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Toate gospodăriile colective, 
la nivelul celor fruntașe

Producția industriei side
rurgice — metalul — are o
mare însemnătate economi
că. Dezvoltarea continuă a 
industriei constructoare de

Gospodăriile colective din raionul 
Drăgănești-Olt, regiunea Argeș, dez
voltă ca ramuri principale de pro
ducție cultura cerealelor și crește
rea animalelor. Introducerea se
mințelor din soiuri și hibrizi de 
mare productivitate, mecanizarea 
pe scară tot mai largă a lucrărilor 
și folosirea îngrășămintelor, crește
rea nivelului de cunoștințe agroteh
nice al colectiviștilor, îmbunătățirea 
organizării muncii și îndrumării 
tehnice din partea specialiștilor au 
dus la creșterea producției la hec
tar. în ultimul an au crescut mult 
efectivele de animale proprietate 
obștească. Sectorul zootehnic al 
gospodăriilor colective va cuprinde 
la sfîrșitul anului 16 500 bovine, 
26 000 ovine, 82 400 păsări-matcă. 
Multe din cele 32 gospodării colec
tive din raion au obținut realizări 
însemnate în dezvoltarea averii ob
ștești. La gospodăria colectivă Stoi- 
cănești, bunăoară, fondul de bază 
raportat la suta de hectare a fost in 
1962 de 284 000 lei, 
iar anul acesta va 
depăși 300 000 lei. 
Realizări însem
nate în această 
direcție au obținut 
și G.A.C. Crîm- 
poia, Drăgănești, 
Călinești. în aceste unități, cit și la 
a'.tele, se obțin în acest an realizări 
și mai însemnate în creșterea pro
ducției, a averii obștești și a venitu
rilor colectiviștilor.

Partidul și guvernul au pus în 
fața noastră, a consiliilor agricole, 
sarcina de a desfășura o astfel de 
activitate incit toate gospodăriile 
colective să se întărească economic 
și organizatoric, să sporească an de 
an producția agricolă vegetală și 
animală. Cum muncește consiliul 
agricol raional pentru realizarea a- 
cestei sarcini ?

încă din toamna trecută, îndru
mat și sprijinit de biroul comitetu
lui raional de partid și de comitetul 
executiv al sfatului popular raional, 
consiliul agricol a făcut o analiză 
comparativă a dezvoltării gospodă
riilor colective, a activității consi
liilor de conducere și a specialiști
lor. S-a constatat cu aceât prilej că 
în cîteva gospodării colective — cele 
din comunele Frunzaru, Sprâncena
ta, Ghimpețeni, Gostavățu, Șerbă- 
nești, Tufeni — rezultatele nu erau 
pe măsura posibilităților lor. La in
dicația biroului comitetului raional 
de partid 
lective de specialiști și activiști 
de partid 
săptămîni, 
țit, la fața locului, de ce au ră
mas în urmă aceste gospodării, ce 
trebuie făcut pentru punerea în va
loare a tuturor posibilităților de spo
rire a producției agricole, pentru în
tărirea lor economică și organizato
rică. Au fost scoase la iveală o 
serie de neajunsuri în ce privește 
folosirea terenului, organizarea mun
cii, activitatea cadrelor de 
cere etc.

Concluziile și măsurile 
puneau au fost dezbătute 
ședințe ale consiliilor de 
în adunări ale 
partid, ale brigăzilor și adunări ge
nerale ale colectiviștilor. Analizele 
întocmite au dat putința consiliului 
agricol să cunoască, în funcție de 
specificul fiecărei gospodării, in ce 
direcție trebuie să-și îndrepte aten
ția în munca de îndrumare. Consi
liul agricol a întocmit un plan în 
care a prevăzut cum va fi îndru
mată și ajutată fiecare gospodărie, 
încredințînd membrilor consiliului 
răspunderi precise în acest scop.

Este cunoscută importanța alcă
tuirii unor planuri de producție

Din experiența 
consiliilor agricole

au fost alcătuite co-

care, timp de 2—3 
au analizat amănun-

condu-

se im- 
larg în

ce 
pe 
conducere, 

organizațiilor de

Mersul lucrărilor 
agricole

Au început recoltările de toamnă, 
în aproape toate regiunile se strîn- 
ge recolta de floarea-soarelui, iar în 
cele din sudul și vestul țării se re
coltează și sfecla de zahăr. în une
le regiuni a început și culesul po
rumbului din soiurile și hibrizii tim
purii. In întreaga țară continuă in
tens recoltarea fasolei, a porumbu
lui pentru siloz și a trifolienelor 
pentru sămînță.

Potrivit datelor Consiliului Supe
rior al Agriculturii, floarea-soarelui 
și sfecla de zahăr au fost recolta
te pînă la sfîrșitul acestei săptămîni 
de pe aproape 10 la sută din su
prafețele cultivate, iar fasolea în 
proporție de 65 la sută. Au fost în- 
silozate 3 800 000 tone nutrețuri.

Anul acesta, recoltările de toam
nă au început mai devreme dato
rită timpului călduros din luna au
gust și se vor desfășura într-o pe
rioadă mai scurtă decît în alți ani. 
Unitățile agricole socialiste au luat 
măsuri pentru executarea recoltării, 
transportului și depozitării la vreme 
și fără pierderi și efectuarea în 
bune condiții agrotehnice a lucrări
lor de pregătire a terenului și a 
însămînțărilor de toamnă. Ele re
coltează în primul rînd culturile de 
pe terenurile ce urmează să fie în- 
sămîntate în toamna aceasta și fac 
deîndată arături.

în toate regiunile se fac ultimele 
pregătiri pentru executarea In epo
ca optimă a semănatului griului și 
a celorlalte culturi de toamnă, con
diție principală pentru obținerea 
unor recolte sporite în anul viitor.

- (Agerpres)

bine gîndite. De aceea s-a acordat 
o mare atenție îndrumării acestor 
gospodării la întocmirea planurilor 
de producție. La G.A.C. Frunzaru, 
unde existau lipsuri îndeosebi în fo
losirea pămîntului și organizarea 
muncii, consiliul de conducere a fost 
îndrumat să prevadă în planul de 
producție amenajarea unor noi su
prafețe pentru culturile de orez și 
legume, să amplaseze culturile în 
funcție de condițiile naturale de sol 
și climă, să prevadă folosirea îngră
șămintelor naturale pe suprafețe 
mai mari, să se execute mai multe 
prașile etc. Pentru executarea unor 
lucrări de calitate s-a repartizat o 
brigadă de tractoriști dintre cele 
mai bune. Brigadierul zootehnic și 
cel de la grădina de legume, care 
nu-și îndeplineau conștiincios sarci
nile, au fost înlocuiți. Consiliul de 
conducere a fost îndrumat să se o- 
cupe cu toată grija de organizarea 
muncii, să-i ajute pe brigadieri să-și 
însușească cunoștințele necesare și 

metodele bune de 
muncă. Acum, 
colectiviștii din 
Frunzaru vorbesc 
cu mîndrie despre 
producția de griu 
obținută, despre 
culturile de po

rumb și orez, care promit o recoltă 
bună. Numai cultura orezului va a- 
duce în acest an gospodăriei un ve
nit de circa 1 200 000 lei.

între gospodăriile care au primit 
un ajutor deosebit din partea con
siliului agricol raional se numără și 
cea din comuna Sprîncenata. Colec
tiviștii de aici, în afară de grîu și 
porumb, cultivă cu orez o suprafață 
de 250 ha. Din cultura orezului ei 
realizează însemnate venituri. Posi
bilitățile de dezvoltare a sectorului 
zootehnic nu erau însă bine folosite. 
Din această cauză se obțineau produc
ții scăzute de lapte și carne. Un colec
tiv, condus de președintele consiliu
lui agricol raional, a analizat cauzele 
rămînerii în urmă în acest sector, 
împreună cu consiliul de conducere 
si inginerul gospodăriei s-au stabi
lit și măsurile tehnico-organizatorice 
de îmbunătățire a muncii în secto
rul zootehnic. Una dintre primele 
măsuri a fost repartizarea la ferme 
a unor colectiviști cu dragoste pen
tru această muncă. îngrijitorii au 
fost instruiți cum să prepare fura
jele, cum să hrănească animalele 
etc. Pentru a se putea face o fura
jare rațională, s-a organizat lotiza
rea vacilor după producție. S-a în
cetățenit obiceiul de a se ține șe
dințe de lucru în sectorul zoo
tehnic ori de cîte ori este ne
voie. Monta și fătările la vaci sînt 
urmărite cu multă grijă. Pentru asi
gurarea furajelor s-au extins supra
fețele cultivate cu plante furajere 
valoroase și s-au luat măsuri pentru 
strîngerea și depozitarea în bune 
condiții" a tuturor resurselor de fu
raje. Rezultatele n-au întîrziat să se 
arate. De exemplu, producția de 
lapte pe cap de vacă mulsă s-a 
dublat.

Sprijinul dat de membrii consi
liului agricol gospodăriilor mai pu
țin dezvoltate nu s-a limitat doar la 
atît. Ei participă deseori la ședin
țele de lucru în cadrul cărora pre
ședinții, inginerii și brigadierii sta
bilesc planurile de organizare a 
muncii în diferite campanii, urmă
resc cum se desfășoară munca la 
fermele de animale etc. Re baza ce
lor constatate fac recomandările 
cuvenite.

Pentru răspîndirea experienței 
înaintate, consiliul agricol raional 
organizează lunar, precum și înainte 
și după fiecare campanie, ședințe de 
lucru și consfătuiri cu inginerii și 
președinții de gospodării colective 
pe probleme tehnice și organizato
rice.

O mare atenție s-a acordat pregă
tirii brigadierilor și șefilor de echipe 
din aceste gospodării. De altfel tre
buie arătat că în multe gospodării 
nu existau decît puțini brigadieri 
școlarizați. De aceea consiliul agri
col raional a organizat instruirea 
brigadierilor pe centre de comune,

Ing. IOSIF MIREA 
vicepreședinte al Consiliului 
agricol raional Drăgănești-Olt, 

regiunea Argeș

(Continuare în pag. 11-a)

mașini, noile construcții
care se ridică, sporirea pro
ducției bonurilor de consum 
necesită cantități tot mai 
mari de metal. Important în. 
asigurarea necesarului de 
metal al economiei naționa
le este, pe Ijngă sporirea 
producției, valorificarea cît 
mai completă și superioară
a metalului, adică obține- 
rea din aceeași cantitate de
materie primă a unui nu-
măr de produse sporit, cu 
caracteristici calitative su
perioare.

Colectivele multor între
prinderiau acumulat, în
cadrul întrecerii pentru în
deplinirea planului la toți
indicatorii, o experiență
bogată în buna gospodărire 
a metalului, în valorificarea 
lui superioară. Rezultatele 
obținute în această privin-
ță, în anii trecuți și în anul
1963, arată posibilitățile
mari de mai bună folosire a
metalului care există în
întreprinderi.

în hala forjei — una din 
secțiile principale ale Fa
bricii de rulmenți din Bîrlad 
— ne-a întîmpinat inginerul 
Ion Ilisei, șeful secției. Vor- 
bindu-ne despre realizările 
forjorilor, inginerul Ilisei a ți
nut să ne atragă arenția asu
pra uneia din preocupările 
de bază ale colectivului de 
aici : buna gospodărire a 
metalului intrat în procesul 
de fabricație.

-— Cu mașinile noastre 
perfecționate — ne spune 
el — reușim să folosim tot 
mai bine metalul ; coeficien
tul de utilizare a crescut 
simțitor la toate sorturile de 
metal. într-un timp cre
deam că am ajuns la limită. 
Dar oamenii, care au învă
țat să mînuiască tot mai bine 
mașinile, au dovedit practic 
că mai avem încă rezerve 
de economisire a metalului.

Rezultatele valorificării u- 
nor asemenea rezerve sînt e- 
vidente ; ele se concretizează 
în cele peste 14 000 kg oțel 
economisit în acest an mimai 
în secția forjă. Pe întreaga 
fabrică, prin reducerea con
sumurilor specifice coeficien
tul de utilizare a metalului a 
crescut, față de primii ani de 
fabricație a rulmenților, cu 
peste 60 la sută. Și sînt toate 
premizele ca acest coeficient 
să crească în continuare.

La baza acestor rezultate 
au stat în primul rînd măsu
rile luate, aplicarea propu
nerilor gospodărești făcute 
de muncitori și tehnicieni, 
încă din anul 1962 s-a trecut 
la îmbunătățirea întregii do
cumentații tehnice privind 
fabricarea 
micșorarea 
prelucrare. S-au făcut nume
roase modificări de tehno
logie. Bunăoară, s-a trecut la 
extinderea prelucrării inele
lor de rulmenți cu ajutorul 
preselor orizontale în loc de 
forjarea lor liberă. în pre-

zent, circa 65 la sută din 
totalul oțelurilor folosite sînt 
prelucrate prin forjare la 
prese orizontale.

O altă metodă eficace de 
economisire a metalelor care 
a căpătat extindere în acest 
an în fabrică este laminarea 
inelelor de rulmenți cu pro
fil pentru corpurile de ru
lare. Prin folosirea acestui 
procedeu se obțin anual eco
nomii de metal în valoare de 
peste 800 000 lei.

O sursă importantă pentru 
realizarea de economii și re
ducerea consumurilor de me
tal o constituie micșorarea 
continuă a procentului de 
rebut. în cursul acestui an 
s-a reușit să se lucreze, lună 
de lună, sub procentul tole
rat de rebut, înregistrîndu-se 
scăderi de peste 10 la sută 
față de aceeași perioadă a a- 
nului trecut.

Din discuțiile purtate cu 
muncitorii, tehnicienii și in
ginerii fabricii bîrlădene a 
reieșit că rezervele și posi
bilitățile de reducere a con
sumului de metal nu sînt 
nici pe departe epuizate, că 
este nevoie să fie luate în 
continuare măsuri în acest 
scop. Se cere, de pildă, o 
mai bună organizare a mun
cii serviciului de aprovizio
nare, care trebuie să asigure 
la timp și la dimensiunile 
necesare toate
Deoarece, din lipsa 
teriale, în fabrică 
dau cu ușurință 
de la dimensiunile 
te în planurile de 
cantitatea de metal
mat la anumite faze de lu
cru este exagerată. Expe
riența dobîndită pînă acum, 
rezultatele obținute sînt- pen
tru muncitorii, tehnicienii 
și inginerii de aici un în
demn de a păși și mai hotărît 
spre noi realizări.

materialele, 
unor ma
se mai 
derogări 
prevăzu- 
operații, 
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început să ne de-
IS prindem cu următorul fenomen: so

sești într-un oraș pe care l-ai părăsit în 
urmă cu cîțiva ani, străbați locuri pe care 
îți închipuiai că le cunoști bine și... simți 
nevoia să te freci la ochi. Vreun semn, 
de multe ori' aproape imperceptibil, îți a- 
mintește trecutul: o casă veche în umbra 
verticalelor noilor blocuri, grilajul dante
lat al vreunui parc sub ale cărui frunzare 
și-a plimbat melancolia cine știe ce per
sonalitate a trecutului, ori alt vestigiu care 
evocă, cu o aromă proprie vechilor albu
me, așezarea de odinioară. Locurile sînt 
aceleași și totuși altele...

Același și, totuși, altul... Așa îți apare 
astăzi Galațiul, pe care mi-1 aminteam, 
imediat după război — o îngrămădire de 
ruine fumegînde — și pe care l-am regă
sit cu un centru de ansambluri arhitecto
nice zvelte și grațioase, surîzînd prin în
treaga armonie a culorilor pastelate. A- 
ceeași era, poate, numai maiestuoasa 
curgere a Dunării albastre, dar orașul era 
altul. *

Același și, totuși, altul mi-a apărut Ba
căul, despre care un ziar local din urmă 
cu trei decenii scria: „Orașul are doar cî- 
teva străzi pavate. Noroaiele de toamnă 
și de iarnă, precum și praful verii, sînt o 
tortură de fiecare zi. Dacă vrei să-ți alungi 
necazul unei seri ducîndu-te la un specta
col, ai numai cinematograful, care în ttrgul 
nostru este suprema manifestare artisti
că...“. Aceleași mai erau străzile mărgi
nașe, cu căsuțe purtînd rugina anilor, dar 
altul era și este orașul propriu-zis, cen-

Hn ultimii ani am 
prindem

rulmenților și la 
adausurilor de

M. CORCACI 
coresp. „Scînteii“
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trul nou dintre clădirea telefoanelor și clă
direa policlinicii, ansamblurile de blocuri 
ale anilor noștri de pe străzile Mărășești, 
I. C. Frimu, Ada Marinescu...

Acâeași și totuși alta e astăzi Baia 
Mare, pe care o cunoscusem cîndva ca 
un sumbru orășel mineresc și căreia noua 
policromie a clădirilor moderne ce alcă
tuiesc peisajul înnoit din temelii al Pieței 
Victoriei, ca și celelalte complexe arhitec
tonice, i-au dăruit profilul elegant al unui 
oraș modern. Aceiași au rămas doar mun
ții ale căror culmi domină orașul, dar stră
vechea așezare de mineri s-a schimbat 
fundamental. După cum s-au schimbat, de 
la un capăt la altul al țării, atîtea alte 
orașe cărora orînduirea buighezo-moșie- 
rească le imprimase o pecete de îngrămă
dire haotică, de contrast izbitor între car
tierele bogaților și periferiile săracilor, de 
prost gust — într-un cuvînt, de urît, de urît 
social și estetic.

Există în 
s-ar putea 
tul” pentru 
existau. Pe 
teja vîntul 
pădurice de tufani, s-au înălțat orașe care 
n-au fost niciodată însemnate pe harta 
țării: Onești, Victoria sau Lucăcești, Nă
vodari sau Uricani. Orașe în care totul, de 
la prima cărămidă pînă Ia ultimul metru 
pătrat de asfalt, respiră aerul proaspăt al 
noului, al socialismului.

Despre ritmul ponstrucțiilor de locuințe 
pentru oamenii muncii vorbesc desigur, în 
primul rînd, noul peisaj urban, miile de 
kilometri de schele și construcții pe care

țară și orașe despre care 
spune „același și, totuși, 
simplul motiv că odinioară 
locuri unde altădată se învîr 
prin buruieni ori prin cîte o

Stațiunea de mașini și tractoare din comuna „23 August", aparținînd orașului Constanța, deține drapelul de 
întreprindere evidențiată pe ramură în întrecerea socialistă. Mecanizatorii de aici au reușit să termine lucrările cam
paniei de vară cu 12 zile înainte de termen. In fotografie : Cîțiva dintre mecanizatorii care au obținut cele mai bune 
realizări : (de la stingă la dreapta) Florian Florescu, Gheorghe Pirvulescu, Ion Bogdan, Vasile Novac, Ion Nejloveanu 
și Ilie Grecu.
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IN ÎNTREPRINDERILE metalurgice 
SI CONSTRUCTOARE DE MUȘINI
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Realizările laminatorilor 
hunedoreni

HUNEDOARA (coresp. „Scînteii“). — în
trecerea colectivelor de la laminoarele de 
800 și 650 mm de la Hunedoara îmbogă
țește de la o zi la alta bilanțul realizărilor 
în producție. La laminorul de 650 mm s-au 
produs în acest an mai mult de 24 000 tone 
de laminate peste plan, iar la laminorul de 
800 mm sporul de producție a întrecut 5 000 
tone de laminate. Creșterea producției se 
datorește în principal sporirii indicilor de 
utilizare a laminoarelor cu 9 la sută față de 
sarcina planificată pentru acest an. Para
lel cu îmbunătățirea indicilor de utilizare, 
laminatorii au luat măsuri pentru gospodă
rirea mai bună a metalului prin laminarea 
la dimensiuni cît mai apropiate de cerințe
le beneficiarilor. Pe această cale, la lami
norul de 650 mm s-au economisit mai bine 
de 11 kg de oțel pe tona de laminate. în 
total la cele două laminoare s-au economi
sit în primele șapte luni mai mult de 80 va
goane de metal.
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le parcurge cu privirea călătorul de-a lun
gul și de-a latul țării. Vorbesc însă deo
potrivă și cifrele. în prima jumătate a șe- 
senalului, din I960 pînă în 1962, s-au con
struit în orașele din întreaga țară aproape 
113 mii de apartamente cu peste trei mi
lioane și jumătate metri pătrați de supra
față locuibilă. Sute de mii de oameni au 
cunoscut bucuria aprinderii primului bec 
sub plafonul unei încăperi noi, primitoa
re. Anul ace,sta constructorii vor pune la 
dispoziția noilor locatari încă aproape 51 
de mii de apartamente.

red că nu există președinte de sfat 
popular orășenesc căruia să nu-i 

placă să aibă pe birou, la îndemînă, do
sarul cu planurile de sistematizare a ora
șului, portretul, deocamdată pe hîrtie de 
calc, al „orașului său“, așa cum va arăta 
peste un an-doi sau cinci. Din această ca
tegorie face parte și tovarășul Ștefan 
Coșa, fost miner, de opt ani președinte al 
Sfatului popular din Comănești. Nu trecu
seră nici cinci 
în biroul său 
mea niște colj 
care urma să
torului cartier Zăvoi ce urmează să devină 
centrul noului Comănești. Anul acesta se 
predau „la cheie“, în acest cartier, peste 
90 de 
pentru 
restier.
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Consumuri specifice reduse
în sectoarele de forjat ale uzinelor meta

lurgice și constructoare de mașini din țară 
se introduc tot mai multe metode tehnolo
gice moderne prin care se reduc adausurile 
de prelucrare a pieselor, economisindu-se 
astfel însemnate cantități de metal. For
jarea în matrițe închise, de exemplu, folo
sită cu succes de uzine mari ca „Semănă
toarea“ din Capitală, „1 Mai“ din Ploiești, 
„Progresul" din Brăila, metodă care s-a ex
tins și în alte întreprinderi, a permis rea
lizarea unor piese cu un consum specific de 
metal cu 30 la sută mai mic decît la cele 
executate în matrițe deschise.

La uzinele „Steagul roșu“ din Brașov 
unde s-a introdus un procedeu perfecționat 
de forjare de precizie — ciocănirea rotati
vă — consumul de metal a fost redus cu 
circa 28 la sută, iar cantitatea de așchii ob
ținută la prelucrările mecanice se micșo
rează cu 21 la sută.

Linii noi de fabricație 
în industria încălțămintei

în cursul 'acestui an, în industria de încălțăminte 
din țara noastră au fost date în funcțiune 4 noi linii 
de fabricație de mare productivitate. Printre acestea 
se află agregatele de la fabricile „Dîmbovița“ și „Ște
fan Gheorghiu“ din București, care produc pantofi de 
calitate superioară pentru femei și copii. Alte între
prinderi, printre care „8 Mai“-Mediaș, „Carmen“-Bucu- 
rești și „Timpuri Noi“-Brașov au primit în ultimele luni 
mașini moderne pentru producerea încălțămintei din 
piese prefabricate și după sistemul lipit.

Concomitent au fost puse în funcțiune un mare nu
măr de utilaje moderne și în tăbăcării. Aceasta, pre
cum și aplicarea unor tehnologii noi, au permis obți
nerea de semifabricate calitativ superioare.

De curînd, ca urmare a creșterii gradului calitativ al 
producției, s-a luat măsura ca încălțămintea fabricată 
în țară să fie vîndută cu garanție. Astfel, cumpărăto
rii care au constatat la încălțămintea nouă din piele 
defecte de fabricație o pot preda magazinelor spre a 
ii schimbată sau reparată. (Agerpres)

la
Azi încep înscrierile 
Universitatea populară 

din București

Unitâfi 
comerciale 
in regiunea

Galați

minute de cînd mă aflam 
că a și desfăcut în fața 

mari de hîrtie violetă pe 
întrezăresc contururile vii-

apartamente, cea mai mare parte 
muncitorii noului combinat fo-

VICTOR BÎRLADEANU

(Continuare în pag. III-a)

Expoziție zootehnica regională
CLUJ (coresp. „Scînteii“) 

în incinta fermei didactice 
a Institutului agronomic 
„Dr. Petru Groza“ din Cluj 
s-a deschis ieri o expoziție 
zootehnică, organizată de 
consiliul agricol regional. 
Expoziția cuprinde 11 sec
toare și standuri în cadiul 
cărora gospodăriile de stat, 
gospodăriile colective și sta
țiunile experimentale din 
regiune prezintă realizările 
în creșterea animalelor.

în sectorul taurin, 
exemplu, gospodăriile
stat Mihai Viteaza, Apahi- 
da, Bistrița și gospodăriile 
colective din Mirăslău, Flo- 
rești, Unirea, Cășeiu și alte
le, prezintă grupe și fami
lii de vaci, cu producții de 
lapte între 5 000 —8 000 li
tri de fiecare vacă furajată 
într-o perioadă de lactație.

Sectorul porcin cuprinde 
exemplare din rasele răspîn-

de 
de

cuprinsul 
în/ număr

regiunii, 
mare și 
de ,gos- 

gospodă-

dite pe 
crescute 
cu bune rezultate 
podăriile de stat și 
riile colective.

Expoziția cuprinde pa
nouri, fotografii, grafice, 
cu ajutorul cărora sînt rele
vate metodele și rezultatele 
obținute de unitățile agri
cole socialiste și de cei mai 
buni crescători de animale.

Cu prilejul deschiderii ex
poziției, peste 120 de mun
citori din G.A.S. și colecti
viști din rîndul celor mai 
pricepuți crescători de ani
male au primit premii.

La expoziție se vor organi
za conferințe științifice, întîl- 
niri cu crescătorii de anima
le premiați, vizionări de fil
me documentare etc. Ea va 
constitui un mijloc de răs- 
pîndire a celor mai înain
tate metode de muncă în j 
creșterea animalelor,

a ora- 
învăță- 
desfă-

1 iunie
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La 1 septembrie încep înscrierile la 
cursurile Universității populare 
șului București pentru anul de 
mînt 1963—1964, care se vor 
șura între 1 octombrie 1963 —
1964. în acest an vor fi predate 
cursuri: despre Romînia socialistă, de 
Istorie universală, Istoria diplomației 
—‘ rzfații internaționale contemporane, 
Istoria filozofiei, Știință și religie, Pe- 
dagogie-psihologie, Literatură romînă, 
Literatură universală. Alte cursuri vor 
avea ca teme Tehnica secolului XX, 
Probleme ale fizicii contemporane, Pro
bleme de bază ale chimiei, Geografia 
economică și politică a lumii, Astrono
mie, Medicină. Vor mai funcționa 
cursuri de Teatru și Cinematografie, 
precum și un curs de limbi străine : 
rusă, engleză, franceză, germană și 
spaniolă. Lecțiile vor fi predate de aca
demicieni, profesori și conferențiari uni
versitari, scriitori și alți oameni de cul
tură și artă. (Agerpres)

In turneu
Intre 1-8 septem

brie, ansamblul 
„Ciocîrlia“ al M.A.I. 
face un turneu prin 
țară. Formațiile an
samblului — cor, 
balet, orchestră, 
simfonică și orches
tră populară — vor 
prezenta spectacole 
muzical-coregrafice 
în orașele Ba
cău, Roman, Piatra 
Neamț, Onești și 
Tecuci.

in cartierul Ți- 
glina din orașul 
Galați a fost dat în 
funcțiune zilele a- 
cestea un nou com
plex alimentar în 
cadrul căruia s-au 
deschis centre pen
tru desfacerea căr
nii, pîinii, laptelui, 
magazine „Aprozar“ 
și altele.

Anul acesta au 
fost construite și 
date în funcțiune în 
orașele și satele re
giunii 50 de noi 
magazine. Alte 40 
sînt în construcție. 
Acum, în întreaga 
regiune, funcționea
ză 2 915 unități co
merciale — cu 100 
de magazine mai 
mult decît în anul 
trecut și cu 400 mai 
mult; decît în anul 
1955.

Sate electrificate
BACĂU (coresp. „Scînteii"). Re

cent, s-au terminat lucrările de elec
trificare în alte sate din regiunea 
Bacău, cum sînt Secuieni, raionul 
Bacău, Dochia, Girov, Conțeșii, din 
raionul Piatra Neamț, Florești din ra
ionul Moinești etc. Cu acestea, nu
mărul satelor electrificate 
ceputul 
prezent, 
trificate 
rurale.

anului se ridică 
în regiunea Bacău 
un număr de 325

de la In
ia 30. In 
sini elec- 
localităli

Stație moderna de benzina
BRAȘOV (coresp. „Scîn

teii“). — La intrarea în 
orașul Brașov, la punctul 
Dîrste de pe șoseaua na
țională, s-a deschis o nouă 
și modernă stație de ben

zină. Aceasta este prevă
zută cu aparate moderne 
de măsură, instalație de 
apă și este iluminată cu 
tuburi fluorescente.



Paq 2 SCÎNTEIA Nr. 600?

4

(Foto : Agerpres)
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de
populare 
trai, lo-

pe tinerii învățători și profesori
în exploatările 

forestiere

O dată cu deschiderea cursurilor 
aproape 300 de învățători și profe
sori își vor începe activitatea in- 
st.ructiv-educativă în regiunea noas
tră. Această cifră depășește cu mult 
pe cea din anii trecuți.

Problema asigurării de cadre di
dactice cu bună pregătire necesare 
școlilor, din ce în ce mai numeroase 
din regiunea noastră, crearea pentru 
acestea a unor condiții corespunză
toare de muncă și de viață consti
tuie una dintre preocupările princi
pale ale comitetului executiv al sfa
tului popular regional. în această 
privință au fost inițiate, cu cîteva 
luni înainte de începerea anului 
școlar, o serie de acțiuni. Astfel, în 
centrele universitare București, Iași, 
Cluj, Timișoara, Craiova au avut 
loc întîlniri ale studenților din ul
timul an cu delegați din regiunea 
noastră. Aceste întîlniri au fost or
ganizate cu ajutorul comitetelor de 
partid și U.T.M., al asociațiilor stu
denților din facultățile respective, 
care au atras un mare număr de 
participanți din rîndul tinerilor. 
Delegații noștri au înfățișat studen
ților realizările obținute în anii pu
terii populare de către oamenii 
muncii din regiunea noastră, le-au 
vorbit despre frumusețile naturale 
ale plaiurilor maramureșene. De 
regulă, convorbirile au fost urmate 
de prezentarea unor filme documen
tare care înfățișau. dezvoltarea eco
nomică și culturală a regiunii Ma
ramureș, a centrelor industriale 
Baia Mare, Satu Mare, Baia Sprie 
etc. Am participat și eu la o aseme
nea întîlnire cu studenți din Bucu
rești. După ce le-am vorbit despre 
transformările înnoitoare petrecute 
în regiunea Maramureș, operatorii 
noștri au prezentat filmul „Nuntă 
în Oaș“. Desigur, mulți studenți ci
tiseră despre obiceiurile și minuna
tul port al oșenilor, dar nu văzu
seră încă peisajul și oamenii din a- 
cest colț al țării. Filmul i-a entu
ziasmat. După ce 
prins lumina, s-au 
meu și 
Fiecare 
lucruri, 
rat că 
vină în 
o scurtă vizită, ci ca dascăli. Am 
simțit din aceste discuții dorința lor 
sinceră de a participa, cu elanul ca
racteristic tinereții, la înfăptuirea 
profundei revoluții culturale ale că
rei roade se văd și în această parte 
a țării. Conducerile unor facultăți 
ne-au dat o sugestie bună pentru 
anul viitor — organizarea unor ex
cursii ale studenților din ultimul an 
în vederea cunoașterii regiunii Ma
ramureș.

Cu ocazia repartizării absolvenți
lor, în trei centre universitare — 
București, Cluj, Iași — cadre didac
tice din regiunea noastră au dat ti
nerilor lămuriri asupra condițiilor 
de trai și de muncă din diferite lo
calități maramureșene, le-au pre
zentat albume cu imagini din reali
zările obținute în regiune, hărți cu 
datele legate de posibilitățile de co-

în sală s-a a- 
strîns în jurul 

m-au asaltat cu întrebări, 
dorea să afle cît mai multe 
Unii dintre ei m-au asigu- 
la repartizare vor cere să 
regiunea noastră nu pentru

municație, de situația economică 
culturală a localităților solicitate.

Această activitate a dat bune re
zultate. Majoritatea locurilor vor fi 
ocupate de cei care și-au ales ei 
înșiși școala unde doresc să predea.

Desigur, numărul mare de profe
sori și învățători repartizați pentru 
noul an de învățămînt în regiunea 
noastră ne obligă la o serie de mă
suri menite să le asigure condiții 
corespunzătoare de activitate, de 
viață. Vom avea grijă ca, chiar de 
la început, noile cadre didactice să 
se simtă bine, să li se facă o pri
mire caldă, tovărășească. La cen
trele de raion, tinerii învățători și 
«profesori vor fi întîmpinați de re
prezentanți ai organelor de partid și 
de stat. Organizațiile U.T.M. și de
tașamentele de pionieri din școlile 
reședință de raion vor organiza, cu 
acest prilej, adunări. De asemenea, 
s-au luat măsuri ca la prezentarea 
noilor cadre didactice la secțiile de 
învățămînt să li se asigure imediat 
indemnizația de instalare. De la 
centrele de raion, absolvenții vor 
merge la posturi. Aici vor fi pre
zentați organelor locale, colective
lor didactice din școli, părinților. 
Școlarii își vor întîmpina învăță
torii și profesorii cu flori, cu tradi
ționalul salut pionieresc. Vor avea 
loc întîlniri cu părinții, discuții des
pre problemele școlii, ale vieții sa
tului. în toate localitățile în care își 

activitatea noile ca- 
sfaturile 

condiții

Exploatarea minieră Teliuc. Extragerea minereului din carieră la suprafață.

SUCEAVA (coresp. „Scînteil")'. ==» 
Cu fiecare an crește gradul de me
canizare a lucrărilor in exploatări
le forestiere din regiunea Suceava. 
De la începutul anului și pînă în 
prezent au fost montate 6 noi funl- 
culare ce înlesnesc munca la scosul 
și apropiatul lemnului de lucru.

în aceeași perioadă, întreprinderi
le forestiere au mai fost înzestrate 
cu 20 fierăstraie mecanice, 57 de 
trolii și alte mecanisme. In urma 
introducerii acestor mecanisme, pe 
primele 7 luni ale anului, 55 la sută 
din masa lemnoasă dată în exploata
re a fost doborîtă și secționată me
canizat.

Ca urmare a sporirii numărului 
de mecanisme și organizării lucrului 
în brigăzi complexe, de la începu
tul anului pină în prezent produc
tivitatea muncii a crescut cu 7,3 la 
sută față de aceeași perioadă a anu
lui trecut.

Toate gospodăriile colective,
la nivelul celor fruntașe

NOTE Șl COMENTARII
Strada sau

vor desfășura 
dre didactice, 
le-au asigurat 
cuințe etc.

Comitetul executiv 
popular regional a 
conducerilor școlilor, cadrelor 
dactice cu experiență pedagogică 
mai bogată să le acorde tinerilor 
tot sprijinul în ce privește planifi
carea materiei, pregătirea planuri
lor de lecții, alegerea și folosirea 
materialului didactic etc. în scopul 
răspîndirii experienței profesorilor 
și învățătorilor cu o îndelungată 
activitate în învățămînt, comisiile 
metodice vor iniția în timpul anu
lui școlar discuții în cadrul cărora 
vor prezenta metode bune de pre
dare a diferitelor discipline, vor 
dezbate împreună cu noii învățători 
și profesori problemele principale 
ale activității instructiv-educative, 
ajutîndu-i pe aceștia să-și perfec
ționeze pregătirea pedagogică. Tot
odată, noile cadre didactice vor avea 
posibilitatea să studieze în cercu
rile de învățămînt politic.

în trimestrul I al anului școlar 
1963—1964 vom organiza pe raioane 
consfătuiri cu cadrele didactice ti
nere pentru a cunoaște mai înde
aproape condițiile în care și-au în
ceput activitatea, felul în care tră
iesc și muncesc.

Vom acorda și de acum înainte 
toată atenția creării unor condiții 
cît mal bune de activitate și de 
viață cadrelor didactice, profesori
lor și învățătorilor cărora partidul 
și statul le-au încredințat nobila 
misiune de a pregăti și educa tînăra 
generație. Urăm cu toată căldura 

noilor învățători 
și profesori spor 
la muncă și succes 
deplin !

LETIȚIA PINTEA 
vicepreședinte al 
Comitetului execu

tiv al Sfatului 
popular regional 

Maramureș

al
recomandat

di-

sfatului
io- 
din 
co- 
nu-

bulevardul ?

De la Bîrlad, pensiona
rul Petre Tontici s-a mu
tat la Brăila, pe bulevardul 
Victoriei nr. 47. Secția Pre
vederi Sociale a orașului 
Bîrlad a comunicat celei 
de la Brăila noul domici
liu al pensionarului, unde 
urma să i se trimită lunar 
banii. Era firesc, 
loc de bulevardul

Dar în 
Victoriei,

s-a transmis greșit strada 
Victoriei. Ceea ce nu mai 
era firesc. Și cum întîmpla- 
rea face ca la Brăila să 
existe și o stradă și un 
bulevard cu această denu
mire, secția Prevederi So
ciale trimite cu regularita
te pensia pe adresa care nu 
corespunde și care se află 
în alt capăt al orașului.

Pensionarul a sesizat sec
ția, dar zadarnic. Cei de 
acolo știu una și bună: așa 
ni s-a spus de la Bîrlad, 
așa facem. E mai comod.

Cît despre pensionar, ac
tualmente brăilean, în ciu
da faptului că e pus pe 
drumuri, se bucură totuși că 
banii nu i se trimit, de 
pildă, la Arad...

Casa de peste drum

In luna aprilie 
echipă a I.E.E.-Petroșeni 
început pregătirea 
crări de reparații 
la imobilul de pe 
Bălcescu nr. 3. In

a 
unor lu- 
capitale 
str. N.

august,

„Sebeșana“

se 
in

are

aceste lucrări nu numai că 
nu s-au terminat, dar 
află tot în fază de... 
ceput.

Nu aceeași soartă
clădirea de peste drum. A- 
nul acesta l.L.L.-ul a re
parat-o de două ori și a 
înzestrat-o cu tot confortul 
necesar unei locuințe mo
deme.

Cum se 
contrast dintre stilul 
muncă pe 
celălalt ? Simplu : 
unde s-a lucrat exemplar 
locuiește chiar Gheorghe 
Vîfdea, directorul I.L.L.- 
ului I

explică acest 
de 

un trotuar si pe 
acolo

Ca la

*

Două lucruri nu se 
găsesc nicăieri ca la Sebeș. 
Mai întîi e vorba de „bă
tuta de la Sebeșana“, pe 
care flăcăii de pe aceste 
meleaguri se pricep să o 
joace ca nimeni altul. A-

mai

poi — despre mobila pro
dusă de cooperativa „Sebe
șana“. Aceasta nu mai e nici 
cîntec, nici joc. De fapt și 
mobila e „bătută“, dar altfel: 
de soare, de vînturi și ploi, 
deoarece conducerea coo
perativei „Sebeșana“ o de
pozitează în locuri neco
respunzătoare — sub șo- 
proane sau în magazii cu 
acoperișul spart. Conduce
rea cooperativei nu-și face 
însă nici o grijă. Ce mare 
lucru P Înainte de a le 
„uda" cumpărătorii, le udă 
ploaia...

„Confor- 
pe Șo- 

cel Mare, 
în piața

Numeroasele aparta
mente date anual în 
losință au necesitat 
partea organizațiilor 
merciale măsuri nu
mai în ce privește lărgi
rea rețelei de unități 
„Mobila“, ci și amenaja
rea unor magazine cu 
profil complex, în oare 
cumpărătorul să găseas
că, în același loc, cît mai 
multe sortimente de arti
cole destinate interioare
lor, gospodăriei. Astfel 
de magazine au fost des
chise în majoritatea ora
șelor din țară. în Bucu
rești sînt trei: 
tul“ și „Utilul“ 
șeaua Ștefan 
„Căminul“ — 
Amzei.

La magazinul „Confor
tul“ cumpărătorul găseș
te ceea ce îi este necesar 
în căminul său — de la un 
variat sortiment de per
dele și pînă la diferite 
tipuri de mobilă, garni
turi pentru sufragerie, 
bucătărie, covoare, fo
tolii, material în di
ferite desene pentru huse, 
albituri etc. Dintre nou
tăți se remarcă bibliote
ca „Paloma“, mobilierul 
pentru balcon, fotoliile 
„Venus“, garniturile „Li- 
nostrat" șl „Mugur“.

La „Confortul“ se simte 
în bună măsură grija cu
venită pentru satisface
rea cerințelor, pentru edu
carea gustului cumpără
torilor. Aici s-au 
najat, în nișe 
cial construite, 
re mobilate cu 
te tipuri 
destinate 
sufrageriilor, bucătăriilor 
etc. Interioarele sînt a-

ame- 
spe- 

came- 
diferi-

de garnituri 
dormitoarelor,

ranjcrte în amănunt. Co
vorul, fotoliul, lustrele se 
armonizează cu tipul și 
culoarea mobilei. Vizita
torul beneficiază 
de sugestii utile 
a-și amenaja 
partamentul.

Parafrazînd 
noscut dicton 
spune : cumpărătorului îi 
șade bine cu șovăiala în 
alegerea mărfii. El se 
decide greu. Cu atît mai 
mult cînd e vorba de 
obiecte de folosință în
delungată. De aceea, aju
torul oferit de persona
lul magazinului este tot
deauna binevenit. Lu
crătorii — oameni califi-

cu

astfel 
pentru 

gust a-

un cu-cu
s-ar putea

ești

ce 
de 
o-

câți — dau sugestii fo
lositoare. înainte de a 
indica un anumit articol, 
ei se interesează, cum e 
și firesc, de spațiul 
urmează a ii mobilat, 
culoarea celorlalte 
biecte din încăpere.

Magazinul „Căminul“ 
este specializat în desfa
cerea 
relor 
bituri. 
că în 
lor, în amenajarea diferi
telor interioare întîlnești 
în mai mică măsură or
dinea și bunul gust de la 
„Confortul“. Unele garni
turi sînt incomplete, la 
un mobilier de o anumi*

mobilei, a covoa- 
și a diferitelor al- 
Trebuie spus însă 

expunerea măriuri-

culoare se „lipește“ 
un cuier de altă cu
loare etc.

La magazinul „Utilul“ 
atrage varietatea mare 
a produselor din rafturi. 
Să-i vizităm raioanele. 
Mult solicitat este raionul 
în care se vînd covoa
re, plăpumi, pleduri și 
fețe de masă impermea
bile. Se bucură de apre
ciere covoarele și carpe
tele în desene simple, de 
iută sau țesute cu fir de 
relon. O mare afluență 
cunoaște și raionul de 
lustre, veioze, diferite ar
ticole din sticlă, ventila
toare, aparate electrice 
de uz casnic etc. „Utilul" 
a primit, de asemenea, 
un sortiment larg de gea
mantane, s-a organizat 
mai bine decît în anii 
trecuți sectorul de po
doabe și parfumerie.

G. GRAURE

Produse puse în vînzare Ia magazinele „Confortul" și „Utilul“ : sortimente de 
perdele și noul tip de mobilă pentru bucătărie „Ileana". (Foto : M. Cioo)

iar a șefilor de echipe în cadrul fie
cărei gospodării. La aceste instruc
taje s-au predat lecții despre nor
marea muncii, ținerea evidenței zî- 
lelor-muncă, organizarea temeinică 
a lucrărilor ce trebuie executate.

în viața unei gospodării colective 
o mare importanță are ținerea cu 
regularitate a adunărilor generale 
ale colectiviștilor. La gospodăriile 
colective Sprîncenata, Gostavățu, 
Ghimpețeni, Șerbănești adunările 
generale nu se țineau cu regulari
tate. Consiliul agricol raional a 
îndrumat conducerile acestor gos
podării să organizeze adunări ge
nerale la date precise și să dezbată 
în cadrul lor modul cum se reali
zează planul de producție, cum își 
îndeplinește sarcinile consiliul de 
conducere, precum și alte probleme 
importante. La adunări participă de 
obicei cîte un membru al comitetu
lui executiv al consiliului agricol.

S-a dovedit deosebit de eficace a- 
jutorul dat de către președinți, con
tabili, brigadieri din gospodăriile 
fruntașe, cadrelor de conducere cu 
mai puțină experiență. Consiliul 
agricol raional a organizat schimburi 
de experiență la Stoicănești, Crîm- 
poia, Văleni, Drăgănești și Crin* 
geni, unde cadrele de conducere din 
celelalte gospodării au luat cunoș
tință despre modul cum muncesc pre
ședinții, brigadierii și contabilii, 
cum se aplică regulile agrotehnice 
la culturile de cereale, cum e orga
nizată munca în sectorul zootehnic. 
De asemenea, cadrele de conducere 
din unitățile fruntașe au fost îndru
mate să meargă periodic în cîte o 
gospodărie mai puțin dezvoltată spre 
a împărtăși din experiența lor și a 
ajuta la organizarea muncii.

Comitetul executiv al consiliului 
agricol analizează lunar modul cum

sînt sprijinite și cum își desfășoară 
activitatea gospodăriile mai puțin 
dezvoltate.

Judecind după rezultatele obținu
te în producție, în dezvoltarea avu
tului obștesc și creșterea veniturilor 
colectiviștilor, putem spune că aju
torul acordat acestor gospodării s-a 
dovedit a fi eficace. Gospodăria co
lectivă din Sprîncenata, de exemplu, 
se numără acum printre cele cu rea
lizări frumoase. Potrivit calculelor 
făcute, anul acesta ea va realiza, din 
vînzarea produselor contractate cu 
statul, un venit bănesc de 6,5 milioa
ne lei. Față de posibilitățile pe 
care le au aceste gospodării colecti
ve, socotim însă că avem datoria să 
le sprijinim în continuare spre a ob
ține

în 
păm 
sare 
sporite în anul viitor. în gospodă
riile din raion s-au terminat arătu
rile de vară. Avem asigurată să- 
mînța necesară și s-au trimis pro
bele la laborator pentru analize. In
ginerii agronomi au întocmit schițele 
de amplasare a culturilor, planurile 
de fertilizare ; s-au luat măsuri pen
tru eliberarea rapidă a terenurilor 
care vor fi semănate cu grîu, pentru 
strîngerea recoltei.

în planul consiliului agricol raio
nal vom include analizarea periodi
că a activității unor gospodării care 
încă nu obțin realizări pe măsura 
posibilităților. Totodată, între alte 
măsuri ne propunem să organizăm 
mai sistematic schimbul de expe
riență între cadrele de conducere 
încît metodele bune de conducere să 
fie însușite de toate consiliile de 
conducere, de specialiști și briga
dieri, să organizăm din timp și te
meinic învățămîntul agrozootehnic 
pentru ca mase largi de colectiviști 
să-și ridice nivelul cunoștințelor a- 
grlcole.

realizări mai mari.
momentul de față ne preocu- 
de asigurarea condițiilor nece- 
pentru obținerea unei recolte

Evidența și statistica
LA NIVELUL CERINȚELOR ACTUALE

Partidul și guvernul acordă o a- 
tenție deosebită evidenței și statis
ticii, ca instrumente din cele rhai im
portante și ‘eficiente pentru condu
cerea planificată a economiei națio
nale. în lumina sarcinilor trasate de 
partid au fost înfăptuite an de an 
măsuri importante pentru asigura
rea unei evidențe cît mai cuprinză
toare, operative și exacte, în stare să 
reflecte în cele mai bune condiții 
procesele și fenomenele care au loc 
în economia națională și în viața 
social-culturală a țării.

Deși evidența și statistica datează 
de mulți ani la noi în țară, totuși un 
sistem unic de evidență a economiei 
naționale, care să înmănuncheze or
ganic evidența tehnic-operativă, e- 
vidența contabilă și cea statistică, 
împreună cu baza lor unică de in
formare —' documentația primară — 
nu a putut fi organizat decît în con
dițiile statornicirii proprietății socia
liste asupra mijloacelor de produc
ție, în condițiile socialismului.

Desigur că la data naționalizării 
principalelor mijloace de producție 
întreprinderile dispuneau de o docu
mentație sumară, variată ca formă 
și conținut. Pregătirea primelor pla
nuri anuale și apoi a planurilor de 
perspectivă a pus în fața statisticii 
sarcini noi, a căror rezolvare nece
sita organizarea unui sistem unic de 
evidență, care să reflecte principa
lele laturi ale procesului de repro
ducție și să furnizeze datele necesa
re documentării planurilor și urmă
ririi îndeplinirii acestuia pe toate 
secțiunile.

Evidența statistică a fost reorga
nizată pe baze noi, principala formă 
de cercetare fiind dările de seamă 
statistice curente și anuale comple
tate de întreprinderile și unitățile 
socialiste. Programa dărilor de sea
mă și a celorlalte forme de cerce
tare statistică a fost axată pe un 
sistem de indicatori care oglindește 
aspectele esențiale ale economiei 
naționale, încît datele obținute din 
prelucrarea materialelor să satisfa
că cerințele de informare a orga
nelor de partid și de stat și să fur
nizeze elementele necesare elaboră
rii și urmăririi planului de stat.

Pentru unificarea evidenței au fost 
necesare acțiuni speciale, cu partici
parea unui cerc larg de tehnicieni

IOAN RÄVAR
candidat în științe economice 

director general adjunct 
al Direcției centrale de statistică

și economiști din ministere, organe 
centrale coordonatoare și întreprin
deri. Cu prilejul unificării evidenței 
s-a avut în vedere principiul utili
zării aceleiași documentații primare 
pentru toate formele de evidență (e- 
vidența tehnic-operativă, evidența 
contabilă și evidența statistică), pen
tru a nu încărca munca unităților 
cu documente paralele. Această ac
țiune a avut rezultate pozitive în ce 
privește economia de muncă și ma
teriale.

Schimbările intervenite de-a lun
gul anilor în structura organizatori
că a unităților, modificările în pro
cesul tehnologic, îmbunătățirea le
gislației economice, apariția unor 
acte normative care reglementează 
procesele economice noi etc. au însă 
implicații asupra sistemului de evi
dență, încît completarea, îmbunătăți
rea și raționalizarea evidenței tre
buie să constituie o preocupare per
manentă pentru ministere și organe 
centrale și nu o acțiune cu carac
ter de campanie.

în prezent, evidența tehnic-ope
rativă este lăsată numai în grija 
ministerelor și organelor centrale 
care tutelează întreprinderile și uni
tățile economice. Din această cauză 
s-a ajuns la o oarecare diversificare 
a documentelor primare și a eviden
ței tehnic-operative inițial unifica
te chiar în cadrul unităților tutelate 
de același organ central, creînd di
ficultăți la completarea dărilor de 
seamă statistice și contabile și la e- 
fectparea diferitelor operații de con
trol și prelucrare.

Există cazuri cînd întreprinderile, 
din dorința de a asigura o bază do
cumentară reală pentru datele ra
portate prin dările de seamă, au in
trodus în circuit, din proprie iniția
tivă, documente netipizate, fără să 
solicite aprobarea organului tutelar. 
Sînt, de asemenea, situații cînd do
cumentele se întocmesc cu întîrziere 
sau se completează cu greșeli cifrice, 
din cauza îndrumării necorespunză
toare și a personalului de evidență 
necompetent

Mai trebuie menționat faptul că o 
serie de probleme și aspecte noi, re- 
z.ultînd din sarcinile trasate de par
tid și guvern, nu-și găsesc încă o o- 
glindire corespunzătoare în docu
mentele de evidență. Aceasta este 
valabil pentru probleme cum sînt 
urmărirea calității producției, a efi
cienței economice, a introducerii 
tehnicii noi și altele.

Perfecționarea formelor de condu
cere a economiei, proces izvorît 
din necesitatea rezolvării juste și cît 
mai operative a problemelor majore 
pe care le ridică practica desăvâr
șirii construcției socialiste, cere în 
mod imperios asigurarea unui sistem 
de evidență armonios alcătuit, care 
să dèa posibilitate cunoașterii celor 
mai variate laturi ale proceselor eco
nomice și sociale. Aceasta întrucît, 
pe măsură ce se dezvoltă producția 
socială, relațiile dintre diferitele ra
muri ale economiei naționale devin 
tot mai complexe și mai multilate
rale, iar cerințele de informare, lega
te de documentarea planurilor și 
fundamentarea măsurilor de condu
cere și administrare, cresc din ce în 
ce mai mult.

Firește că volumul muncii de evi
dență nu trebuie să sporească în a- 
ceeași măsură cu sarcinile mereu 
crescînde ale economiei naționale. 
Pentru aceasta este util să se gă
sească cele mai potrivite căi de so
luționare a problemelor de evidență, 
încît sarcinile de informare să fie 
satisfăcute în întregime, cu cheltu
ieli materiale și de muncă cît mai 
reduse posibil, fără a influența nega
tiv calitatea datelor.

Nu poate fi acceptată ideea rațio
nalizării evidenței prin renunțarea 
la anumite documente primare care 
asigură elementele de bază necesare 
evidenței contabile și statistice. Ra
portarea datelor „din memorie“ sau 
pe bază de calcule este contraindi
cată, deoarece erorile, oricît de mici 
ar fi la primele verigi, se cumulează 
cu prilejul centralizării datelor la 
unitățile organizatorice superioare 
și pot da o imagine deformată a fe
nomenului la nivelul economiei na
ționale, dacă datele sînt afectate de 
erori sistematice. Dimpotrivă, trebuie 
găsite căile cele mai potrivite pen
tru completarea și îmbunătățirea 
documentelor primare și a evidenței

tehnic-operative, care constituie baza 
întregului sistem de evidență a eco
nomiei naționale.

Documentația primară și evidența 
tehnic-operativă, în perspectiva per
fecționării metodelor de planificare 
și a lărgirii domeniului de aplicare 
a metodelor statistice-matematice 
în economie, își va lărgi în perma
nență cadrul de cuprindere cu ele
mente noi necesare programării și 
construirii modelelor economice. 
Bineînțeles, pe parcurs apar și vor 
apare unele rezerve care să consti
tuie obiectul raționalizării și sim
plificării evidenței : coloane sau 
rînduri ce conțin indicatori și ele
mente depășite, posibilități de co
masare a unor documente cu conți
nut apropiat, stabilirea unui nu
măr de exemplare și a unor circuite 
mai judicioase etc. Se ridică, însă, 
necesitatea ca volumul muncii de 
evidență să fie redus, fără a dimi
nua fondul documentar necesar, în 
principal prin trecerea la un stadiu 
superior în ce privește concepția 
formularului și crearea bazei mate
riale necesare mecanizării lucrărilor 
de evidență, de la întreprindere 
pînă la nivelul ministerelor. Docu
mentele trebuie concepute în așa 
fel încît economistul să completeze, 
pe cît posibil, numai datele nume
rice și caracteristicile calitative ab
solut necesare prelucrării. E nevoie 
în același timp ca structura și for
matul documentului să se stabi
lească în raport cu caracteristicile 
tehnice ale mașinilor de prelucrare 
și de calcul.

Desigur, eficiența măsurilor indi
cate crește considerabil dacă spe
cialiștii, cărora le este încredințată 
munca de evidență, se preocupă în 
permanență de ținerea și completa
rea în cele mai bune condiții a docu
mentelor de evidență, de perfecțio
narea metodelor de înregistrare șl 
prelucrare a datelor, precum și de 
asigurarea unei operativități și ca
lități cît mai ridicate în munca lor.

Problema perfecționării și rațio
nalizării evidenței este și rămîne o 
sarcină de bază, care se cuvine să 
stea permanent în atenția institu
țiilor centrale, a ministerelor și a 
întreprinderilor. îmbunătățirea ba
zei de documentare la unitățile de 
raportare, sporirea operativității în 
prelucrarea documentației primare 
și a evidenței tehnic-operative, e- 
fectuarea unui control sistematic și 
riguros asupra exactității înregis
trărilor — acestea sînt principalele 
căi de întărire a muncii de eviden
ță și statistică în etapa actuală a 
desăvîrșirii construcției socialiste în 
țara noastră.

Cinematografe)
TEATRE : Teatrul „C. I. Nottara* (Teatrul de vară din 

parcul Herăstrău) : Scandaloasa legătură dintre domnul 
Kettlé șl doamna Moon — (orele 20). (Teatrul de vară din 
parcul 23 August) : Casa cu două intrări — (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat (Grădina teatrului din str. Mircea Vodă 
nr. 5): Vreau să fiu nevasta ta — (orele 20,15). Teatrul Munci
toresc C.F.R.-Gluleștl (Teatrul de vară din parcul N. Băl
cescu) : Băiat bun, dar... cu lipsuri — orele 20). Teatrul sa
tiric muzical ,,C. Tănase“ (Grădina Boema) : Expoziția de 
muzică ușoară — (orele 20).

CINEMATOGRAFE î Generalul : Republica (9,30; 11,45, 13; 
15, 17, 19, 21,15), I. C. Frimu (9; 11, 13, 15; 17; 19; 21 — grădină 
19,30; 21,30), 1 Mal (9; 11,15, 13,30; 15,45; 18- 20,30), Gh Doja
(10,15; 12,30, 14.45, 17; 19,15, 21,30), Ștefan cel Mare (10, 12, 15; 
17; 19; 21), Stadionul Dinamo (20). La Fayette — film pentru 
ecran panoramic : Patria (10, 12,30; 16,30; 19; 21,15). Venlțl
mline : rulează la cinematografele Magheru (10, 12, 14,15, 
16,30; 18,45; 21), Tineretului (10,30, 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30). o fi asta dragostea ? : rulează la cinematografele V. 
Alecsandrl (16; 18; 20), Elena Pavel (10, 12, 15, 17, 19- 21 — 
grădină 20), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17, 19, 21), Arenele Liber
tății (20). Povestea unei veri : București (9; 11; 13, 15; 17, 19, 
21), 8 Martie (16; 18,15), Grădina cinematografului 13 Septem
brie (20). Cursa de 100 kilometri ; Grădina cinematografului 
8 Martie (20). Elena din Troia — cinemascop : Victoria (9.30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15), Grădina Progresul (20,45), Miorița 
(10,30; 12,45, 15, 17.30, 20). Luna de miere fără bărbat : Cen
tral (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Grivlța (10; 12; 16, 
18, 20), Arta (16, 18, 20). Doi din alte lumi : Lumina (10-14 în 
continuare, după-amiază 16, 18,15; 20,30), Moșilor (16, 18 —
grădină 20). Program special pentru copii : la orele 10 la ci
nematograful 13 Septembrie. O perlă de mamă : 13 Septem
brie (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Program de filme docu
mentare : rulează în continuare de la orele 10 pînă la orele 
21 la cinematograful Timpuri Noi. Tu ești minunată : rulează 
la cinematografele Maxim G>orkl (10; 12,15; 16, 18,15, 20,30), 
Alex. Popov (rulează în continuare de la orele 9,30 pînă la 
orele 21). Cel mai mare spectacol : Giulești (9, 12, 15, 18; 21), 
V. Roaită (9,30, 12,30; 15,30; 18,30; 21,30 — grădină 19- 22),
Popular (11,30; 15, 18; 21), Volga (10,30; 14,30; 17,30, 20,30) T. 
Vladimlrescu (10,30; 16, 19 — grădină 20), Stadionul Giulești 
(19,45). Oameni de afaceri : înfrățirea între popoare (10; 
16,30; 18,30; 20,30), Alex. Sahla (10; 12, 15, 17; 19 — grădină 20), 
Libertății (10; 12; 16, 18,15 - grădină 20). Regina stației de 
benzină : Cultural (16, 18, 20), 16 Februarie (16, 18: 20).
Gangsteri și filantropi : rulează la cinematografele C-tin 
David (16; 18, 20), Flacăra (16, 18.15; 20,30). Fortăreață pe Rin 
— cinemascop ; Unirea (16; 18). Estrada, estrada : Munca (12; 
16; 18,15; 20,30). Dintele de aur : 23 August (9,30, 11,30; 15- 17, 
19; — grădină 20,45), Luceafărul (10,30, 15, 17; 19 — grădină 
20). Patinoarul 23 August (orele 20). Moby Dlck ; rulează la 
cinematografele M. Emlnescu (14.30; 16.45; 19, 21,15), Floreasea 
(lß; 18,15, 20,30), Cultural (orele 10,30). căpitanul Fracassa — 
cinemascop : rulează la cinematograful Iile Pintllie (15: 17; 
19; 21), Dragoste șl pălăvrăgeli : rulează la cinematograful 
G. Bacovla (15,30; 18; 20,15).

TELEVIZIUNE : 8,50 — Gimnastica de înviorare la domici
liu. 9,00 — Emisiunea pentru copil și tineretul școlar. 10,30 

Rețeta gospodinei. 11,00 — Emisiunea pentru sate. In jurul 
orei 15,45 — transmisie de la stadionul „23 August“ a reprl- 
zei a Il-a a meciului de fotbal dintre echipele Progresul 
Dinamo Pitești și întîlnirea dintre echipele Rapid — UTA 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,15 — In numele vieții — din 
creația cercurilor literare din Capitală. 19,30 - Din cîntecele 
și dansurile popoarelor. 20,00 — Filmul artistic „Cabotinul". 
2f,4J O C,£lă ll’terPreîlî de muzică ușoară Bärbel Wacholtz 
șl Arnim Kämpf. In încheiere : Buletin de știri, sport, buletin meteorologic. H

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 și 4 septembrie. In 

țară : Vreme instabilă cu cer schimbător. Vor cădea ploi de 
scurtă durată mai frecvente în nordul țării, vint potrivit. 
Temperatura în general staționară. Minimele vor fi cuprinse 
între 7 șl 17 grade, Iar maximele între 13 și 23 de grade. 
In București șl pe litoral ! Vremea se menține ușor instabilă 
cu cer schimbător. Ploi slabe de scurtă durată, vînt potrivit 
Temperatură staționară.
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Sosirea delegației R« P. Romîne 

de la Conferința celor 18 state 

pentru dezarmare

EXPOZIȚII

Aspect din expoziție

Sîmbătă seara s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de la Geneva, delega
ția R.P. Romîne care a participat 
la Conferința celor 18 state pentru 
dezarmare.

Delegația a fost condusă de Geor
ge Macovescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

(Agerpres)

A apărut
Viața economică“

nr. 2

a
La fabrica de confecții 

București s-a deschis de 
expoziție înfățișînd peste 
modele de confecții și tricotaje ale a- 
nului 1964. Expoziția oglindește nu 
numai fantezia creatorilor, ci și ma
rile posibilități ale industriei noastre 
de confecții de a realiza îmbrăcămin
te originală, mai frumoasă, pentru 
toate vîrstele și sezoanele. In expozi
ție nu se găsesc decît modele noi. 
Iată un balonzaide căptușit cu stofă. 
Întors pe cealaltă față el este, de 
fapt, un frumos pardesiu. Demiurile, 
completate cu misade, pot fi transfor
mate în paltoane

Creatorii au folosit cu gust elemen
te ornamentale noi (tighele rare, dife
rențiate ca nuanță de țesătură, bro
derii, accesorii, bufoni etc). Pentru 
femeiț ei au pregătit multe surprize

și tricotaje 
curînd o 
1500 noi

de ordin vestimentar. Printre acestea 
se află rochii combinate din două ți 
trei culori, în perfectă armonie. Domi
nante sînt culorile roșu, roz, salben, 
alb.

Materialele fantezi au fost larg fo
losite la confecționarea noilor mo
dele.

Pentru bărbați, au fost, de aseme
nea, pregătite mai multe surprize. La 
unele costume au fost excluse întări- 
turile. Originale sînt și sacourile com
binate — țesătură și tricot. Un mare 
stand prezintă articole pentru plajă. 
Găsim aici de la cele mai simple cos
tume, la compleuri, halate etc.

Și acum, o altă noutate : expoziția 
ne prezintă peste 100 modele noi de 
cămăși bărbătești. Numai această ci
fră ne face să înțelegem că nu este

vorba doar de o simplă schimbare a 
formei gulerului sau a manșetelor. 
Cămășile „clasice" nu figurează în 
expoziție. Creatorii ne prezintă că
măși cu garnituri colorate, cu jocuri 
de tighele de alte culori etc.

Pentru adolescenți, creatorii s-au 
străduit să realizeze modele specifice 
vîrstei. Costumele pentru băieți, de 
pildă, sînt confecționate din materia
le speciale, mai ales fantezi. Foarte 
mult au fost folosite garniturile, ti- 
ghelele colorate etc.

Organizarea expoziției are drept 
scop consultarea largă a specialiștilor 
(artiști plastici, creatori, merceologi 
etc). Toate modelele prezentate pot 
1i realizate pe scară industrială și vor 
fi oferite comerțului spre contractare.

D. M.

Vizitele dcicgațicl Asociației
de prietenie sovieto-romîne

Sîmbătă, membrii delegației Aso
ciației de prietenie sovieto-romîne 
care ne vizitează țara au făcut o 
vizită la Consiliul General A.R.L.U.S. 
Oaspeții au fost primiți de acad. 
Ilie Murgulescu, președintele Aca
demiei R. P. Romîne, și Marin Flo- 
rea Ionescu, vicepreședinți ai Con
siliului General A.R.L.U.S., Ion 
Moraru, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
Institutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, și Eugen 
Rodan, secretar al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S. Cu acest prilej 
membrii delegației Asociației de 
prietenie sovieto-romîne și-au îm
părtășit impresiile din vizita făcută 
în țara noastră.

Seara, Consiliul General A.R.L.U.S. 
a oferit o masă în cinstea oaspeți
lor la care au participat și repre
zentanți ai Ambasadei Uniunii So
vietice la București. (Agerpres)

Sîmbătă a sosit în Capitală Or
chestra de estradă a Radiotelevi- 
ziunii din U.R.S.S. în seara aceleiași 
zile, în sala Palatului R. P. Romîne, 
formația muzicală sovietică a pre
zentat primul concert din cadrul 
turneului pe care îl întreprinde în 
țara noastră între 31 august și 22 
septembrie. Concertul dirijat de Iuri 
Sllantiev, artist emerit al R.S.F.S.R., 
s-a bucurat de un frumos succes.

După concertele pe care le va mai 
susține în zilele de 1, 2 și 3 septem
brie în Capitală, orchestra își va 
continua turneul pe litoral, precum 
și la Brăila, Galați, Bacău, Piatra 
Neamț, Roman și Iași. (Agerpres)

Delegația sindicatelor din
R.S. Cehoslovacă în vizită 

la Brașov

Numărul 2 al revistei cuprinde 
un șir de articole pe teme actuale 
ale economiei țării noastre. Arti
colul „Noile obiective industriale 
— în termenul fixat“ este semnat 
de ing. R. Săveanu, director în 
C.S.P. Prof. ing. Simion Țaigăr, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Problemele de Muncă și Sa
larii, într-un amplu articol se ocupă 
de o sarcină centrală actuală — spo
rirea productivității muncii, iar prof, 
univ. Manea Mănescu, membru co
respondent al Academiei R.P. Romî
ne, în articolul „Calculul economic“, 
tratează despre aplicațiile metode
lor matematice în economie. Revis
ta publică, de asemenea, un interviu 
colectiv cu oțelari de la Combinatul 
siderurgic
„Se poate obține mai mult oțel !“. 
La rubrica „Dezbateri“ sînt înserate 
articolele unor specialiști despre 
folosirea intensivă a terenurilor a- 
gricole. O pagină este consacrată 
construcției economice în țările so
cialiste. Ing. N. Gheorghiu, adjunct 
al ministrului minelor și energiei e- 
lectrice, scrie despre stația de inter
conexiune de la Mukacevo. Revista 
publică partea a doua a articolului 
„Conjunctura economiei capitaliste 
Ia mijlocul anului 1963“ de T. Tudor 
și articolul „Tiers Monde“ sau 
„Tiers état“ ? de Gh. Dolgu. Un 
bogat material informativ și biblio
grafic pot găsi cititorii la rubricile: 
„Din presa internațională“, „Actua
litatea economică internațională", 
„Critică și bibliografie“. Revista 
mai publică numeroase informații 
pe teme economice. In pagina de 
„Note și comentarii“ sînt abordate 
diferite fapte din viața economică 
a lumii capitaliste.

Hunedoara, cu titlul:

(Urmare din pag. I-a)

— Dacă vreți să aveți o imagine 
vie a contrastului dintre trecut și 
prezent — îmi spunea tovarășul 
Coșa — vizitați în aceeași zi car
tierul Supan, unde locuiau pe vre
muri minerii „Carboniferei Comă- 
nești“ și cartierul Zăvoi, unde locu
iesc astăzi minerii noștri, muncitorii 
forestieri, cei de la termocentrală. 
Veți mai găsi la Supan cîteva din
tre bordeiele de odinioară. în a- 
ceste bordeie, în fumul înecăcios al 
sobelor de tuci, trăiau cîte două sau 
chiar trei familii la un loc. Lumină 
electrică, apă, canalizare? Nici vor
bă de așa ceva. La Zăvoi, în schimb, 
o să găsiți un adevărat orășel mo
dern, cu tot confortul zilei de azi-

A tăcut cîteva clipe, adăugind 
apoi un gînd pe care l-am simțit ca 
fiind rodul unor reflecții mai înde
lungate:

— Odinioară ți se părea că oa
menii — mă gîndesc, desigur, la 
oamenii muncii — erau făcuți pen
tru orașe, pentru ca orașele să le 
stoarcă sănătatea șl vlaga, să le 
înăbușe orice năzuință. Astăzi și în 
privința asta lucrurile s-au schim
bat: orașele sînt făcute pentru oa
meni.

...îmi spunea deunăzi un arhitect, 
călăuzindu-mă de-a lungul unul im
presionant itinerar de planuri și ma
chete:

în orașul socialist se creează con
dițiile pentru ca oamenii, toți oame
nii, să trăiască. Să trăiască irumos, 
omenește.

în ce privește trecutul, mi-a înșirat 
cîteva cifre concludente : acum 
douăzeci de ani, în așezările urba
ne din țară 72 la sută din clădiri 
nu aveau alimentare cu apă, 80 la 
sută erau lipsite de canalizare și 
51 la sută — de energie electrică.

Cît privește ziua de azi șl cea de 
mîine a orașelor țării, planurile și 
machetele te ajută să cuprinzi cu 
ochii minții peisaje pe care mîine le 
vor comtura schelele, iar poimîlne 
noile ziduri.

— Pentru noi, clădirea de locuit 
nu mai există ca unitate abstractă 
și independentă — ne spun arhi- 
tecții. Concepția ansamblului de lo
cuințe s-a lărgit. în cadrul noilor an
sambluri, odată cu locuințele, se re
zolvă și asigurarea acestora cu 
magazine, cluburi, policlinici, insti
tuții pentru copii, spații verzi, cu 
tot ceea ce e menit să răspundă ce- 
rinteler unei vieți civilizate. Așa s-a 
născut sistemul microralonulul, care 
cuprinde toți factorii de deservire 
soclal-culturală, de satisfacere a 
nevoilor traiPlui silnic,

În sprijinul luptei minerilor 
din Asturia

PARIS 31 (Agerpres). — La Ma
drid și Barcelona a fost difuzată o 
nouă declarație a Comitetului exe
cutiv al C.C. al P.C. din Spania care 
cheamă la solidaritate cu minerii 
greviști din Asturia.

„Minerii din Asturia, se spune în 
declarație, au adăugat la revendică
rile lor economice noi revendicări 
importante ca, de pildă, întoarcerea 
în țară a celor expulzați, eliberarea 
deținuților, anularea sancțiunilor, li
bertatea sindicatelor și dreptul la 
grevă. Datorită capacității lor de 
luptă și unității lor, ei reeditează 
faptele de eroism din anul trecut 
care s-au bucurat de un ecou atît de 
puternic în țară și peste hotare“.

Lupta grea a greviștilor împotriva 
guvernului fascist, împotriva patro
nilor— se spune printre altele în de
clarație — nu numai că trezește ad
mirația oamenilor muncii din întrea
ga Spanie, dar creează condiții pen
tru noi și puternice acțiuni comune. 
Acesta este un mare merit al eroi
cilor mineri din Asturia, care au do
vedit din nou că sînt avangarda pro
letariatului spaniol.

Exprimîndu-și solidaritatea cu mi
nerii din Asturia, Partidul Comunist 
din Spania cheamă toate forțele o- 
poziției antifranchiste, pe toți spa
niolii preocupați de viitorul țării 
să-și manifeste simpatia și să acor
de sprijin minerilor din Asturia.

Documente ilustrînd situația grea 
a deținuților politici spanioli

CIUDAD DE MEXICO 31 (Ager- 
pres). — Comitetul mexican de spri
jinire a deținutilor politici din Spa
nia a trimis șefilor delegațiilor țări
lor membre ale O.N.U. o declarație 
și documente în legătură cu situația 
grea a deținuților politici din Spa
nia și violarea sistematică de că
tre regimul franchist a drepturilor 
elementare ale omului.

Comitetul, prezidat de poetul spa
niol Leon Felipe, cere în această de
clarație ca situația politică din Spa
nia să fie luată în discuția viitoarei 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., 
„pentru a impune Spaniei, ca stat 
membru al O.N.U., să pună capăt 
represiunilor, să anuleze sistemul 
judiciar represiv și să-i pună în li
bertate pe toți deținuțil politici spa
nioli“.

Printre documentele care însoțesc 
această declarație se află scrisori 
din partea deținuților politici spa
nioli, în care se subliniază că între 
anii 1958—1962, în Spania au func
ționat 78 tribunale militare, care

judecat 694 antifranchiști, 4 dintre 
ei fiind condamnați la moarte și 
580 la pedepse care totalizează 3 221 
ani închisoare.

într-o conferință de presă ținută 
la 30 august la Ciudad de Mexico, 
dr. Joaquin D’Harcourt, vicepre
ședintele Comitetului pentru spriji
nirea deținuților politici spanioli, a 
declarat că toate documentele pre
zentate demonstrează cu claritate 
faptul că „în Spania — țară membră 
a O.N.U. — la 23 de ani după ter
minarea războiului civil, continuă 
să domnească o situație alarmantă 
și insuportabilă pentru poporul spa
niol, care este lipsit de orice posi
bilități de a-și exprima în mod li
ber doleanțele“.

au

Proteste 
fată de încălcarea 

acordului de la Manila
DJAKARTA 31 (Agerpres). — La 

30 august, ministrul afacerilor ex
terne al Indoneziei, Subandrio, a 
avut o întrevedere cu președintele 
Sukarno, căruia i-a prezentat un ra
port asupra tratativelor sale cu tri
misul ministrului afacerilor exter
ne malayez în problema Federației 
Malayeze și în special în legătură 
cu observatorii ce trebuie să înso
țească membrii misiunii O.N.U. în 
teritoriile din nordul insulei Bor
neo și în Sarawak, pentru a consulta 
populația asupra planului de crea
re a federației. El a arătat că în pro
blema observatorilor nu s-a ajuns 
la un acord. In ceea ce privește 
crearea Federației Malayeze, a spus 
Subandrio, trimisul ministrului de 
externe malayez a adus la cunoș
tință noua dată stabilită pentru a- 
ceasta, precum și faptul că „la crea
rea ei, guvernul malayez nu va 
ține seamă de concluziile misiunii 
O.N.U.“.

Postul de radio Djakarta a tran
smis o declarație a lui Subandrio 
în care critică refuzul guvernului 
englez de a aeorda viză de intrare 
observatorilor indonezieni.

In aceeași zi, ambasadorul Filipi- 
nelor a adresat Secretarului general 
al O.N.U., U Thant, o scrisoare îit 
care protestează din nou împotriva 
refuzului Angliei de a acorda viză 
de intrare observatorilor Filipinelor 
în teritoriile din nordul insulei Bor
neo. La o conferință de presă orga
nizată la Manila, ministrul de ex
terne al Filipinelor, Salvador Lopez, 
a calificat această acțiune drept „o 
hotărîre arbitrară a Angliei“ șl „o 
încălcare a acordului de la Manila“.

Președintele Kennedy despre situația
economico-socială din S. U. A

INFOR
• Grupul de conducători ai unor organi

zații de tineret din Africa își continuă vizi
ta de studii In țara noastră. Solii tineretu
lui african au vizitat Șantierele navale din 
Galați. Oaspeții, după ce au luat cunoștin-

O asemenea concepție urbanisti
că, luminată de grija pentru om ca
racteristică socialismului, e prezen
tă în dezvoltarea noilor cartiere ale 
Capitalei — Floreasca, Giulești — 
ori în cartierul care crește văzînd 
cu ochii în părțile Nicolinei, la Iași, 
ori în atîtea cartiere noi din alte 
orașe, cartiere unde magazine felu
rite se învecinează cu școli și gră
dinițe pentru copii, cu case de cul
tură și cinematografe, cu spații 
verzi, cu terenuri de joaăă și sport.

Aceeași concepție e prezentă și 
în machetele viitorului centru al 
orașului Piatra Neamț (căruia i-am 
văzut în această primăvară actul 
de naștere semnat de excavatoa
rele care i-au săpat fundațiile), ale 
cartierului Țiglina din Galați, ale ce
lor trei microraioane noi ce se vor 
înălța la Hunedoara, ale noului car
tier „Aeroport“ din Petroșeni etc. 
Hotărît lucru, o vizită la un institut 
de arhitectură și sistematizare echi
valează cu un interviu luat viito
rului.

Pe vremuri poeții zvirleau im
precații „orașelor tentaculare", 
orașe care strangulau ca niște 
caracatițe orice aspirație spre lu
mină și frumos. Ca o adevărată 
ripostă la adresa „orașelor tentacu
lare“ răsună versurile încă stîngace, 
dar pline de incandescența unei noi 
realități, pe care le-am auzit la o 
ședință a cenaclului din Onești : 
„Un cîntec nou se-nalță la Onești 1 11 
poartă munți și văi care răsună / Și 
versul lui puterile și-adună / Din mii 
de piepturi tari, muncitorești. 1 Păduri 
de schele se ridică-n zare / Și macara- 
le-turn brăzdează cerul. 1 La temelii 
betonul și cu fierul / Se împletesc în 
caldă-mhiățișare.1“. Versurile aparțin 
lui Paul Mitu, mecanic la termocen
trală. Șl poate e cazul să adăugăm 
aici că echipa de teatru a clubului 
„Constructorul“ din Onești, alcătuită 
din muncitori, ingineri, învățători, a 
luat anul trecut medalia de aur a 
festivalului „Caragiale", că mii de 
muncitori din Onești frecventează 
seara cinematograful nou, de o ele
ganță care-1 face demn să stea a- 
lături de cele mai frumoase săli din 
Capitală, vizitează 
bul s°u muzeul de 
lui (da, acest oraș 
de-acum un muzeu 
urmează cursurile serale ale școlii 
medii sau cursurile profesionale...

Toate acestea sînt astăzi lucruri 
firești, deoarece e vorba de un oraș 
al timpului nostru, de un oraș pen
tru oameni, așa cum devin toate 
orașele de pe întinsul patriei sub 
soarele socialismului.

biblioteca, clu- 
istoiie al oiașu- 
fără Istorie are 
de istorie), ori

Delegația sindicatelor din R.S. Ce
hoslovacă, condusă de Frantisek 
Zupka, președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R.S. Ce
hoslovacă, a vizitat în ultimele zile 
regiunea Brașov. Oaspeții s-au in- 
tîlnit cu membrii Biroului Consiliu
lui regional al sindicatelor Brașov 
și președinți ai comitetelor sindica
telor din întreprinderile orașului. 
In cursul zilelor de vineri și sîmbă- 
tă, membrii delegației sindicatelor 
din R.S. Cehoslovacă au vizitat Uzi
nele de tractoare și gospodăria agri
colă colectivă Hălchiu, precum și 
complexul turistic Poiana Brașov. 

(Agerpres)

M A T I I
(ă de secțiile Șantierului de construcții 
navale, s-au întîlnit cu tineri muncitori și 
ingineri romîni, cu care s-au întreținut 
prietenește. Ei au vizitat apoi Institutul po
litehnic din localitate. In continuare, oas
peții africani au petrecut cîteva zile pe li
toral.

• Sîmbătă la amiază a părăsit Capitala 
Sir Frank Francis, directorul general al Bi
bliotecii din British Museum, președintele 
Comisiei internaționale de catalogare din 
cadrul Federației internaționale a Asocia
țiilor de bibliotecari, care, la invitația Co
mitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a 
făcut o vizită în țara noastră, între 20 și 
31 august.

• Sîmbătă la prînz, Julio Alvarez del
Vayo, fost ministru al afacerilor externe al 
Republicii Spania, cu soția, au fost primiți 
de acad. M. Ralea, președintele I.R.R.C.S. 
A fost de față Al. Buican, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S. (Agerpres)

încheierea vizitei in țara noastră 
a participanților la cursurile de vară 
de limbă și literatură, istorie și artă 

a poporului romin
Participanții la cursurile de vară 

de limbă și literatură, istorie și artă 
a poporului romîn, care s-au ținut 
la Sinaia sub auspiciile Universită
ții din București și-au încheiat vi
zitele în țara noastră. Cei 142 de 
oaspeți din 29 de țări ale Africii, A- 
mericii, Asiei și Europei — profesori, 
cercetători științifici și studenți care 
se specializează în filologia romînă 
— au participat la excursiile orga
nizate pe Valea Bistriței, la Brașov, 
pe litoralul Mării Negre și au vizitat 
orașul București.

Sîmbătă la amiază, rectorul uni
versității din București, acad. prof. 
Gh. Mihoc, și prof. univ. B. Cazacu, 
membru corespondent al Academiei 

P. Romîne, directorul cursurilor, 
înmînat participanților diplome- 
de absolvire. Cu această ocazie 
luat cuvîntul din partea oaspeți-

Junta din Ecuador 
închide universitățile

QUITO 31 (Agerpres). — Agenția 
Prensa Latina relatează că Ia 30 au
gust, junta militară din Ecuador a 
închis universitatea „Vicente Roca- 
fuerte“ din orașul Guayaquil și l-a 
arestat pe rectorul universității, 
Jorge Zavala Baquerizo. împreună 
cu rectorul universității au fost ares
tați, de asemenea, mai mulți profe
sori și studenți care au participat 
la manifestațiile antiguvernamentale 
organizate la 27 august. Potrivit a- 
genției, aceasta este cea de-a treia 
instituție de învățămînt superior în
chisă în decursul acestei săptămîni.

R. 
au 
le 
au 
lor profesori și studenți, care au a- 
dus mulțumiri pentru modul de or
ganizare șl desfășurare a cursurilor, 
pentru valoarea lor instructivă, pen
tru posibilitatea ce le-a fost creată 
de a cunoaște limba, literatura, isto
ria și arta poporului romin și pen
tru ospitalitatea cu care au fost pri
miți. (Agerpres)

Nemulțumirile țăranilor 
vest-germani

LONDRA 31 (Agerpres). — Ziarul 
britanic „Times“ relatează despre 
creșterea nemulțumirilor țărănimii 
vest-germane împotriva intenției 
guvernului federal de a accepta po
litica agrară a Pieței comune, poli
tică ce preconizează o reducere 
generală a prețurilor produselor a- 
grare. „Fermierii vest-germani, scrie 
„Times“, înclină tot mai mult să-i 
imite pe colegii lor francezi și să 
treacă la acțiuni directe“ (referire la 
recentele acțiuni ale fermierilor 
francezi împotriva politicii guvernu
lui în problema prețurilor agrare — 
n.r.).

Președintele Uniunii fermierilor 
din R.F.G., Rehwinkel, luînd cuvîn- 
tul la un miting la Oldenburg, a a- 
rătat că o reducere a prețurilor pro
duselor agrare vest-germane ar în
semna ruinarea țărănimii.

WASHINGTON 31 (Agerpres). — 
Președintele Kennedy a adresat po
porului american declarația tradi
țională cu prilejul Zilei muncii, care 
în Statele Unite se sărbătorește a- 
nual la începutul lunii septembrie.

Cu această ocazie președintele 
Kennedy a vorbit despre unele 
succese obținute de S.U.A. în dome
niul economic, precum și despre 
greutățile pe care le întîmpină eco
nomia americană.

După ce a vorbit despre „înaltul 
grad de activitate economică“, pre
ședintele a recunoscut că există ra
muri „învechite“ ale economiei 
S.U.A. care se află în declin, pre
cum și regiuni întregi „care nu 
participă la refacerea generală a ță
rii“. Referindu-se la problema șo
majului, Kennedy a relevat că în 
țară există 4 250 000 de șomeri și că 
automatizarea producției nu duce 
la îmbunătățirea situației oamenilor 
muncii, ci, dimpotrivă, face ca „nu
meroase locuri de muncă și mese
rii să devină inutile“, 
astfel la concedierea 
deveniți de prisos.

Kennedy a subliniat

ajungîndu-se 
muncitorilor

în mod deo-

situația de neinvidiat a tine-sebit
retului american. In prezent, a re
cunoscut el, fiecare al patrulea a- 
merican în vîrstă între 16 și 21 de 
ani nu se află nici in procesul de 
învățămînt, nici în cîmpul muncii. 
Șomajul și criminalitatea, care se 
mențin în rîndurile tineretului, a 
spus președintele, arată că „socie
tatea americană nu a izbutit să fo
losească întreaga energie, capacită
țile tinerilor și tinerelor pentru re
zolvarea unor sarcini utile și atin
gerea unor scopuri pozitive“.

Președintele a criticat vehement 
sistemul de învățămînt din S.U.A. 
„Nivelul scăzut al învățămîntului, 
nivelul scăzut de pregătire și lipsa 
deprinderilor tehnice — acestea sînt 
principalele piedici pentru obține
rea de lucru și pentru o viață crea
toare“, a declarat el.

Președintele a declarat că S.U.A. 
trebuie să lupte încă pentru a ob
ține „asigurarea de drepturi egale 
pentru toți cetățenii în domeniul fo
losirii brațelor de muncă, al învăță- 
mîntului, în domeniul electoral și 
în toate sferele activității naționale“.

Comunicat oficial w , . - .O noua creștere a șomajuluiIa Londra
LONDRA 31 (Agerpres). — Intr-un 

comunicat al Ministerului Muncii al 
Marii Britanii se arată că șomajul în 
Anglia a înregistrat o nouă creștere 
în luna august, atingînd cifra de 
501 213 persoane, adică 2,2 la sută 
din întreaga forță de muncă a țării 
(față de 2 la sută luna precedentă). 
Ziarul „Times“ consideră că „acesta 
este cel mai ridicat procent de la 
sfîrșitul celui de-al doilea război 
mondial“.

Potrivit părerii ziarelor londoneze,

cauzele sporirii șomajului rezidă nu 
în venirea pe piața muncii a tineri
lor absolvenți de școli, ci în „ten
dințele economice nefavorabile“. A- 
celași lucru reiese și dintr-o decla
rație a purtătorului de cuvînt al 
partidului laburist, Gunter, care a 
subliniat că principala cauză a spo
ririi numărului de șomeri rezidă în 
neputința economiei Angliei de a 
absorbi întreaga forță de muncă a 
țării.

Liderul s-a schimbat din nou„Seinteii
BRÄILA (prin telefon).— Traseul 

etapei de ieri, Constanța—Tulcea, 
deși scurt — a dat de lucru aler
gătorilor : șoseaua a traversat din 
sud spre nord dealurile dobrogene 
peste care vîntul și-a trimis tot 
timpul rafale puternice, îngreunînd 
misiunea alergătorilor.

...Cam după vreo oră și jumăta
te de Ia plecare „deschiderea“ ca
ravanei cicliștilor o făceau șapte 
concurent! : Niculescu (în 
galben), Ziegler, Neacșu, 
Ciocan, Moldoveanu și Szatmary. 
Evadați din pluton pe la kilometrul 
30, aceștia aveau la jumătatea e- 
tapel aproape 2 minute avans. 
Ziegler și Ciocan, la numai cîteva 
secunde în urma lui Niculescu în 
clasamentul general — nu s-au 
mulțumit doar cu reușita evadării, 
ci au încercat de mai multe ori 
să-l depășească pe lider. In par
tea a doua a traseului, Ziegilei 
mal ales, șl-a încercat șansele 
pornind de unul singur. A folosit 
ca de obicei urcușurile, acolo unde 
Niculescu nu e specialist. Micul 
grup al fugarilor, animați de lider 
și de Moldoveanu, n-a stat însă lo
cului. Au pedalat puternic pe por
țiunile de plat și după kilometri 
întregi de urmărire l-au ajuns pe 
Ziegler, De mai multe ori, unul sau 
altul dintre fugari a căutat să ia 
un cît de mic avans, căci victoria 
în etapă îi preocupa pe toți în 
egală măsură. Niculescu și-a apă
rat însă cu strășnicie poziția. Iată 
totuși, că din disputa celor doi 
fruntași ai clasamentului a cîști- 
gat ploieșteanul Constantin Cio
can. Acesta s-a desprins pe ulti
ma pantă dinainte de Intrarea în

tricou 
Ariton,

Tulcea și pe străzile orașului, s-a 
distanțat serios și a trecut primul 
linia de sosire primind aplauzele 
învingătorului.

Ziegler și-a încercat șansa de a 
sosi al doilea, înaintea lui Nicu- 
lescu. Atenți prea mult unul la al
tul, cei doi greșesc puțin la ulti
mul viraj.

Se produce o busculadă. Ziegler 
și Niculescu cad. Ei reiau cursa, 
dar nu înainte ca Szatmary (Voin- 
ța-Cluj) și Moldoveanu (Voința- 
Ploiești) să-i întreacă și să ocuipe 
ei locurile 2 și 3 în această etapă. 
Ziegler sa clasează al patrulea, 
Niculescu imediat după el.

Plutonul mare, care cu excepția 
lui Moiceanu, s-a complăcut

tr-o acalmie generală, a sosit 
circa trei minute după cîștigătorul 
etapei. Clasamentul cursei are a- 
cum, după trei etape, un alt lider : 
Constantin Ciocan. Astăzi, la Brăi
la, el va îmbrăca „tricoul galben" 
cu care va porni în ultima etapă 
a cursei.

Lupta pentru cîștigarea celei de-a 
16-a ediții a Cursei Scînteii nu 
se poate considera nicidecum în
cheiată. Intre primii trei clasați 
(Ciocan, Niculescu, Ziegler), este 
o diferență de numai cîteva se
cunde.

Sosirea în Capitală va avea Ioc 
pe stadionul „23 August" în ju
rul orei

In caravana noastră 
opiniile sînt împărțite : 
unii îl văd învingător 
pe Ziegler, alții pe Ni
culescu sau pe Ciocan : 
unora le plac cursele in 
bloc, altora cele contra 
cronometru ; unii duc 
dorul urcușurilor abrup
te, pe alții ii pasionea
ză disputa sprinterilor. 
Intr-o singură privință 
toată lumea e de aceeași 
părere : ediția din acest 
an devine tot mai 'nte- 
resantă. Ideea organiză
rii unei competiții de 
amploare a Cursei
„Scînteii" pe un traseu 
aproape necunoscut
pentru majoritatea par
ticipanților, dar atît de 

a 
in-

invin

I. DUMITRIU

Caravana cicliștilor pe străzile Constantei

pitoresc în ansamblu, 
repurtat un succes 
contestabil.

Cine va putea 
spectacolul unic al 
cultului disputat vineri 
seara la Mamaia între 
coamele de spumă ale 
mării și fața calmă a 
lacului Siut-Ghiol ? Sub 
seînteierea lămpilor flu
orescente, în ambianța 
feerică a noilor blocuri 
sclipind asemeni unor 
diamante nocturne, apa-

uita 
cir-

rițiile multicolore alo 
cicliștilor angrenați 
întrecere, stîrneau 
drept cuvînt entuzias
mul miilor de specta
tori.

Numeroși oaspeți din 
țări de mare tradiție în 
sportul pedalelot — 
R. D. Germană, Franța, 
Polonia, Cehoslovacia, 
mărturiseau că au pen
tru prima oară prilejul 
să urmărească o aler
gare în condiții atît de 
originale.

Cuvinte nu mai 
țin elogioase, 
spune despre 
Constanța-Tulcea. Fru
musețea luptei sportive 
a fost amplificată parcă 
de varietatea peisajului, 
de repetatele manifes
tări de simpatie ale pu
blicului. De-a lungul 
șoselei perfect asfaltate, 
cu nenumărate urcușu'i 
și coborîșuri se profilau 
pe rînd la orizont o- 
goare ale gospodăriilor 
colective, așezări pescă
rești...

La Tariverde ca fi la 
Baia, la Kogălniceanu 
ca și la Mihai Viteazu 
ji Babadag, spectatorii

în 
pe

pu- 
putem 
etapa

veniți în întâmpinarea 
caravanei nu și-au pre
cupețit aclamațiile și 
încurajările. Orașul de 
la porțile Deltei, ; 
terminus al penui 
etape, ne-a primit 
tr-adevăr 
Pancarte 
hun sosit, ghirlande și 
buchete de flori, stegu- 
lețele și fanioanele pi
onierilor creau o atmos
feră de zile mart. In
centrul Tulcei, aflat în 
plină reconstrucție, li
nia de sosire este tre
cută detașat de tinăiul 
Constantin Ciocan, care 
devine astfel al treilea 
deținător al tricoului 
galben.

După amiază, în timp 
ce străbatem pe calea 
apelor distanța dintre 
Tulcea și Brăila, noul 
fruntaș al clasamentului 
privea tăcut strălucirea 
amurgului în undele 
Dunării. El se g ndea 
desigur că peste 24 de 
ore ultimele raze de 
soare ar putea să în
cununeze întîia mare 
victorie din activitatea 
sa cielistă.

punct 
iltimei 
' în- 

sărbătorește. 
cu urale de

DAN DEȘLIU

ȘAH „Mondialele“ juniorilor
BELGRAD 31 (Agerpres). — Cel 

de-al 7-lea campionat mondial de șah 
pentru juniori, care se desfășoară la 
Vrnjacka Banja, a ajuns la finiș, dai 
cîștigătorul nu va fi cunoscut decît 
astă seară, după desfășurarea partide
lor din ultima rundă. Pentru titlul de 
campion au mai rămas în luptă re
prezentantul R. P. Romîne, Florin 
Gheorghiu, și cehoslovacul Mihail

Janata, fruntași ai clasamentului cu 
cite 6,5 puncte fiecare. In penultima 
rundă, Gheorghiu a remizat cu en
glezul Lee, în timp ce Janata a ciști- 
gat ușor cu negrele, la polonezul A 
damski. In ultima rundă, a 9-a, 
Gheorghiu va juca cu piesele negre 
împotriva norvegianului Zweig, iar 
Janata, cu albele, va avea ca adver
sar pe iugoslavul Bojkovici.
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După semnarea Tratatului 
de la Moscova

Ședința comună a comisiilor pentru afacerile externe 
ale Șovietului Uniunii și Sovietului Naționalităților 

ale Sovietului Suprem al U. R. S. S.
MOSCOVA 31 (Agerpres). — La 

31 august comisiile pentru afacerile 
externe ale Sovietului Uniunii și 
Sovietului Naționalităților ale So
vietului Suprem al U.R.S.S. s-au în
trunit în ședință comună la Kremlin 
pentru a discuta propunerea privind 
ratificarea Tratatului de la Moscova 
cu privire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară. Această 
propunere a fost supusă spre exami
nare Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
de Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.

La ședința prezidată de O. Kuusi
nen au participat și mareșalul R. 
Malinovski, ministrul apărării al 
U.R.S.S., și Ivan Morohov, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de 
stat pentru folosirea energiei ato
mice în U.R.S.S.

Luînd cuvîntul în fața membrilor 
comisiilor. Andrei Gromîko, minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S.. a 
declarat că reacția generală din în
treaga lume la Tratatul de la Mos
cova este extrem de pozitivă. A fost 
apreciată just atît latura umană a 
Tratatului, cît și însemnătatea po
litică a acestui act. Tratatul este 
considerat de toți ca un pas real în 
direcția slăbirii încordării interna
ționale. Ministrul sovietic a făcut 
cunoscut că aproximativ 80 de state 
— peste două treimi din toate țările 
lumii

în urma 
aprobat în 
au hoțărît 
Suprem al

au și semnat Tratatul, 
dezbaterilor, comisiile au 
unanimitate Tratatul și 
să recomande Sovietului 
U.R.S.S. să-l ratifice.

Un sondaj semnificativ

Noi aspecte ale conflictului vamal 
între S. LL A» și Piața comună

WASHINGTON 31 (Agerpres). - 
După cum relatează agenția France 
Presse, Statele Unite „trec la acțiu
ne pentru a da riposta țărilor Pie
ței comune care mențin tarifele de 
import ridicate, care lovesc exportu
rile de carne de pasăre din S.U.A.“.

La Washington s-a anunțat că au
toritățile economice au început să 
studieze o listă de produse impor
tate din țările Pieței comune pentru 
care urmează să se majoreze tarifele 
vamale, ceea ce, în mod necesar, va 
însemna o scădere a volumurilor de 
import la aceste categorii de măr
furi. Pe listă figurează, după cum 
enumeră France Presse, autocamioa
ne și autobuze, hîrtie fotografică și 
filme, vinuri și băuturi spirtoase.

După cum precizează agenția, valoa
rea totală a importurilor în S.U.A. 
cu aceste produse provenind din ță
rile Pieței comune se ridică la 111 
milioane dolari, ceea ce depășește cu 
mult valoarea totală a cărnii de pa
săre exportată de Statele Unite, care 
nu reprezintă decît 50 milioane do
lari. La Washington, adaugă France 
Presse, unii reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri americane își mani
festă neliniștea „față de faptul că 
acțiunea de represalii pe care o ia 
în considerare acum guvernul ame
rican ar putea declanșa, la rîndul 
său, o ripostă similară din partea 
Pieței comune“, ceea ce ar agrava și 
mai mult relațiile comerciale dintre 
cele două părți.

crescîndă“

SAN FRANCISCO 31 (Agerpres). 
— Ziarul „Chronicle“, care apare la 
San Francisco, ținînd seama de ten
dința spre pace a americanilor de 
rind, a întreprins un sondaj în rîndul 
cititorilor săi și a dat publicității 
rezultatele sondajului efectuat.

Cititorilor li s-au pus următoarele 
întrebări : sprijină ei Tratatul cu 
privire la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară și propunerea lui 
N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., referi
toare Ia încheierea unui pact de

La

Deschiderea liniei directe 
de telecomunicații 

Moscova-Washington

MOSCOVA 31 (Agerpres). —
31 august, ora 11, (ora Moscovei) a 
fost pusă în funcțiune linia directă 
de telecomunicații între Moscova și 
Washington (Kremlin-Casa Albă).

Linia a fost deschisă în urma a- 
cordului încheiat la 20 iunie 1963 
la Geneva între reprezentanții 
U.R.S.S. și S.U.A.

neagresiune între statele participan
te la Tratatul de la Varșovia și ță
rile membre ale N.A.T.O. ? Sînt ei 
pentru înghețarea sau reducerea bu
getelor militare, reducerea număru
lui trupelor străine aflate pe terito
riul celor două state germane și pen
tru crearea 
Majoritatea 
chestionați 
puns că 
S.U.A. să 
asemenea, 
nunțat pentru adoptarea propunerii 
lui N. S. Hrușciov referitoare la în
cheierea unui pact de neagresiune 
dintre țările N.A.T.O. și statele par
ticipante la Tratatul de la Varșovia, 
în favoarea acestei propuneri s-au 
pronunțat 69 la sută din cei chestio
nați, iar împotrivă 17 la sută, (14 la 
sută nu și-au exprimat părerea).

Propunerea de reducere a numă
rului forțelor armate occidentale și 
sovietice aflate pe teritoriul celor 
două state germane a fost aprobată 
de 75 la sută din cei chestionați.

Propunerea privind înghețarea sau 
reducerea bugetelor militare de stat 
a fost sprijinită de 73 la sută din 
cei care au răspuns

de zone denuclearizate ? 
covîrșitoare

(87 la sută) au răs
ar dori ca
ratifice Tratatul.
majoritatea s-a

a celor

Senatul
De 

pro-

WASHINGTON 31 (Agerpres). — 
La 30 august a avut loc la Departa
mentul de Stat al S.U.A. o întreve
dere între secretarul de stat Dean 
Rusk și ambasadorul Franței la 
Washington, Hervé Alphand. Deși o- 
ficialitățile americane au căutat să 
prezinte întrevederea ca o „discuție 
de rutină între cei doi diplomați”, 
toate agențiile de presă occidentale 
subliniază că ea trebuie pusă în le
gătură cu declarațiile formulate în 
ajun, în cadrul ședinței Consiliului 
de Miniștri francez, de către pre
ședintele de Gaulle. După cum s-a 
anunțat, el a criticat situația exi
stentă în Vietnamul de sud și, potri
vit ziarelor franceze, „a oferit ajuto
rul Franței” pentru normalizarea a- 
cestei situații. într-un comentariu 
pe marginea întrevederii Rusk- 
Alphand agenția Associated Press 
scrie că declarațiile lui de Gaulle 
„au provocat o neplăcere larg 
răspîndită în rîndul conducăto
rilor politici americani, care con
sideră că ea ar putea fi o palmă 
dată de de Gaulle politicii Statelor 
Unite de ajutor masiv acordat regi
mului sud-vietnamez. La Washing
ton se consideră că prin aceste de
clarații, de Gaulle încearcă să rea
firme influența franceză în Asia de 
sud-est unde, după cum se știe,

pe vre- 
colonial

aceste

Franța a pierdut terenul în urma ce
lui de-al doilea război mondial. Este 
limpede că, în orice caz, de Gaulle 
a exprimat interesul Franței pentru 
o regiune care a constituit 
muri o parte a imperiului 
francez“.

Tocmai ținînd seama de
reacții ale cercurilor politice ameri
cane, la Washington se recunoaște 
deschis că întrevederea între cei doi 
diplomați la Departamentul de Stat 
al S.U.A. a fost determinată de noua 
criză provocată in relațiile dintre 
Paris și Washington ca urmare a 
acestui „interes“ manifestat de 
Franța într-o regiune unde, în mo
mentul de față, acționează „intere
sele“ S.U.A. Agenția Associated 
Press scrie că întrevederea s-a des
fășurat „într-o atmosferă de iritare 
crescîndă“.

acestui sondaj.
Declarația Consiliului 

Mondial al Păcii

O parte din demonstranții care au străbătut zilele trecute străzile 
Bonn-ului, cerind ca R.F.G. să ducă o politică de pace — s-au îndreptat apoi 
spre cazarma Ermekeil, unde se află sediul ministerului de război vest- 
german.

Ml?
ShW

LONDRA 31 (Agerpres). — La 30 
august Consiliul Mondial al Păcii a 
dat publicității o declarație semna
tă de prof. John Bernal, președinte
le executiv al Prezidiului Consiliu
lui Mondial al Păcii, prin care se 
cere să se pună capăt imediat te
rorii dezlănțuite de regimul diemist 
împotriva populației din Vietnamul 
de sud, să fie retrase toate forțele 
armate americane din Vietnamul de 
sud, să fie respectate acordurile de 
la Geneva pentru Vietnam.

în declarație se subliniază că „si
tuația periculoasă din Vietnamul de 
sud, care se înrăutățește mereu, pe
riclitează pacea în Asia de sud-est 
și în întreaga lume“.

Consiliul Mondial al Păcii își ex
primă simpatia față de poporul sud- 
vietnamez care luptă pentru elibe
rarea sa și îi sprijină cererile juste.

• După cum transmite Agenția 
Vietnameză de Informații, Xuan 
Thui, ministrul afacerilor externe al 
R. D. Vietnam, a adresat copreședin
ților Conferinței de la Geneva din 
1954 o scrisoare prin care le atrage 
atenția asupra situației care s-a 
creat în Vietnamul de sud. Actele 
teroriste săvîrșite de guvernul lui 
Diem încalcă acordurile de la Ge
neva din 1954.

Dispute preelectorale în Grecia
legeri, argumentîndu-și poziția și 
prin declarația liderului partidu
lui, Papandreu, că „actualul guvern 
nu ar putea asigura desfășurarea 
unor alegeri libere“. Uniunea de 
centru se pronunță pentru organiza
rea alegerilor pe baza sistemului 
proporțional simplu și pentru ne- 
participarea la vot a armatei r-

Alegerile parlamentare anunțate 
pentru 3 noiembrie se află jn cen
trul vieții politice din Grecia. Au loc 
tratative și convorbiri multiple în
tre diferiții oameni politici.

Pînă acum partidele n-au căzut de 
acord asupra unor chestiuni esen
țiale în legătură cu alegerile. Pro
blemele discutate privesc însuși ca
racterul sistemului electoral, precum 
și problema votului armatei, compo
nența guvernului care va organiza 
alegerile și garanțiile pe care acesta 
le-ar putea acorda opoziției. Lupta 
preelectorală se desfășoară cu inten
sitate crescîndă și în coloanele pre
sei de diferite nuanțe. După cum 
rezultă din numeroasele comentarii, 
principalele grupări politice sînt îm
părțite în două tabere: de o parte 
se află partidul majoritar E.R.E. și 
guvernul, iar de cealaltă, partidele 
din opoziție care au rezerve și obiec
ții serioase față de politica E.R.E. și 
a guvernului în legătură cu pregăti
rea și desfășurarea alegerilor.

Uniunea de centru, cel mai impor
tant partid politic burghez din opo
ziție, precum și partidul E.D.A. s-au 
retras din dezbaterile ce s-au des
fășurat în parlament în legătură cu E.D.A. au lipsit de 
legea electorală prezentată de gu
vern și care preconizează, introduce
rea așa-numitului „sistem proporțio
nal întărit“, sistem care acordă o 
„•primă electorală“ supli ,entară 
partidului care obține un număr 
mai mare de voturi. Argumentul 
menționat în toate ziarele grecești 
de opoziție este că prin acordarea 
acestei „prime" componența parla
mentului nu ar mai oglindi voința 
alegătorilor. Uniunea de centru a- 
vertizează că se va abține de la a-
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știute fiind controversele pe care 
le-a determinat la trecutele alegeri 
votul militarilor. Papandreu a pre
cizat că dacă-i vor fi refuzate cere
rile, Uniunea de centru nu va par
ticipa „la o parodie electorală“.

„Partidul progresist“, 
lider este Markezinis, 
tat o atitudine mai 
pronunțîndu-se însă și el în favoarea 
votului proporțional simplu. Acest 
partid s-a abținut în parlament de 
la votarea legii electorale, în timp 
ce partidele Uniunea de centru și 

la vot.
pînă acum atît 
cît și partidul 

dat un răspuns 
E.D.A. al cărui 

a făcut apel

al cărui 
a adop- 
prudentă,

în același timp, 
Uniunea de centru 
progresist nu au 
oficial propunerii 
președinte, Passalidis, 
la crearea unui front comun de co
laborare a partidelor din opoziție, 
care să prezinte revendicări comune 
ca o bază pentru campania electo
rală.

Care este poziția E.D.A. în pro
blema participării la alegeri ? Ea a 
fost exprimată de ziarul „Avghi“

care sub 
un front 
propune celorlalte partide din opozi
ție să nu se abțină de la alegeri, ci 
să creeze un front de luptă care să 
„impună normalizarea vieții politice 
și libera exprimare a voinței po
porului“.

„Avghi“ scrie că cheia succesului 
constă nu în abținere, ci în coordo
narea luptei opoziției. Ziarul „Mes- 
simvrini“ este de asemenea de păre
re că abținerea nu constituie cea mai 
bună soluție în actuala situație din 
Grecia. După părerea unor cercuri o- 
ficiale, E.D.A., cu sau fără celelalte 
partide din opoziție, nu numai că 
nu se va abține de la alegeri, ci dim
potrivă, se pregătește activ pentru 
ele.

Partidul de guvernămînt E.R.E. 
cît și premierul Pipinelis au arătat 
că nu sînt dispuși să facă concesii 
opoziției. După cum se știe, zilele a- 
cestea proiectul de lege privind des
fășurarea alegerilor pe baza „siste
mului proporțional întărit“ a fost vo
tat în prima lectură de parlament — 
partidul progresist abținîndu-se însă 
de la vot, iar Uniunea de centru și 
E.D.A. neparticipînd la vot. După 
cum subliniază numeroase ziare gre
cești, opoziția rămîne la părerea că 
sistemul proporțional simplu ar fi 
singurul care în condițiile actuale 
din Grecia ar asigura libera expri
mare a voinței alegătorilor. De re
zolvarea acestei probleme depinde 
definitivarea poziției încă neclare a 
unora dintre partidele de opoziție în 
problema participării la alegeri.

AL. GHEORGHIU

titlul : „Nici o abținere, ci 
de luptă“, scria că E.D.A.
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Prezențe romînești 
peste hotare

PARIS 31 (Agerpres). — La 30 au
gust Nicolae Petre, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar al orașului Constanța, a sosit la 
Boulogne-sur-Mer la invitația lui 
Henri Henneguelle, primarul orașu
lui.

Oaspetele romîn, însoțit de Vasile 
Vlad, consilier al Legației R.P. Ro
mine la Paris, a vizitat primăria o- 
rașului Boulogne-sur-Mer, unde a 
fost primit de primarul oralului, 
prințul său adjunct și alte persoane 
oficiale, după care a fost primit de 
către președintele Camerei de co
merț și industrie din localitate.

STOCKHOLM 31 (Agerpres). — 
Intre 25 și 28 august s-au desfășurat 
la Stockholm lucrările Congresului 
european de reumatologie. Din par
tea R.P. Romine a participat o dele
gație compusă din prof. dr. I. Stola, 
directorul Centrului metodologic re
publican de reumatologie, dr. V. 
Ciobanu și dr. Stefan Berceanu de 
la Institutul de medicină internă al 
Academiei R. P. Romine. Delegații 
români au prezentat lucrări științifi
ce care au fost urmărite cu interes 
și apreciate de participanții la con
gres. După terminarea lucrărilor, dr. 
I. Stoia a fost numit membru de 
onoare al Societății suedeze de reu
matologie și consilier în Comitetul 
Lig;i europene de reumatologie.

Solidaritate cu greviștii 
din Chile

SANTIAGO DE CHILE 31 (Ager
pres). — Oscar Nunez, președintele 
Centralei unice a oamenilor muncii 
din Chile, a dat publicității o decla
rație în care arată că această fede
rație sindicală chiliană a hotărît să 
declare „starea de alarmă“ pentru 
toți oamenii muncii din țară în semn 
de solidaritate cu greva celor 35 000 
de muncitori din serviciile sanitare.

Un ziarist occidental 
l-a comparat odată pe 
Salazar, dictatorul de la 
Lisabona, cu un cocoș. 
Deși cocoșul e cam tre
cut (dictatorul are 74 de 
ani), el se vrea totuși 
„bătăios". Si întocmai 
ca pintenatul, nu știe 
decît un cîntec : în Por
tugalia — vastă temniță 
a poporului — toată lu
mea e fericită, cit des
pre coloniile portughe
ze din Africa, așa ceva 
nici nu există, ele sînt 
„provincii portugheze 
de peste mări".

In urmă cu trei săp- 
tămîni, acest refren sa
lazarist a revenit în- 
tr-unul din cele mai 
lungi discursuri pe ca
re le-a ținut în decursul 
celor 31 de ani de cînd 
s-a înscăunat la putere. 
In fața microfoanelor și 
camerelor de 
deri, Salazar 
esență că nu 
problemă a 
portugheze din Africa, 
că măsurile luate în ul
timul timp de țările 
africane pentru a izola 
pe colonialiștii portu
ghezi, condamnarea de 
către Consiliul de Secu
ritate si excluderea dele- 
gaților portughezi din 
diverse organizații in
ternaționale — toate a- 
cestea nu sînt decît 
„nedreptăți" din partea 
unor țări (majoritatea 
covârșitoare a țărilor lu
mii 1) care nu vor să re
cunoască ce operă civi
lizatoare — „de tip oc
cidental" (cuvintele îi 
aparțin) — au înfăptuit 
colonialiștii portughezi 
în Angola, Mozambic, 
Guineea portugheză.

Intr-adevăr, ce ingra
titudine 1 Să contești va
loarea „civilizatoare" a 
sistemului de muncă 
forțată, care se practică

luat ve- 
afirma în 
există o 
coloniilor

în aceste colonii după 
metodele sclavajului din 
secolele trecute, a expe
dițiilor de pedepsire, a 
unui crîncen război co
lonial împotriva poporu
lui angolez dornic de 
libertate ! Pentru Sala
zar toate aceste realități 
nu sînt decît „propa
gandă“, rezultat al „a- 
mestecului străin“ și de 
aceea el a declarat că 
nu va accepta niciodată 
principiul independen
ței „teritoriilor de peste 
mare“. Ca un veritabil 
Don Quiiotte, el a ex
clamat ritos, cocoșește : 
„Sintern obligați să 
luptăm și vom lupta 
chiar dacă toată lumea 
are certitudinea că 
lupta va fi pierdută".

Perorația n-a convins 
însă pe nimeni. Chiar 
și ziarele din acele țări 
care, din cauza relații
lor de alianță din ca
drul N.A.T.O., îl bat pe 
umeri pe bătrmul dicta
tor, l-au admonestat. 
,,Ceea ce dl. Salazar n-a 
înțeles și, intr-adevăr, 
pare incapabil de a în
țelege este că africanii 
vor să fie africani... 
Premierul este complet 
lipsit de contactul cu 
realitatea" — a scris 
„New York Times“.

In loc să-nghită 
lușca, dictatorul de
Lisabona nu s-a lăsat. 
Ca răspuns, zilele trecu
te el a organizat cu 
mare tam-tam o „ma
nifestație" în Piața Co
mercială din capitală, 
abundent pavoazată — 
cum scrie un ziar occi
dental.

Cităm 
nunte, 
A.F.P. :
zece trenuri 
sute de autocare, nenu
mărate mașini particu
lare au adus oameni 
din cele patru colțuri

gă- 
la

și alte amă- 
după agenția 

„T rei vase,
speciale.

ale Portugaliei : admi
nistrația, magazinele,
cafenelele, cinemato
grafele, birourile și-au 
închis porțile și au tri
mis funcționarii lor. 
Chiar și aceste detalii 
arată cine erau de
monstranții și cit de 
„voluntară" a fost par
ticiparea lor. Mai e de 
mirare că — așa cum 
relata aceeași agenție — 
adunarea l-a aplaudat 
pe Salazar, care „reafir
ma hotărîrea sa de a 
apăra provinciile por
tugheze de peste mări"? 
Despre hotărîrea africa
nilor din coloniile por
tugheze — cu adevărat 
hotărîtoare — nu s-a 
spus nimic. Toată lu
mea a înțeles că păre
rea acestora n-o expri
mă cei cițiva delegați 
din colonii „aduși“ și 
ei la manifestație; de ce 
n-ar fi ținut oare să 
dea ochii cu reprezen
tanții miilor și miilor de 
patrioți angolezi, care 
din adincul junglei își 
manifestă zi de zi prin 
lupta lor eroică senti
mentele față de colonia
lismul salazarist ?

Piața Cornărcială din 
Lisabona, în acea zi de 
marți, 27 august, evoca 
imaginea „manifestații
lor" regizate cu decenii 
in urmă de Mussolini, 
care aduna sub balco
nul palatului său „că
mășile negre" pentru 
a-l aclama și a da lumii 
impresia că politica lui 
este sprijinită de po
por. Reeditarea de că
tre Salazar a mascara
delor din Italia fascistă 
nu are decît o virtute : 
să evoce perspectivele 
de viitor, lipsite de glo
rie, ale „mussolinilor" 
întirziați pe scena isto
riei.

A. BUMBAC

Saigon : Sub domnia legii marțiale

Situația din Vietnamul de sud — 
transmite agenția Reuter — este consi
derată a fi „extrem de explozivă" și se 
crede, in general, că evenimentele se în
dreaptă spre un apogeu. Agenția relevă 
că la Saigon circhlă tot mai multe știri 
despre posibilitatea ca anumiți ofițeri 
să-l răstoarne pe Diem și camurila sa. 
Se știe că S.U.A. încearcă să se sprijine 
pe un anumit grup de ofițeri din condu
cerea armatei diemistc pentru cazul în 
care înlăturarea lui Diem de la putere 
ar deveni inevitabilă.

La Saigon, unde domnește starea de 
asediu, soldații dicmiști mișună pe fie
care stradă (stînga) ; unul din miile de 
studenți arestați după proclamarea legii 
marțiale (dreapta).

BLED. La 31 august N. S. Hrușciov 
și persoanele care îl însoțesc au vizi
tat stațiunea climaterică Bled din Slo
venia și împrejurimile. Oaspeții sovie
tici au fost însoțiți de I. Broz Tito 
alte persoane oficiale iugoslave.

Aspirațiile opiniei publice

și

Secret... ujor de descifrat
LISABONA 31 (Agerpres). — 

Prezența subsecretarului de stat al 
S.U.A., George Ball, la Lisabona și 
convorbirile sale cu Salazar urmă
resc să dea, potrivit observatorilor 
politici, un sprijin actualului regim 
portughez aflat în impas. Tratati
vele americano-portugheze, organi
zate la numai cîteva zile după ce 
Salazar a pus la cale o mascaradă 
de „sprijin popular“ în Piața Co
mercială din Lisabona, sînt învă
luite în secret. „Atît din partea por
tugheză, cît și din partea americană
— relatează agenția France Presse
— se manifestă o anumită discre
ție“. Această „discreție“ se datoreș- 
te poziției jenante în care apare di
plomația americană aliată cu Por
tugalia lui Salazar nu numai în ca
drul N.A.T.O., dar și prin înțelegeri 
speciale, ca cele luate în considerare 
acum, cu prilejul vizitei lui Ball.

Deși presa americană, la rîndul ei, 
este la fel de „discretă“ în privința 
tratativelor Ball-Salazar, unele zia
re nu ezită să facă reclamă „reali
zărilor“ colonialismului portughez.

Grabă trădind panica
SAIGON 31 (Agerpres). — Citînd 

surse demne de încredere, agenția 
U.P.I. anunță că guvernul lui Ngo 
Dinh Diem se grăbește să-și con
centreze rezervele de aur și de va
lută străină în Palatul prezidențial 
din Saigon, retrăgîndu-le de la băn
cile americane.

Agenția subliniază că această mă
sură de precauție a fost luată pen
tru cazul în care situația guvernu
lui diemist se va înrăutăți și mai 
mult. Din aceleași surse s-a aflat 
că Ngo Dinh Diem intenționează să 
transfere în străinătate rezervele de 
aur

canadiene

TORONTO. James Endicott, 
ședințele Congresului pentru pace din 
Canada, a declarat că această orga
nizație a hotărît să inițieze o cam
panie pe scară largă împotriva acor
dului încheiat între guvernele Ca
nadei și Statelor Unite, prin care vor 
fi instalate arme nucleare americane 
pe teritoriul canadian. „Situația crea
tă prin acest acord — a spus Endi
cott — cere ca parlamentul să fie in
format despre puternica opoziție a 
poporului canadian față de politica de 
răspîndire a armei nucleare".

SANAA. Agenția de presă de pe 
lîngă guvernul R. A. Yemen a dat 
publicității un comunicat în care se

pre-

arată că în sultanatul Havașib, 
sub protectoratul Angliei, au loc 
demonstrații in semn de protest 
potriva concentrării de trupe engleze 
în această regiune, 
autoritățile engleze 
meroase arestări. Un 
locuitori din regiune, 
unor triburi au fugit in munți, pen
tru a scăpa de persecuțiile autorități
lor engleze.

aflat 
mari 

îm-

Drept răspuns, 
au operat nu- 
număr mare rle 
precum si șeicii

YAOUNDE. Agenția France Presse 
anunță că la Ambam, oraș situat în 
sudul Camerunului a avut loc cel 
de-al doilea congres al organizațiilor 
care luptă pentru eliberare națională 
în coloniile spaniole Rio Muni și 
Fernando Po. In comunicatul dat pu
blicității la 31 august se face cunos
cut că toate organizațiile fruntașe ale 
luptei de eliberare națională din 
aceste colonii se unesc într-un front 
unic denumit „Ideea populară a Gui
neei ecuatoriale.“

și valuta străină.

Tribune“ a obținut și publicat această fotografie :York Herald
jucător al echipei de fotbal Real-Madrid, Di Stefano (stînga), încunoscutul jucător al echipei de fotbal Real-Madrid, Di Stefano (stînga), în 

timpul „captivității" sale în tovărășia lui M. Canales, șeful grupului, aparți- 
nînd F.A.L.N. .Forțele armate de eliberare națională venezuelene), care l-a ră
pit dintr-un hotel din Caracas.

PARIS. La 30 august a avut loc o 
ședință restrînsă a guvernului francez, 
consacrată situației economice și finan
ciare. La ședința prezidată de pre
ședintele de Gaulle au participat pri
mul ministru Pompidou, ministrul de 
finanțe, ministrul afacerilor externe, 
precum și alți demnitari. Referindu-se 
la „surse demne de încredere“ agen
ția France Presse relatează că la a- 
ceastă ședință s-a dezbătut problema 

asigurăriiluării de măsuri în vederea 
„stabilității“ economice.

DELHI. Primul ministru 
exprimat neliniștea serioasă 
nului Indiei în legătură cu

Nehru a 
a guver- 

„ ___ prigoana
la care este supusă populația budistă 
din Vietnamul de sud. Luînd cuvîntul 
în Camera populară a parlamentului, 
Nehru a declarat că guvernul indian 
este gata să participe la conferința 
țărilor budiste, propusă de primul mi
nistru al Ceylonului, S. Bandaranaike, 
pentru a discuta situația din Vietna
mul de sud.

africane i-au acoperit vocea. In ma
joritatea cazurilor, delegații celor două 
țări nu și-au putut termina interven
țiile. Reprezentantul Tunisiei, sprijinit 
de cel al Nigeriei, a declarat că dacă 
delegații Africii de sud și Portugaliei 
nu vor fi împiedicați să participe la 
lucrări, țările africane vor cere con
vocarea din nou a unei ședințe ple
nare pentru a lua în discuție această 
problemă.

WASHINGTON. Președintele S.U.A. 
a adresat Congresului chemarea de a 
restabili volumul inițial al investițiilor 
destinate „ajutorului“ pentru străină
tate care a fost propus de guvern și 
redus de Camera Reprezentanților cu 
aproape 600 000 000 de dolari. Redu
cerea „ajutorului“ american pentru 
străinătate, a declarat președintele 
S.U.A., „ar limita serios capacitatea 
noastră de a influența asupra eveni
mentelor“. El a recunoscut că contri
buabilii americani „nu *vor fi sa- 
tisfăcuți purtînd această povară", dar 
a cerut totodată să fie mărită, pe 
motiv că în deceniul al VII-lea 
S.U.A. vor trebui să ducă „o luptă 
foarte grea".

LOURENCO MARQUES. Autori
tățile coloniale portugheze, neliniștite 
de greva celor 3 000 de docheri din 
portul Lourenco Marques (Mozam
bic), au ordonat unităților militare să 
ocupe portul. în urma unei ciocniri 
dintre greviști și soldați portughezi, 
40 de docheri au fost arestați.

Lege declarată
„neconstituțională"

BUENOS AIRES. Curtea federală 
de ape] din orașul Cordoba, a decla
rat drept neconstituțională legea cu 
privire la persecutarea comuniștilor, 
adoptată de guvernul argentinean în 
luna mai. In prezent, în închisorile 
din Argentina se află numeroși 
restați în 
nare.

_____  a-
baza acestei legi reacțio-

Le-a acoperit vocea..

ROMA. Ședințele comitetelor con
ferinței O.N.U. pentru turism au fost 
marcate de o serie de incidente. De 
fiecare dată cind a luat cuvîntul 
vreun reprezentant al Africii de sud 
sau al Portugaliei, delegații țărilor

SEUL.
Hi, șeful a___  ____
reean, a fost ales președintele parti
dului democrat republican. El a fost, 
de asemenea, desemnat candidatul 
partidului la alegerile prezidențiale 
ce urmează să aibă loc la 15 octom
brie.

La 31 august, Pak Cijan 
actualului guvern sud-co-
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