Uniunea Sovietică a fost lansat un nou satelit artificial al Pămîntului, 
„Cosmos-9".

La bordul satelitului sînt instalate aparate ștllnțillce destinate con
tinuării cercetării spațiului cosmic în conformitate cu programul anun
țat de agenția TASS Ia 16 martie a.c. Satelitul s-a plasat pe o orbită 
cu următorii parametri : perioada inițială de revoluție — 90,9 minute ; 
depărtarea maximă do suprafața Pămîntului (la apogeu) — 353 km ; 
depărtarea minimă (la perigeu) — 301 km; unghiul de Înclinație al 
orbitei față de Ecuator — 65 de grade.

La bordul satelitului sînt instalate : un emițător radio care func
ționează pe frecvența 19,994 Mhz, un sistem radiotehnlc pentru măsu
rarea precisă a elementelor orbitei, un sistem radiotelemetric pentru 
transmiterea pe Pămînt a datelor privind funcționarea dispozitivelor 
și a aparatajului științific aflate Ia bord.

Analiza datelor obținute arată că aparatajul instalat la bordul sa
telitului funcționează normal. Centrul de coordonare șl calcul prelu
crează informațiile obținute.
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