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Cîteva mii de tineri, elevi ai școlilor profesionale și 
tehnice agricole, se află, în aceste zile, la practică în 
unitățile agricole socialiste. Este vorba de elevii anu
lui III al școlilor profesionale de mecanici agricoli, ai 
anului II al școlilor tehnice de maiștri mecanici agri
coli și ai anului IV al școlilor tehnice agricole, horti
cole și veterinare.

Scopul acestei instruiri practice este de a-i ajuta pe 
viitorii mecanici agricoli, tehnicieni agricoli, horticoli 
și veterinari să execute ei înșiși în condiții optime lu
crările specifice meseriei alese, potrivit cu cerințele 
agriculturii socialiste. Dată fiind importanța acestei 
pregătiri, o bună parte din timpul prevăzut de pla
nul de învățămînt pentru studiul elevilor din școlile 
profesionale și tehnice agricole este destinată activi
tății desfășurate de aceștia direct în procesul de pro
ducție agricolă, în gospodării de stat și colective, în 
stațiuni de mașini și tractoare, în gospodăriile didac
tice ale școlilor.

Valorificînd experiența anilor precedenți, conduce
rile multor unități din rețeaua învățămîntului agricol, 
cu sprijinul S.M.T.-urilor, al gospodăriilor de stat și 
colective, al organizațiilor de partid, au luat din timp 
măsuri ca practica pe ogoare a elevilor să se ridice la 
un nivel pedagogic și tehnic superior, să ofere tineri
lor posibilitatea de a participa efectiv la execuția celor 
mai importante lucrări de sezon. în școlile de meca
nici agricoli din Huedin, din Brînceni (raionul Ale
xandria) și din alte părți, viitorii mecanici agricoli au 
fost repartizați pe lîngă brigăzile de mecanizatori 
ai S.M.T., participînd alături de tractoriști cu expe
riență la pregătirea terenului în vederea însămînțări- 
lor de toamnă, la întreținerea tehnică a tractoarelor 
și mașinilor agricole cu care lucrează. S-au constituit, 
de asemenea, colective de conducere și îndrumare a 
instruirii practice, în cadrul cărora profesori de spe
cialitate, ingineri, maiștri instructori îi ajută pe tineri 
să se familiarizeze cu procesul de organizare și des
fășurare a lucrărilor agricole, să cunoască sarcinile ri
dicării continue a nivelului de mecanizare în agricul
tura noastră socialistă. O preocupare importantă este 
ca tinerilor să li se asigure, pe perioada practicii, con
diții bune de cazare și masă.

Ca adevărați buni gospodari, care se îngrijesc din 
vreme de pregătirea recoltelor viitoare, conducerile 
unităților agricole socialiste, mecanizatorii și tehnici
enii cu bogată experiență în agricultură sînt chemați 
să acorde aceeași grijă și tinerilor mecanizatori și teh
nicieni pe care-i îndrumă în timpul practicii. Din 
prima zi, elevii repartizați pe ogoarele gospodăriilor 
colective din Satchinez, Cenei, Variaș — regiunea Ba
nat— au fost ajutați să se familiarizeze cu aspectele 
concrete ale procesului de producție agricolă, să 
aplice pe teren cunoștințele teoretice asimilate la 
cursuri și să efectueze lucrări de bună calitate- Nu 
toate unitățile procedează la fel. La S.M.T. Bonțida, 
regiunea Cluj, de pildă, zile în șir elevii și-au irosit 
timpul prin stațiune, fără a lua parte la lucrările agri
cole. Se mai întîmplă, în unele părți, ca elevii să înde
plinească sarcini fără folos pentru pregătirea lor pro
fesională sau întreaga practică să fie limitată la un sin
gur fel de lucrări.

Formarea viitoarelor cadre pentru agricultura socia
listă reprezintă o problemă de însemnătate deosebită, 
căreia au îndatorirea să-i acorde toată atenția și con
siliile agricole raionale și regionale. Grija pentru ca 
fiecare zi de practică să constituie pentru elevi un nou 
prilej de a învăța temeinic, preocuparea de a le asi
gura condiții tot mai bune de muncă și de viață, în
drumarea atentă a activității lor în anii de școală — 
toate acestea vor face ca tinerii să-și însușească o 
bună pregătire, să se atașeze de meseria aleasă și, la 
viitoarele lor locuri de muncă, să poată contribui din 
plin la dezvoltarea continuă a agriculturii socialiste.

Mobilă pentru semestrul I 1964
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volume20 000 de
„Scînteii“). — 
regionale din

PLOIEȘTI (coresp. 
în cadrul bibliotecii 
Ploiești s-a deschis ieii o secție de 
documentare, care cuprinde peste 
20 000 volume de literatură, filozo- 
fie, istorie, științe naturale, cărți 
tehnice, economice, diierite perio
dice, dicționare și enciclopedii. 
Noua secție este instalată în două 
săli mari ale Palatului culturii din 
localitate și va fi deschisă perma
nent.

La Reșița s-a des
chis un nou cine
matograf dotat cu 
aparatură modernă, 
pentru ecran nor
mal și cinemascop. 
Sala de spectacole 
are o capacitate de 
500 de locuri (de la 
S. Gheorghe, co- 
resp. voluntar).

Rtaliiări aie constructorilor de mașini
Pentru lucrările de construcții, 

Uzina de utilaj greu „Progresul“ 
Brăila a realizat un concasor mo
bil, pe pneuri, echipat cu motor 
Diesel de 45 CP, care se folosește 
la sfărîmarea pietrelor în cariere 
și balastiere. El este echipat și cu 
trior, avînd posibilitatea să sor
teze materialul după mărime în 
trei categorii. Un nou tip de con
casor, giratoric, cu diametru de 
1 250 mm, pentru sfărîmarea roci
lor tari au produs și metalurgiștii 
Uzinelor „Independența“ din Si
biu.

Pentru agricultură, Uzina de 
pompe din București a fabricat 
pompe submersibile care se uti
lizează la lucrările de alimentare 
cu apă, iar metalurgiștii de la Uzi
nele „Semănătoarea“ au executat

o mașină de împrăștiat îngrășă
minte minerale prin centrifugare. 
Randamentul ei este de trei 
mai mare decît tipul vechi.

La realizarea acestor mașini 
fost folosite metode moderne 
turnare, forjare, călire și sudură 
care au asigurat o calitate superi
oară produselor și însemnate eco
nomii de metal.

(Agerpres)

Viitori arhitecți — azi încă studcnți — Ia orele de studiu practic
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Oameni și schele (scara de acces 
a constructorilor la -inul din blocu
rile de pe Șos. Giurgiului din Ca
pitală). Foto: R. COSTIN

BRĂILA (coresp. „Scîn- 
iii“). — Constructorii de 

vase de la Șantierul 
naval „1 Mai“ Brăila au 
lansat la apă încă un șlep 
de 1 700 tone — al 4-lea 
din seria de șlepuri pla
nificate pentru acest an. 
Extinzînd metoda înain
tată de croire, sudare și 
asamblare, constructorii

au lansat la apă acest vas 
cu o lună de zile mai de
vreme. Din cele 95 de 
vase construite anul a- 
cesta în șantier — șlepuri 
de 1 700 tone, bacuri, cea- 
muri, vase dormitor etc. 
— mai mult de jumătate 
au fost executate și livra
te beneficiarilor cu circa 
20 de zile mai devreme.

După trei trimestre
La sfîrșitul celor trei trimestre din acest an, side- 

rurgiștii s-au prezentat cu un bogat bilanț de reali
zări. Ei au prelucrat o cantitate sporită de oțel, dînd 
peste prevederile planului mai mult de 36 000 tone de 
laminate finite pline și țevi fără sudură din oțel. în 
același timp ei au îmbogățit gama sortimentelor de 
laminate cu prăjini pătrate cu dublu blocaj, șenile 
pentru tractor, corniere pentru construcții metalice, 
fier-beton pentru armături în construcții, sîrmă de 
oțel înalt-aliat pentru încărcarea cu sudură a cilindri
lor laminoarelor etc. Sporul de producție a fost reali
zat îndeosebi pe seama creșterii indicilor de utilizare 
a agregatelor.

Transporturile auto 
în sezonul de iarnă

La sfîrșitul acestei luni 
va intra în vigoare orarul 
de iarnă al autobuzelor, 
în noul mers s-au asigu
rat legături mai bune cu 
celelalte mijloace de trans
port, s-au pus în circula
ție curse suplimentare 
pentru transportul elevi
lor din numeroase sate,. 
care urmează ' cursurile 
unor școli din orașe înve
cinate și s-au reglementat 
cursele de autobuze în 
funcție de orarele de 
iarnă ale întreprinderilor 
sau instituțiilor.

Spre a se asigura călăto
rilor condiții mai confor
tabile, au fost procurate 
aparate pentru încălzirea 
interioară a autobuzelor 
TV 2, din care 250 
au și fost montate. La 
autobuzele TV 1, in
stalațiile de încălzire 
existente vor fi înlocuite 
cu instalații mai mo
derne.

Direcția generală 
transporturilor auto
luat și alte măsuri : 
fost date în folosință 
6 stații noi de între
ținere la Tg. Jiu, Cluj,

a
a

au

Tg. Mureș, Adj ud, Me
diaș și Tulcea. Aces
tea sînt prevăzute cu in
stalații moderne : spălă
torii mecanizate, stații 
termice pentru încălziri 
centrale, instalații spe
ciale pentru preîncălzirea 
autovehiculelor pe plat
forme descoperite,^ benzi 
mecanizate pentru între
ținere, instalații de aer 
comprimat, castele de apă 
etc. Aici vor putea fi în
treținute în condiții bune 
peste 1 200 de autovehi
cule. Pînă la sfîrșitul a- 
nului vor mai fi date în 
folosință încă 8 asemenea 
stații : la Gura Humoru
lui, Vatra Dornei, Piatra 
Neamț, Oravița, Miercu
rea Ciuc, Toplița, Lipo- 
va și Dorohoi. Tot în ve
derea iernii, la 47 de 
unități au fost executate 
diferite amenajări.

Direcția generală 
transporturilor auto 
mai repartiza în acest
întreprinderilor regiona
le de transporturi auto
buze, autocamioane 
autobasculante.

Și

O nouă fabrică de piine
MEDIAȘ (coresp. „Scînteii"). — 

La Mediaș a intrat în func
țiune o fabrică modernă de pîine. 
Această nouă unitate de industrie 
alimentară are o capacitate de 28 
de tone în 24 de ore. Ea va asigura 
produsele de panificație necesare 
orașului și raionului Mediaș.

S-au încheiat lucră
rile de contractare în
tre comerț și industrie 
pentru mobila care va 
fi pusă în vînzare în 
semestrul I al anului 
viitor. La principalele 
produse, numărul tipu
rilor și modelelor a 
crescut. în anul 1964 
se vor pune la dispo
ziția cumpărătorilor 14 
tipuri de camere stu
dio, 3 variante de dor
mitoare și camere corn

binale (precum și piese 
separate din aceste 
garnituri) din tipul „II- 
va", produse la Ipro- 
fil „23 August" din Tg. 
Mureș, 6 garnituri de 
mobilă de bucătărie 
etc. Vor apărea în ma
gazine și scaune tip 
„Hercules", cu speteze 
și tăblii lustruite, în 
culori deschise. Supra
fața colorată va fi aco
perită cu o folie sub-

fire de protecție 
polietilenă. Alte arti
cole mult cerute vor fi 
livrate în semestrul I 
în cantități mai mari : 
mobilier curbat și mo
bilă pentru bucătărie. 
Tot pentru anul 1964, 
Ministerul Economiei 
Forestiere a pregătit 
137 de modele adecva
te noilor locuințe ; în 
curînd, acestea vor fi 
prezentate comerțului 
spre omologare.

® 7—10 tone de cărbune pe post • Viteza de avansare — peste 100 m lunar
® Zilnic 10 vagoane de cărbune mai mult pe brigadă

Denumirea de abataj-cameră este 
îndeajuns de cunoscută. Acolo, în 
adîncuri, minerii sapă în miezul stra
tului de cărbune o galerie — preaba- 
tajul. Apoi, pe o parte și pe alta, pe 
„aripi“ cum spun minerii, începe ex
ploatarea. Nu așa dintr-o dată — mun
tele nu permite, se surpă sub presiu
nea lui uriașă — ci metodic, pe por
țiuni mici, în „camere“. Armate în 
lemn și metal, camerele își sporesc în- 
tr-una spațiul pe seama peretelui de 
cărbune. Un „cîmp“ după altul este 
sfărîmat. „Recolta“ lui — un cîmp 
are 80—35 tone de cărbune — se 
scurge în întortocheate și lungi căi 
subterane spre „ziuă“. Unite la un loc, 
la putui central al minei, vagonetele din 
fiecareț abataj se contopesc într-un' 
imens 'și neîntrerupt torent de cărbu
ne. Cîijid dintr-un abataj-cameră căr
bunele/ a fost scos, el este prăbușit, a- 
bandonat. Alt abataj-cameră. în ime
diata vecinătate, îi ia locul.

în anii aceștia, ani de necontenită 
bătălie pentru sporirea producției și 
productivității muncii, minerii au adus 
în abatajele-cameră priceperea și hărni
cia lor, îmbunătățind în mare parte 
procesul de extracție a cărbunelui.

în toate abatajele-cameră din Valea 
Jiului transportul cărbunelui de la fron
tul de lucru la rolul de încărcare se 
face mecanizat, pe transportoare cu 
racleți. S-au experimentat și se extind 
craterele blindate scurte, perforatoare
le rotative pneumatice.

în sectorul III al minei Petrila s-a 
încercat, cu bune rezultate, armarea 
mixtă cu lemn și grinzi metalice. Cîte
va brigăzi de mineri de la Aninoasa, 
Vulcan, Uricani au adus treptat perfec-

ționări în organizarea muncii. Pe aceste 
căi, randamentele și viteza de avansa
re au crescut. Dar cîmpurile de căr
bune din adîncuri ascund încă serioa
se rezerve de creștere a productivității.

★
Ștefan Laszlo nu se numără printre 

bătrînii minei Petrila, nici printre acei 
cunoscuți veterani ai Văii Jiului care 
au înscris sub pămînt adevărate pagini 
de eroism din noua istorie a cărbune
lui. A venit la Petrila doar acum 6 ani, 
fără să știe cum arată un abataj. A în
ceput ca vagonetar la lucrările de des-

O experiență valoroasă 
în Valea Jiului

CALITATEA SENWTVLVI ÎN EENTSBL ATENȚIEI

chideri și pregătiri. Și pentru că aici se 
cere un plus de calificare și pricepere, 
de spirit de organizare și disciplină, nu 
i-a fost greu să ajungă ajutor de mi
ner, apoi miner. Cînd i s-a încredințat 
o brigadă, în sectorul III, știa să deslu
șească bine rostul abatajului.

Randamentele pe care le obți
nea brigada erau în rînd cu rea
lizările celor mai bune brigăzi ale 
minei. Numai cu un singur lucru nu se 
împăca Laszlo. „Recoltarea“ unui cîmp 
de cărbune pe o aripă dura prea mult : 
aproape un schimb de 8 ore. Le-a îm
părtășit ortacilor nemulțumirea.

— Așa-i tradiția — i-au răspuns. De 
cînd ne știm tot așa lucrăm : șutul și 
cîmpul. Au mai încercat ei și alții să 
scoată cîte două cîmpuri. Dar nu merge.

„Au mai încercat și alții“, „două cîm
puri“, Laszlo le-a prins din zbor și i-au 
rămas în minte. S-a apucat să facă so
coteli. Munca după „tradiție“ dă o 
productivitate de 4—5 tone pe post, o 
viteză de avansare de 3 m zilnic. Dar 
dacă realizăm cîte două cîmpuri pe 
schimb din fiecare aripă ? înseamnă să

dublezi productivitatea muncii, viteza 
de avansare, producția...

Șeful sectorului, tehnicianul Ștefan 
Tenczler, un îndrăzneț căutător al noi
lor metode de lucru, a ascultat, a sus
ținut ideea șefului de brigadă. A ținut 
însă să adauge : dacă lucrăm ca pînă a- 
cum, nu sînt sorți de izbîndă. Trebuie 
găsită o nouă formă de organizare a 
muncii în brigadă, pe schimburi.

Ideea celor două cîmpuri de cărbune 
pe schimb și aripă de abataj, perspec
tiva ridicării productivității muncii la 
niveluri neatinse, a cîștigat de partea 
ei un întreg colectiv de ingineri, tehni
cieni, de oameni cu experiență în me
serie. S-a pornit în căutarea timpului 
neproductiv, a unor soluții mai judi
cioase de muncă.'.Schimburile din bri
gada lui Laszlo au fost cronometrate și 
fotografiate operație cu operație, de-a 
lungul celor 480 de minute de muncă. 
Calculele făcute au dat rezultate sur
prinzătoare : timpul irosit într-un 
schimb echivala cu timpul necesar ex
tragerii unui nou cîmp de cărbune. S-a 
întocmit un grafic ciclic de lucru, care 
cuprinde eșalonarea în timp a tuturor 
operațiunilor miniere, numărul de oa
meni, sarcinile precise pentru fiecare 
om din schimb.

Dacă n-a fost ușoară găsirea noii me
tode, a noii forme de organizare a 
muncii, aplicarea ei în abataj s-a dove
dit și mai dificilă. Trebuia schimbată o 
practică îndelungată, obișnuința oame
nilor de a lucra într-un anumit fel. Tre
buia însușită o nouă ordine a fazelor 
de lucru, adîncită specializarea oameni
lor, disciplina. Sarcina asta și-au lua
t-o Ștefan Laszlo și ceilalți membri de 
partid din brigadă. Au învățat oamenii 
să se încadreze în timpul prevăzut pen
tru fiecare operație, să reducă volumulfiecare operație, să reducă volumul

L. VISKI 
coresp. „Scînteii“

(Continuare în pag. IlI-a)

TELEGRAMĂ
agrono ii pe teren

stat au
în toamna aceasta, gospodăriile 

colective din raionul Băilești însă- 
mînțează cu grîu, orz și secară 25 320 
ha. Preocuparea pentru buna desfă
șurare a acestei campanii a început 
cu mult timp în urmă. Pe baza re- 

, zultatelor obținute în producție, in
ginerii agronomi au stabilit soiurile 
care vor fi folosite și terenurile 
destinate însămînțării griului. în 
cele mai multe gospodării s-au fer
tilizat și arat suprafețe însemnate de 
teren cu mult înainte de sosirea 
timpului optim pentru semănat, s-a 
condiționat și tratat sămînța nece
sară. Acum se desfășoară din plin 
semănatul. Potrivit datelor centrali
zate la consiliul agricol raional au 
fost însămînțate peste 5 000 ha cu 
cereale păioase.

Am vizitat mai multe gospodării 
colective și am stat de vorbă cu in
ginerii agronomi. în aceste zile ei 
își îndreaptă atenția spre executa
rea semănatului la timpul optim și 
de bună calitate. La Galicea Mare, 
inginerul agronom Ilie Boagiu ne-a 
relatat că întreaga cantitate de să
mânță de grîu a 
nată și 
gătit în 
ca este 
s-au și
Cu fiecare din cele 
însămînțează zilnic 
tare. Pe semănători 
viști instruiți de către inginerul a-
gronom, care urmăresc respectarea 
adîncimii de îngropare a semințelor 
și asigurarea densității optime.

La Galicea Mare, la Catanele

fost condițio- 
tratată. Terenul a fost pre- 

proporție de 70 la sută. Mun- 
bine organizată. Pînă acum 
însămînțat aproape 400 ha. 

7 semănători se 
cite 11—12 hec- 
lucrează colecti-

și în alte comune, inginerii agro
nomi urmăresc îndeaproape ca 
mecanizatorii să pregătească bine 
terenul înainte de semănat. Ing. 
Dobre Zamfirescu, de la gospodăria 
colectivă din comuna Rastu, împreu
nă cu șefii celor două brigăzi de 
tractoare, controlează permanent 
calitatea lucrărilor. Aci s-a organizat 
și schimbul de noapte pe tractoare. 
Pentru a nu se executa arături ne
corespunzătoare, ei controlează în 
timpul nopții calitatea lucrărilor e- 
fectuate de tractoriștii din schim
bul II.

Pe inginerii agronomi Marin Ghi- 
ță, de la gospodăria colectivă Urzi
cuța, și Virgil Boștină, de la gospo
dăria colectivă din Cornu, i-am gă
sit, de asemenea, pe cîmp, la semă
nat. Pentru respectarea adîncimii 
semănatului, ei au luat măsuri ca 
mecanizatorii să aplice contragreu
tăți la semănători și să protejeze 
tuburile de conducere a seminței în 
sol. în aceste gospodării colective 
s-a însămînțat pînă acum peste 30 
la sută din suprafața planificată. 
Inginerii agronomi, împreună cu in
ginerii mecanici de sector din S.M.T., 
au emis ordine de lucru prin care se 
stabilesc caracteristicile lucrărilor ce 
trebuie executate. în felul acesta 
fiecare tractorist știe ce are de fă
cut și se străduiește să muncească 
bine.

în unele gospodării colective din 
cuprinsul raionului se semnalează 
însă rămîneri în urmă la pregătirea 
terenului. La Rudari, Coveiu, Giu- 
bega și în alte gospodării colective

pe care le-am vizitat, trebuie luate 
măsuri pentru eliberarea terenurilor 
ocupate de culturile tîrzii. De aseme
nea, este necesar ca mecanizatorii să 
depună eforturi pentru a executa 
lucrările așa cum cer specialiștii.

R. APOSTOL 
coresp. „Scînteii"

Lucrătorii din gospodăriile de 
obținut succese însemnate la semănatul 
griului și al celorlalte culturi de toamnă. 
Pentru grăbirea lucrărilor, la G. A. S. 
Dragalina, raionul Călărași, 31 tractoare 
lucrează noaptea la pregătirea terenului, 
în acest scop, schimbul doi pe tractoi 
a fost completat cu mecanici de la a- 
teliere. Ca urmare a hunei organizări a 
muncii, în această gospodărie s-au și 
semănat cu grîu 2 000 ha din cele

3 600 ha prevăzute în plan. Realizări 
deosebite în campania de toamnă au 
obținut unitățile din trusturile Gostat 
Suceava, Sînnicolau Mare, Bacău și Slo
bozia, care au însămînțat peste 40 la 
sută din suprafețele planificate. Pe în
treaga țară, gospodăriile de stat au în
sămînțat, pînă la 7 octombrie, 26 la sută 
din suprafețele destinate a fi cultivate 
cu grîu. De asemenea, au fost arate 
86 000 ha de porumbiște.

La stațiunea experimentală Săftica-București : agregat de două semănători, remorcate de un tractor, lucrează 
la semănatul griului. ,Foto : A. CARTOJAN
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Președintele Ciprului, arhiepiscopul Makarios, a adresat președin
telui Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, o tele
gramă în care transmite mulțumiri cordiale în numele poporului cipriot 
și al său personal pentru felicitările primite cu prilejul aniversării inde
pendenței Ciprului. (Agerpres)

ALBUL OBLIGĂ
în magazine, pe vre

muri, halatul alb era 
un privilegiu rezervat 
aproape exclusiv far
maciilor și drogherii
lor. îl găsim astăzi în 
magazinele de tot fe
lul, mai ales în cele 
alimentare, unde e 
cum nu se poate mai 
la locul său, în ton cu 
mobilierul modern, din 
sticlă, metal și plăci 
lucioase din lemn a- 
glomerat, cu unitățile 
spațioase, curate 
bine luminate, 
mărfurile frumos 
ranjate în rafturi, 
plăcut să fii servit
un vînzător cu o ati
tudine cuviincioasă, 
plină de respect și so
licitudine. Plăcerea a- 
ceasta e sporită de 
ținuta exemplară a 
vînzătorilor din ma
gazine, de albul impe
cabil al halatului, bo
netei și șorțului. Be
lul cum se prezintă 
vînzătorul contribuie, 
evident, la crearea a- 
celei ambianțe civili
zate, 
care
în magazine.
alb îmbrăcat pentru 
protejarea îmbrăcă-

minții e, în același 
timp, și expresia unui 
anumit stil de deser
vire, a unui anumit 
mod de a practica și 
înțelege comerțul.

într-un magazin a- 
limentar, mai ales, 
cumpărătorul e foarte 
sensibil la ținuta celui 
care servește, 
nu e
decît să ai de-a face

Nimic
mai contrariant

și 
cu 
a-
E 

de

/ Instantanee/

îmbietoare, cu 
ne-am obișnuit 

Halatul

cu un vînzător negli
jent sau certat cu 
principiile igienei. Nici 
deservirea exemplară, 
nici zîmbetul cel mai 
fermecător nu vor 
putea face să i se trea
că cu vederea mîinile 
spălate în grabă, bar
ba nerasă la timp, ha
latul pătat. A doua 
oară cumpărătorul va 
căuta să fie servit de 
un vînzător îngrijit, 
atent la felul cum se 
prezintă. în ce priveș
te pe tovarășele vîn- 
zătoare, nu strică chiar 
și un pic de cochetă
rie suplimentară în ți
nută.

Curios e, 
faptul că mai 
vînzători care 
venita atenție 
rii mărfurilor 
dar desconsideră aran
jarea propriei lor 
persoane. O ținută co
rectă este nu numai o 
obligație elementară 
de serviciu, ci și o do
vadă de respect pentru 
cumpărători. Negli
jențele în ținută, ca și 
în deservire sînt o 
notă proastă pentru 
magazin, dovedesc 
slaba înțelegere a im
portanței acestei pro
bleme pentru comer
țul nostru.

...Ora 7 dimineața. 
Peste cîteva clipe se 
va deschide unitatea. 
Mărfurile au fost a- 
ranjate. Vînzătorii 
și-au pus halatele, 
șorțurile, bonetele. 
Toate de un alb scli
pitor. E momentul 
pentru o ultimă pri
vire și asupra persoa
nei. Ținuta e corectă, 
nici un amănunt su
părător ? Atunci, e în 
ordine.

In definitiv, albul 
obligă...

T. ONOFREI

desigur, 
găsești 

dau cu- 
aranjă- 
în raft,
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CRAIOVA. Biroul Comitetului regional de partid 
Oltenia a analizat felul cum muncesc Comitetul 
raional de partid Băilești și Comitetul orășenesc du 
partid Tg. Jiu cu instructorii nesalariați. Instructorii 
sînt ajutați să-și îmbunătățească metodele de 
muncă. La Comitetul orășenesc de partid Tg. Jiu. 
se obișnuiește ca la instructajele lunare care se fac 
cu activiștii de partid să fie invitați și instructorii 
nesalariați. In fața lor s-au făcut expuneri pe teme 
ca : „Organizarea și planificarea muncii în cadrul 
birourilor organizațiilor de bază“, „Pregătirea și 
desfășurarea adunărilor generale ale organizațiilor 
de bază“, „Munca politică în întreprinderile in
dustriale, strîns legată de îndeplinirea sarcinilor de 
producție" și altele. Pregătirea multilaterală a con
tribuit ca majoritatea instructorilor nesalariați să-și 
îmbunătățească metodele de muncă, 
să ajute mai bine organizațiile de 
partid în desfășurarea activității lor.

în ședința biroului comitetului re
gional de partid s-a arătat că, în 
munca cu instructorii nesalariați, 
pe Ungă experiență bună, există și 
neajunsuri. Principala lipsă constă
în faptul că unii instructori au prea multe sarcini 
obștești și nu pot să le ducă la îndeplinire. Pen
tru în'ăturarea lipsurilor semnalate, biroul Comi
tetului regional ele partid Oltenia a adoptat un 
plan de măsuri.

CÎMPINA. Recent, Comitetul raional de partid 
Cîmpina a analizat într-o plenară cum se 
ocupă comitetele de partid și organizațiile de 
bază din schelele petroliere Cîmpina, Băicoi și 
Moreni de promovarea procedeelor tehnologice 
înaintate și de reducerea timpului de interven
ție la sonde. Reteratul prezentat de tov. ing. 
Nicolae Nica, secretar al comitetului raional, 
discuțiile la care au participat numeroși acti
viști de partid, ingineri și alți specialiști din 
schele au subliniat că organizațiile de partid, 
sprijinite de comitetul raional, se ocupă com
petent de această latură importantă a procesu
lui de producție. In plenarele comitetelor de

partid din schele, în adunările generale ale 
organizațiilor de bază s-a analizat pe larg pro
blema extinderii proceselor de recuperare se
cundară și a altor procedee tehnologice avan
sate în scopul creșterii productivității muncii 
și al reducerii prețului de cost pe tona de țiței 
extrasă. Colective formate din cei mai buni 
specialiști, ingineri și tehnicieni au studiat po
sibilitățile concrete de aplicare a acestor pro
cedee în fiecare schelă în parte. Numai prin 
extinderea injecției de gaze și apă la sonde 
s-a obținut în primele 8 luni în cele trei schele 
un spor important la producția de țiței. Nu
meroase alte procedee au contribuit la crește
rea producției de țiței prin mărirea intervalului 
între două intervenții.

sarcinile actuale ce stau în fața colectivelor de 
muncă ale uzinelor și fabricilor din Mediaș. 
Stațiile de radioamplificare au fost îndrumate 
să-și concentreze atenția asupra problemelor 
principale, să realizeze emisiuni variate și bo
gate în conținut.

CÎMPIA TURZII. (coresp. „Scînteii"). La Uzi
nele „Industria Slrmei“ din Cîmpia Turzii lucrează 
peste 2 000 de tineri. Dintr-o analiză recentă a 
comitetului de partid asupra felului cum participă 
tineretul la îndeplinirea sarcinilor de plan și la 
munca patriotică a reieșit că peste 480 de tineri au 
obținut titlul de evidențiat în întrecerea socialistă. 
Mulți tineri aplică metode înaintate în producție. 
Cele 22 posturi utemiste de control stimulează in

teresul tinerilor pentru o producție 
sporită și de calitate. în vederea ri
dicării măiestriei profesionale, circa 
1 000 de tineri au urmat cursurile de 
ridicare a calificării. Din inițiativa 
organizației U.T.M. s-au organizat 
cu tinerii vizite în întreprinderi evi
dențiate în întrecerea socialistă :

Uzinele metalurgice „Unirea" și Uzinele de pielă
rie și încălțăminte din Cluj, Uzinele chimice din 
Turda și altele. Concursurile „Cine știe meserie, 
cîștigă“ au stimulat pe tineri în îmbogățirea cunoș
tințelor profesionale. Tineretul din uzină a făcut 
în acest an peste 64 000 ore de muncă patriotică la 
amenajarea unor drumuri, înfrumusețarea orașului 
etc. Au fost colectate aproape 300 000 kg de fier 
vechi.

BUCUREȘTI. La uzina „Electromagnetica“ 
din Capitală a avut loc deschiderea noului an 
școlar în învățămîntul de partid. în fața 
cursanților, tov. Constantin Petrescu, secreta
rul comitetului de partid, a vorbit despre în
semnătatea învățământului de partid. Propa
gandiștii au indicat cursanților 'problemele și 
bibliografia pentru primul seminar, făcîndu-le 
și unele recomandări asupra studiului. (De la 
Dumitru Jianu, coresp. voluntar).

MEDIAȘ (coresp. „Scînteii“). Comitetul oră
șenesc de partid Mediaș a organizat o consfă
tuire cu redacțiile și colaboratorii stațiilor de 
radioamplificare ale întreprinderilor din loca
litate. Din referatele prezentate în cadrul con
sfătuirii și din discuții a reieșit că stațiile de 
radioficare își aduc contribuția la realizarea 
sarcinilor de producție și la munca educativă. 
O activitate bună desfășoară colectivele de re
dacție de la Fabrica „Vitrömetan“, Fabrica de 
geamuri, Uzinele „Emailul roșu“, Uzinele tex
tile și altele. Ele folosesc forme interesante de 
prezentare a realizărilor și a activității munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor. Se bucură 
de răsunet rubricile : „Noutățile zilei“, „Ne 
vorbesc evidențiații noștri“, „La microfon teh
nica și tehnologia nouă“, „Aci satira și umorul 
local“, „Interviul nostru“ etc. în concluzie, 
tovarășul Gaghi Ladislau, secretar al Comi
tetului orășenesc de partid Mediaș, a subliniat

O lecție practică în fața planorului, la aeroclubul regional din Tg, Mureș. Foto : R. COSTIN
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In regiunea Crișana îmbunătățirea
terenurilor sărăturoase
In partea de sud-vest a regiunii 

Crișana există suprafețe întinse de 
soluri sărăturoase. Ele se găsesc în
tr-o zonă situată pe malul sting al 
Crișului Alb, în hotarul comunelor 
Zărand, Olari, Șimand, Nădab și se 
întind pînă la Socodor, Siclău și 
Grăniceri. Asemenea soluri există și 
în zona îndiguită a celor două Cri- 
șuri : Alb și Negru, în special în ho
tarul comunelor Chișineu-Criș și 
Zerind. O altă zonă se extinde pe 
malul drept al Crișului Negru, cu- 
prinzînd o bună parte din cîmpia 
Salontei. Terenurile amintite totali
zează o suprafață de peste 78 000 de 
hectare.

îmbunătățirea acestor terenuri 
prezintă o mare în
semnătate economi
că. Ea se poate rea
liza prin aplicarea 
de amendamente și 
alte lucrări agroteh
nice. Solurile cu o 
salinizare mai slabă 
în stratul superfi
cial pot fi cultivate 
cu plante furajere, 
asigurînd producții 
de masă verde de 
cîteva ori mai mari 
decît cele de pe pă
șuni. La folosirea 
acestor terenuri tre
buie să se execute 
arături superficiale, 
la 14—18 cm, atît 
cit permite adînci- 
mea stratului nesa- 
linizat. Executarea 
de la început a 
unor arături adinei, prin care se 
scot la suprafață sărurile acumùlate 
la adîncime, face ca stratul cu ve
getație naturală să fie distrus și din 
această cauză plantele cultivate nu 
rezistă concentrației mari de săruri. 
Așa s-a întîmplat, cu cîțiva ani în 
urmă, în comunele Șimand, Chi
șineu-Criș, Siclău etc. din raio
nul Criș. Au trebuit să treacă 5—6 
ani pînă cînd sărurile de la suprafață 
au putut fi spălate natural în adîn
cime și numai după aceea a fost po
sibilă folosirea în cultură a acestor 
soluri. Adîncirea stratului arabil se 
poate face numai pe măsura aplică
rii de amendamente și a executării 
unor lucrări agrotehnice adecvate.

Din anul 1961, pe terenurile sără
turoase aparținînd gospodăriilor co
lective din Olari, Nădab, Chișineu- 
Criș, Zerind și Socodor se fac nu
meroase experiențe spre a se stabili 
măsurile potrivite pentru îmbunătă
țirea lor. Cele mai bune rezultate 
s-au obținut prin aplicarea de amen
damente : fosfogips, spumă de var, 
sulf și praf de lignit, și însămînța- 
rea unor culturi ca : borceag de 
toamnă, secară furajeră, ovăz, iarbă 
de Sudan și sorg. Astfel, la G.A.C. 
Olari, pe parcela pe care s-au apli
cat 40 de tone de gunoi de grajd și 
30 de tone de fosfogips, s-au obți
nut, în al doilea an de cultură, 
24 500 kg de sorg pentru siloz la hec
tar, iar pe parcela unde s-a dat a- 
ceeași cantitate de spumă de var, 
s-au recoltat cite 23 800 kg la ha. La 
gospodăria colectivă din Zerind, pe 
porecla amendată cu fosfogips și în
grășată cu gunoi de grajd, s-au ob

CUVÎNTUL CADRELOR 
DIN AGRICULTURĂ

ținut 9 850 kg borceag de toamnă 
masă verde Ia hectar, iar după re
coltarea borceagului a fost însămîn- 
țată iarbă de Sudan, care a dat 9 200 
kg de masă verde la hectar.

Reiese limpede că cele mai bune 
rezultate s-au obținut prin aplica
rea fosfogipsului, iar acolo unde al- 
calinitatea solurilor este mai mică, 
cum ar fi cazul la G.A.C. Olari, se 
obțin rezultate bune și prin aplica
rea spumei de var.

Din datele obținute de Centrul ex
perimental de la Socodor, raionul 
Criș, rezultă că se obțin rezultate sa
tisfăcătoare și în cazul aplicării a 
15—20 tone de fosfogips sau spumă 
de var împreună cu 15—20 tone de 
gunoi de grajd semifermentat și 300 
kg sulfat de amoniu la hectar.

Ce plante trebuie 
cultivate pe aceste 
soluri ? Așa cum 
am subliniat mai 
sus, cele mai bune 
rezultate s-au obți
nut la culturile fu
rajere : sorg, iarbă 
de Sudan, secară 
furajeră și borceag 
de toamnă.

Ameliorarea ra
dicală a săraturilor 
se poate realiza nu
mai prin aplicarea 
unor măsuri ame
liorative de bază, 
care fac posibilă 
spălarea sărurilor 
solubile din stratul 
de dezvoltare a ră
dăcinilor și apoi, 
treptat, pe toată a- 
dîncimea, pînă la 

apa freatică. Pentru ca fenomenul 
de salinizare să nu se mai repete, 
este necesar ca pînza de apă freati
că să fie coborîtă, prin drenare, sub 
nivelul critic. Dar, pentru moment, 
această măsură este mai greu de re
alizat, deoarece sînt necesare lucrări 
costisitoare de drenare. Totuși, prin 
unele măsuri ameliorative ca : asi
gurarea evacuării apelor ce băltesc 
la suprafață șl aplicarea de amen
damente combinate cu îngrășăminte, 
se pot asigura sporuri mari de pro
ducție, în special de masă verde.

Pe solurile cu pînza de apă frea
tică la suprafață — așa cum sînt cele 
din bazinul Crișului Alb și Negru — 
extinderea exagerată a culturii ore
zului și aplicarea de irigații nera
ționale pot duce la apariția feno
menului de salinizare sau înmlăș- 
tinare. De acest fapt trebuie ținut 
seama la proiectarea și amplasarea 
orezăriilor. O dată cu proiectarea 
sistemului de irigare, o atenție deo
sebită trebuie acordată sistemului de 
drenare. care trebuie să fie cores
punzător cerințelor acestui sol. Iată 
de ce se cere aceeași atenție și din 
partea gospodăriilor cultivatoare de 
orez, care vor trebui să asigure buna 
întreținere a sistemului de drenare.

Pe măsura dezvoltării gospodării
lor colective, a creșterii gradului de 
mecanizare și asigurării lor cu a- 
mendamente și îngrășăminte, solu
rile sărăturate constituie o rezervă 
care va putea asigura o mare can
titate de furaje.

folosit 
intensiv 
si 
rational
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Ing. EFTIMIE STEPĂNESCU 
directorul Stațiunii experimentale 

agricole Oradea

La G.A.S. Cochirleni, regiunea Dobrogea, terenuri în panta, altădată ero- 
au fost terasate și plantate cu viță de vie»

Construcțiile noi, masive, care au 
schimbat atît de mult înfățișarea la
șului, transformîndu-1 pe zi ce trece 
intr-un oraș modern, obligă la îm
bunătățirea în mod corespunzător a 
activității gospodărești-edilitare în 
această localitate. Peisajul ieșean 
s-a îmbogățit cu un centru al ora
șului aproape în întregime nou, cu 
cartiere de locuințe a căror frumoasă 
linie arhitectonică prevestește încă 
de pe acum chipul orașului de mîine. 
Mii de familii s-au mutat în aparta
mentele confortabile ale blocurilor 
din Nicolina și Socola, pe malul 
drept și cel sting al Bahluiului, de la 
Copou, din Tătărași. De asemenea, 
sînt deschise șantiere importante, 
unde se înalță numeroase alte locu
ințe. în piața Unirii este proiectat 
un impunător hotel cu 12 etaje, la 
parterul căruia vor funcționa un 
restaurant și agenții O.N.T., TAROM, 
C.E.C., P.T.T.R. etc.

La Copoul universitar, cum este 
denumit de ieșeni, stau ca mărturie 
a grijii părintești pe care partidul și 
guvernul o poartă tineretului studios 
18 cămine studențești noi ; alăturîn- 
du-se celor de construcție ceva mai 
veche, ele vor permite ca anul aces
ta să fie cazați la Iași circa 9 000 de 
studenți. în ultimii ani s-au dat în 
folosință, tot pentru studenți, două 
cantine noi ; o a treia, cu o capaci
tate de 2 0000 de locuri, este aproape 
gata.

Străzi, apă, lumină

Paralel cu această vastă activitate 
de pe șantierele de construcții, la 
Iași se desfășoară și numeroase lu
crări de ordin gospodăresc-edilitar, 
executate din fonduri importante a- 
locate de stat, din bugetul sfatului 
popular orășenesc, cit și cu sprijinul 
cetățenilor. Anul trecut s-au con
struit peste 100 000 mp de străzi și 
trotuare. Lucrările actuale încheie 
trasarea autostrăzii-bulevard din 
cartierul D. Cantemir,' aștern străzi 
noi ca Străpungerea-Tutova (care își 
cere de pe acum un nume potrivit), 
Primăverii, Broșteni etc. Nu de mult, 
panglica lată a bulevardului T. Vla- 
dimirescu a ajuns la Bahlui. Ea nu 
se oprește însă aici ci, pe un pod ce

urmează să se construiască, va trece 
pe malul celălalt al rîului, spre a 
face astfel legătura între cele două 
cartiere noi de aici. Se lucrează in
tens la construcția șoselei Tutova, 
care trece prin noua zonă industria
lă a lașului. De fapt, toate acestea 
nu sînt simple construcții de străzi, 
ci lucrări complexe, de mari pro
porții, prin care, în același timp, se 
amenajează sau se extind instalații 
de apă, electrice, de canalizare, tele
fon etc. De pildă, extinderea rețelei 
de apă potabilă pe numeroase străzi 
mărginașe însumează peste 2 000 m.l. 
Datorită unor importante lucrări de 
canalizare, în plină desfășurare a-

Pe teme
gospodărești-edilitaie

cum de-a lungul Bahluiului, apa a- 
cestui rîu va curge limpede prin 
oraș.

lașul modern, care a și început să 
se contureze, își extinde mereu re
țeaua electrică (numai anul acesta 
încă 23 de străzi au început să fie 
luminate electric), înlocuiește ilumi
natul obișnuit prin cel cu neon.

Eforturile depuse pentru impre
sionanta transformare a lașului nu 
trec pe lingă locuitorii lui, ci îi în
deamnă, deopotrivă, și pe ei Ia lu
crări valoroase. Cu sprijinul cetățe
nilor, antrenați de deputați, sfatul 
popular orășenesc realizează unul 
dintre obiectivele importante ale în
trecerii între orașe pentru o cît mai 
bună gospodărire și înfrumusețare a 
lor — amenajarea de spații verzi, să
direa florilor etc. La taluzarea malu
rilor Bahluiului, la amenajarea la
cului Ciric, la lucrările pentru crea
rea și întreținerea spațiilor verzi și 
de străzi, la plantări de pomi, con
tribuția adusă anul acesta de cetă
țeni prin muncă patriotică are o va
loare de peste 3 500 000 de lei.
Ce înseamnă uneori o ,,medie"

în dările lor de seamă, așa cum se 
obișnuiește îndeobște, întreprinde
rile dependente de secția de gospo-

S-ar părea, la prima 
vedere, că e vorba de 
un simplu caz de de
lapidare și fals în acte 
publice. Chestiunea e 
ceva mai complicată. 
Angajat în postul de 
contabil-casier la In
stitutul de cercetări 
horti-viticole din Ca
pitală, Alexe Andreia- 
nu a reușit în mai pu
țin de un an să delapi
deze suma de 23 000 lei. 
Fără multă bătaie de 
cap, fără să recurgă la 
cine știe ce rețete sa
vante sau combinații 
spectaculoase. A dela
pidat în>tihnă, liniștit, 
cît a vrut. Cum a fost 
cu putință ? Omul era, 
pur și simplu, lăsat de 
capul lui. Nici un fel 
de control nu l-a de
ranjat în activitatea 
sa.

Rostul și importanța 
controlului în toate 
sectoarele vieții noas
tre publice și econo
mice sînt mai mult de
cît evidente. Controlul 
are un mare rol în e- 
ducarea lucrătorilor 
din economie în spiri
tul disciplinei finan
ciare, a justei aplicări 
■a legilor, aduce o con
tribuție de seamă la a- 
părarea și consolidarea 
avutului obștesc. Sur
prinde, de aceea, fap
tul că, vreme de a- 
proape un an, nu s-a 
învrednicit nimeni să 
facă' un control asupra 
gestiunii lui Andreia- 
nu, ca și cum aici lu
crurile ar fi stat cum 
nu se putea mai bine. 
Or, după cum au ară
tat cercetările, An- 
dreianu a început să 
sustragă cite 100—200 
lei pe zi, cam de la 
două luni după anga

jare. E clar că un con
trol la timp ar fi scu
tit instituția de pa
gube.

Și doar nu le-ar fi 
trebuit mult tovarăși
lor de lucru să vadă cu 
cine au de-a face. 
După cum au declarat 
unii salariați la pro
ces, în ceea ce privea

CRONICA 
JUDICIARĂ

păstrarea scriptelor 
contabile ale lui An- 
dreianu domnea o de
zordine flagrantă. Ad
ministratorul cantinei 
l-a rugat de mai multe 
ori să facă o confrun
tare între scriptele 
contabile și cele ale 
magaziei, pentru veri
ficare. A fost refuzat. 
Avea obiceiul băutu
rilor alcoolice și juca 
la diferite loterii, tot 
amăgindu-se cu spe
ranța că, odată și oda
tă, va cîștiga o sumă 
mare ca să poată pune 
la loc banii sustrași. 
în ce măsură pusese 
semnul egal între ba
nii institutului și banii 
lui se poate vedea fie 
și din amănuntul că el 
continua să sustragă 
diferite sume chiar și 
în timpul reviziei con
tabile care, în cele din 
urmă, i s-a făcut.

De ce nu s-a contro
lat gestiunea — căci 
n-a fost controlat nici 
de bancă, nici de șeful 
contabil, nici de admi
nistrația cantinei ? La 
proces, șeful serviciu
lui contabilității de la 
Institutul de cercetări 
horti-viticole a decla
rat că nu avea dreptul

să-l controleze decît în 
baza unei delegații din 
partea conducerii. Ad
ministratorul canti
nei a declarat că n-a- 
vea nici el drep
tul să-i verifice ges
tiunea, fiindcă avea 
gestiune aparte și cont 
separat la bancă. A- 
tunci cine avea drep
tul ? Cine avea căde
rea să-l verifice cum 
muncește ? Unde au 
fost, în acest timp, or
ganele controlului fi
nanciar intern ? Este 
evident că, în această 
privință, au fost defi
ciențe serioase. Noroc 
că, în cele din urmă, 
s-au prezentat exact în 
luna cînd se împlinea 
anul de la angajare, 
patru revizori conta
bili din Institutul cen
tral de cercetări agri
cole.

întîmplarea aceasta 
trebuie să dea de gin- 
dit celor în cauză. Este 
nevoie să se revadă 
modul cum funcțio
nează controlul, să se 
ia măsuri pentru mai 
buna organizare a a- 
cestuia, să se întă
rească rolul său în se
sizarea și remedierea 
lipsurilor, la timp, cu 
exigență și răspun
dere.

Judecat de tribuna
lul raional „30 Decem
brie", Alexe Andreia- 
nu a fost condamnat, 
pentru delapidare și 
fals în acte publice, la 
4 ani închisoare corec- 
țională și 3 ani inter
dicție corecțională.

Tribunalul Capita
lei, respingînd re
cursul înaintat de in
culpat, sentința a ră
mas definitivă.

V. SEBASTIAN

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R.P. Romine : Trubadurul — (orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă : Harn
zelle Nitouche — (orele 19.30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala Come
dia) : Vizita bătrînel doamne — (orele 
19,30). (Sala Studio) : Mașina de scris — 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara- (Sa
la Magheru) : Peer Gynt—(orele 19,30). 
(Sala Studio) : Casa cu două intrări - (o- 
rele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Cezar și Cleopatra — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Menajeria de sticlă — (orele 
19,30). Teatrul Muncitoresc C'.F.R.-Giu- 
lești : Paharul cu apă — (orele 19,30). 
Teatrul pentru tineret șl copil (Sala C. 
Miile) : Chlrița în provincie — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (Sa
la Savoy) : Ca la revistă — (orele 20). 
(Sala din calea Victoriei 174) : Palatul 
melodiilor — (orele 20). Teatrul Țăndă
rică (Sala Academiei) : Cartea cu Apolo- 
dor — (orele 16). (Casa de cultură a ra
ionului Grivlța Roșie) : Ala bala porto
cala — (orele 15). Circul de stat : Stele
le Budapestei — (orele 20).

(ggpacaaaasi

MEDIE
dărie comunală a Sfatului popular 
orășenesc Iași înfățișează realizarea 
planului și în procente pe sectoarele 
respective de activitate, cît și media 
acestor procente. în unele cazuri 
însă, această medie oferă surprize ; 
înapoia ei, un succes se adună cu o 
rămînere în urmă, mai mare ori mai 
mică, și conducerea cite unei între
prinderi se autoliniștește la umbra 
acestei „îndepliniri“ sau chiar „de
pășiri” a planului global. Să luăm, 
de pildă, rezultatele obținute în me
die, pe primele 8 luni ale anului, de 
către secția de gospodărie comunală 
a sfatului popular orășenesc. Planul 
acestei secții n-a fost îndeplinit de
cît în proporție de 99 la sută. Iată 
ce aflăm analizînd îndeplinirea lui 
de către fiecare întreprindere în 
parte. într-adevăr, întreprinderi ca 
aceea de gospodărie a localurilor 
și locuințelor (I.G.L.L.), de apă, ca
nal, băi (I.A.C.B.), tehnico-sanitară, 
(I.T.S.) și-au îndeplinit și chiar de
pășit planurile. Dar la adăpostul a- 
cestor cifre mulțumitoare nu se văd 
cele care arată neîndeplinirea sarci
nilor de către alte întreprinderi im
portante, ça aceea de transporturi, 
de construcții și reparații de străzi.

Media este neconcludentă chiar a- 
tunci cînd cu ea se recomandă o în
treprindere sau alta luată izolat. 
Bunăoară, I.G.L.L., care și-a îndepli
nit planul global pe 8 luni în pro
porție de 103 la sută, n-a făcut în 
acest răstimp reparații capitale la 
15 din cele 45 de imobile prevăzute 
în plan pînă la sfîrșitul anului, iar 
la altele a lucrat foarte puțin. Iată 
cum „media“ I.G.L.L.-ului ascunde 
și unele cazuri de tărăgănare, nejus
tificate chiar în condițiile activității 
complexe desfășurate de această în
treprindere.

De asemenea, media nu vorbește 
despre calitatea necorespunzătoare a 
unor lucrări, cum sînt unele dintre 
cele efectuate de întreprinderea de 
construcții și reparații de străzi. Pe 
str. Silvestru, de pildă, s-au făcut 
instalații subterane. La terminarea 
lor, însă, nu s-au astupat ca lumea 
șanțurile. La capătul unei străzi din
spre piața Păcurari se circulă foarte 
greu din pricină că, încă din pri

măvară, ploile au desfundat strada 
— și așa a rămas. De asemenea, pen
tru îmbunătățirea alimentării cu 
apă potabilă a orașului, întreprinde
rea ar trebui să intensifice lucrările 
aflate în curs de executare.

...Un alt exemplu. Parcul de auto
vehicule a fost dotat cu zeci de auto
buze noi, ceea ce dovedește grija 
pentru dezvoltarea transportului în 
comun. Dar înzestrarea lui cu atîtea 
mașini n-a dus la îmbunătățirea co
respunzătoare a transportului în co
mun din lipsa a... 82 de șoferi ! Ne- 
avînd șoferii necesari, întreprinderea 
este nevoită să facă o adevărată 
echilibristică, datorită căreia doar 9 
autobuze circulă în două schimburi, 
cea mai mare parte lucrează intr-un 
singur schimb, iar pentru 12 mașini 
nu sînt deloc șoferi. Sfatul popular 
regional va trebui să-și intensifice 
eforturile în această direcție, să se 
ocupe cu mai multă fermitate de re
zolvarea acestei probleme. Ca ur
mare a situației amintite, autobu
zele, îndeosebi cele de pe traseul 
Nicolina — Fabrica de antibiotice, nu 
respectă întotdeauna graficul de cir
culație. întârzieri se produc și pe tra
seul „Arta populară“ — Ciric, cît și 
pe acelea care duc în afara orașului, 
la Chicira, Mînzătești. Vînători.

Deși ceva mai bună, nu este satis
făcătoare nici circulația tramvaielor. 
Unii vatmani grăbesc în așa fel por
nirea din stații, îneît călătorii nu 
mai au timpul necesar să coboare 
sau să urce. Alții vorbesc urît cu că
lătorii, îi bruschează. Este limpede 
că munca educativă la întreprinde
rea de transporturi Iași lasă de do
rit și că ea trebuie intensificată, iar 
cei care perseverează în a nu-și în
deplini obligații dintre cele mai ele
mentare, să fie trași la răspundere.*

Analizarea periodică, sub toate la
turile, a activității gospodărești-edi
litare desfășurate, acordarea unui 
sprijin concret unităților de specia
litate pentru înlăturarea greutăților 
generate de o muncă vastă și com
plexă, o preocupare mai sistematică 
din partea sfaturilor populare regio
nal și orășenesc și a organelor locale 
de partid față de acest sector — iată 
condiții care ar putea contribui la 
asigurarea unei cît mai bune gospo
dăriri a unuia dintre cele mai mari 
orașe ale țării.

EM. MIHÄILESCU 
M. CORCACI

CINEMATOGRAFE : Vară și fum — 
cinemascop : Sala Palatului R.P. Romi
ne (orele 19,30 — seria de bilete 885), Pa
tria — bd. Magheru 12—14 (9; 11,30; 14f 
16,30; 19; 21,30), București — bd. 6 Martie 
6 (9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21), înfră
țirea intre popoare — bd. Bucureștil-Nol 
(10; 15; 17,30; 20), Grlvița — calea Grlvi- 
ței — podul Basarab (9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30), Melodia — șos. Ștefan cel 
Mare — colț cu str. Lizeanu (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15). Strict secret : — 
cinemascop : Republica — bd. Magheru 
2 (9,30; 11,30; 13,45; 16,45; 19; 21,15), Fes
tival — bd. 6 Martie 14 (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Excelsior — bd. 1 Mai 322 (10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30), Modern — piața G. C'oș- 
buc 1 (9; 11; 14; 16; 18; 20). Ipocriții :
Carpațl — bd. Magheru 29 (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Capitol — bd. 6 Martie 16(10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Oameni de afaceri : 
Tineretului - cal. Victoriei 48 (9,30; 11,30; 
13,30. G. F. Haendel : Tineretului — cal. 
Victoriei 48 (17; 18,45; 20,30). Ultimul tren 
din Gun Hill : victoria — bd. 6 Martie 7 
(9,45; 12; 14.15; 16,30; 18,45; 21), Flacăra
— calea Dudești 22 (16; 18,15; 20,30), Mun
ca — șos. Mihai Bravu 221 (11; 16; 18,15;
20.30) , Lira — calea 13 Septembrie 196 
(15; 17; 19; 21), O zl de toamnă : Central
— bd. 6 Martie 2 (11; 13,15; 15,30; 18;
20.30) . Moartea în șa — cinemascop : Lu
mina — bd. 6 Martie 12 (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 14, 
după-amiază 16; 18,15; 20,30). Escondida : 
Union — str. 13 Decembrie 5—7 (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Program special pen
tru copii la orele 10 la cinematograful 
Doina — str. Doamnei 9. Cel mai mare 
spectacol : Doina — str. Doamnei 9 
(11,45; 14,30; 17,30; 20,30). Filme documen
tare — rulează în continuare de la ore
le 10 pînă la orele 21 la cinematograful 
Timpuri Noi — bd. 6 Martie 18. Codin : 
Giulcști — calea Giulești 56 (10,30; 12,30; 
16; 18; 20), Tomis — calea Văcărești 21 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Libertății — str. 
11 Iunie 75 (10; 12; 14; 16; 18; 20). Marele 
drum ; Cultural — piața Ilie Pintilie 2 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Progresul — șos. 
Giurgiului 3 (15,30; 18; 20,15), Pacea — 
bd. Libertății 70—72 (16; 18, 20). Voi fi 
mamă : Feroviar — cal. G’rivițel 80 (10; 
12; 14.15; 16,30; 18,45; 21), Aurora — bd. 
Dimitrov 118 (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Marea bătălie de pe Volga rulează în 
continuare de la orele 9 pînă la orele 21 
la cinematograful Dacia —cal. Griviței 
137. Icarie X B-l — cinemascop : Buzeștl
— str. Buzeștl 9—11 (15; 17; 19; 21), Vol
ga — șos. Ilie Pintilie 61 (10; 12; 16; 18,15;
20.30) . Tăunul : Crîngași — șos. Crîngașl 
42 (16; 18.15; 20,30). Ultima șansă : Bucegi
— bd. 1 Mal 57 (10; 12; 16; 18, 20,15), Mio
rița — cal. Moșilor 127 (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Fioreasca — str. I. S. Bach 2 (16; 
18,15; 20,30). Căpitanul Fracasse — cine
mascop ; Unirea bd. 1 Mai 143 (11; 15, 17; 
19; 21). Adorabile și mincinoase : Vitan
— cal. Dudești 97 (15; 17; 19; 21). E per
mis să calci pe Iarbă : Popular — str. 
Mătăsari 31 (15,15; 17; 18,45; 20,30). Babette 
pleacă la război — cinemascop : Arta — 
cal. Călărași 153 (15; 17; 19, 21), Cosmos
— bd. 30 Decembrie 89 (14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Tu ești minunată : Moșilor — cal. 
Moșilor 221 (15,30; 18; 20,30). Vîrsta dra
gostei : Viitorul — str. M. Eminescu 127 
(15: 17; 19; 21). Tutunul : Colentina —< 
șos. Colentina 84 (16; 19). Elena din Tro
ia — cinemascop : Drumul Serii — str. 
Drumul Serii 30 (14; 16,15; 18,45; 21). Mis
terele Parisului — cinemascop : Feren
tari — calea Ferentari 86 (10; 12; 15; 17; 
19; 21). Moby Dick : Cotroceni — șos. Co- 
trocenl 9 (15; 17; 19; 21).

Ieri în țară : Vremea a fost schimbă
toare, cu cerul variabil, mai mult noros 
în Dobrogea unde cu totul Izolat au 
căzut ploi însoțite de descărcări elec
trice. Vîntul a suflat slab cu intensifi
cări în Dobrogea din sectorul nord- 
estic. Temperatura, la ora 14, înregistra 
valori cuprinse între 23 grade la Vără- 
dia și 16 grade la Bechet.

In București ! Vremea a fost în gene
ral frumoasă, cu cer variabil. Vîntul a 
suflat potrivit din sectorul nord-estic. 
Temperatura maximă a atins 22 grade.

Pentru zilele de 10, 11 și 12 octombrie 
1963. Vreme în general frumoasă cu 
cer schimbător, noros în sud-estul ță
rii, unde local vor cădea ploi de scurtă 
durată. In rest, ploi izolate. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în scă
dere la început, apoi în creștere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între 2 șl 
12 grade, iar maximele între 12 și 22 
grade. Local mal, ridicate.

In București : Vreme în general fru
moasă, cu cer schimbător. Temperatura 
în scădere la început, apoi în creștere.
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Cu prilejul Lunii prieteniei romîno-sovieticeVizitele delegației sovietice
Marți la amiază, delegația Asocia- 

ț'ei de prietenie sovieto-romînă a 
făcut o vizită la Consiliul general 
A.R.L.U.S. Oaspeții sovietici au fost 
întîmpinați de acad. Petre Constan- 
tinescu-Iași și Marin Florea Iones- 
cu, vicepreședinți ai Consiliului ge
nera] A.R.L.U.S., Jean Livescu, ad
junct al ministrului învățămîntului, 
Constantin Prisnea, vicepreședinte 
al Comitetului de Radiodifuziune și 
Televiziune, Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S., reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex-

★

In cursul zilei de ieri au avut loc 
manifestări consacrate deschiderii 
Lunii prieteniei romîno-sovietice.

La Casa prieteniei romîno-sovie
tice din Constanța a fost organizat 
un jurnal vorbit cu tema „U.R.S.S. 
azi“, la care au luat cuvîntul profe
sori și activiști culturali din locali
tate. în încheiere, a fost prezentat 
un film sovietic.

La Tg. Mureș, la Casa prieteniei 
romîno-sovietice, s-a ținut o adu
nare consacrată deschiderii Lunii 
prieteniei romîno-sovietice. Au par
ticipat reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, numeroși 
oameni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile orașului. Au luat cu
vîntul Ion Pop, redactor șef al zia
rului „Steaua Roșie“, vicepreședinte 
al Consiliului regional A.R.L.U.S., și

terne, membri și activiști ai Consi
liului general A.R.L.U.S.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice în R.P, 
Romînă.

Vizita s-a desfășurat într-o atmos
feră de caldă prietenie.

★

în cursul aceleiași zile, membrii 
delegației au făcut o vijită prin noile 
cartiere de locuințe ale Capitalei, la 
Muzeul de istorie a partidului și au 
participat la un spectacol al Teatru
lui de Operă și Balet.

★

V. D. Antipov, consilier al ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.

La clubul Uzinei „1 Mai“ din Plo
iești a avut loc un concert de mu
zică populară romînească și sovie
tică, la care au luat parte oameni 
ai muncii din întreprinderile și in
stituțiile din localitate.

★ A

Marți după-amiază a sosit la Bra
șov colectivul artistic al Teatrului 
Mare de dramă „Maxim Gorki“ din 
Leningrad, care întreprinde un tur
neu în țara noastră. Seara, oaspeții 
sovietici au luat parte la un specta
col prezentat în cinstea lor de co
lectivul Teatrului de stat din loca
litate cu piesa „Chirița în Iași“. Ar
tiștilor brașoveni le-au fost oferite 
flori din partea colectivului teatru
lui din Leningrad.

(Agerpres)

La stand au sosit noutăți literare și tehnice
Foto : M. CIOC

„Recolta“ timpurilor din adîncuri
(Urmare din pag. I-a).

de timp și de muncă pentru perforarea 
găurilor, pentru încărcarea și evacua
rea cărbunelui, să pregătească la supra
față lemnul pentru armare.

Experiența a durat cîteva luni. Ni
meni nu-și mai aduce aminte astăzi de 
dificultățile ivite și înlăturate pe rînd. 
Se reține doar faptul esențial că bri
gada a izbutit să recolteze în fiecare 
schimb cele două cîmpuri de cărbune 
din fiecare aripă de abataj, să se ridice 
la o productivitate a muncii de 7—9 
tone de cărbune pe fiecare post.

Noua metodă de muncă s-a încetă
țenit pe deplin în abatajul brigăzii ; 
cînd schimbul ajunge la locul de 
muncă, găsește grinda ridicată, prinsă 
în scoabe, iar abatajul curățat „lună“. 
Minerul ia în primire perforatorul, șe
ful de schimb și ajutorii de mineri fac 
armarea și podirea, lungesc crațerul 
pînă lingă frontul de lucru și pregă- 
tesc burajul. După nici două ore de 
muncă, primul cîmp de cărbune se nă
ruie sub forța exploziei, transportoa
rele gem sub povara cărbunelui. Pînă 
se face evacuarea lui la rol, grinda se 
ridică din nou, minerul repetă perfo
rarea și din nou artificierul face să 
răsune în abataj explozia. Al doilea 
cîmp de cărbune ja drumul spre „ziuă“. 
Asta se repetă de trei ori pe zi. O sin
gură brigadă trimite astfel la suprafață 
cu aproape 10 vagoane de cărbune mai 
mult în fiecare zi. E atîta obișnuință 
în noul mod de lucru al brigăzii îneît 
ești tentat să crezi că așa se lucrează 
de cînd lumea. Se muncește degajat, 
într-o perfectă ordine și disciplină. Pro
ductivitatea muncii a crescut exclusiv 
pe seama noii forme de organizare a 
muncii.

★

In urmă cu cîteva luni, la o sesiune 
tehnico-științifică a specialiștilor mineri 
din Valea jiului, se expuneau cele 
mai noi și mai eficiente metode în ve

derea sporirii productivității muncii în 
adîncuri. Printre referenți se număra și 
Ștefan Laszlo. Pe baza experienței de 
cîteva luni, prin calcule simple dar 
convingătoare, el a demonstrat posibi
litatea extragerii a cîte două cîmpuri 
de cărbune pe schimb din fiecare ari
pă de abataj-cameră. Expunerea lui 
Laszlo a stîrnit interes. La Petrila, Lo- 
nea, Aninoasa, Vulcan, Uricanj și Lu- 
peni sînt zeci de brigăzi care muncesc 
în asemenea abataje. Deci, zeci de a- 
bataje din care se pot trimite la su
prafață mai multe cîmpuri de cărbune.

Interesul stîrnit atunci s-a concreti
zat mai tîrziu. La mina Petrila, brigă
zile conduse de Constantin Purda, Ion 
Cîșlaru, Ioșif Bartok și alții au trecut 
la organizarea muncii după noua me
todă. Aurel Cristea, Ștefan Biro și Iosif 
David de la Aninoasa, Constantin Ru- 
dic și Gavrilă Pop de la Uricani s-au 
ridicat la o productivitate a muncii de 
7—10 tone de cărbune pe post, la o 
viteză do avansare de peste 100 m lu
nar. Miile de tone de cărbune date 
peste plan în acest an de colectivele 
minelor din Valea Jiului poartă în ele 
o parte însemnată din rodul acestei 
inițiative.

Terenul cîștigat de inițiativa pornită 
din abatajul brigăzii lui Ștefan Laszlo 
este o bază solidă pentru extinderea ei 
la un număr sporit de brigăzi din Va
lea Jiului. Pentru aceasta nu se cer 
condiții speciale, deosebite. „Recolta“ 
timpurilor din adîncuri poate fi spori
tă printr-un plus de grijă față de or
ganizarea muncii brigăzilor, pentru ri
dicarea calificării și specializării mine
rilor, pentru o mai bună aprovizionare 
a locurilor de muncă cu materiale și 
vagonete goale.

Orientarea brigăzilor spre extragerea 
a două cîmpuri de cărbune pe schimb 
din fiecare aripă de abataj înseamnă 
în mod concret sporirea producției și 
productivității muncii și, de aceea, a- 
ceastă experiență se cere larg extinsă și 
sprijinită.

INFOR
• La invitația Prezidiului Academiei R.P. 

Romine, au sosit în Capitală inginerul 
George Constantinescu, om de știință și in
ventator romîn, binecunoscut pe plan mon
dial, stabilit de mai mult timp în Anglia, 
creatorul unei noi ramuri a științei tehnice 
— sonicitatea, și prof. P. Sarwono, pre
ședintele Consiliului de științe din Indone
zia. Oaspeții vor vizita diferite institute de 
cercetări științifice și vor avea întrevederi 
și schimburi de experiență cu oameni de 
știință din țara noastră.

• Marți dimineața a părăsit Capitala, 
plecînd spre Paris, delegația de ziariști 
francezi care, în cadrul programului de 
schimburi culturale, științifice și tehnice 
pentru anul 1962—1963 între R. P. Romînă

MÂȚII
și Franța, au făcut o vizită oficială de 
două săptămîni în țara noastră. In timpul 
șederii în R. P. Romînă ziariștii francezi 
au vizitat instituții de cultură și artă, insti
tute de cercetări științifice, redacțiile unor 
ziare și publicații, întreprinderi industriale, 
gospodării agricole colective și de stat. Oas
peții francezi au avut întrevederi și dis
cuții cu personalități din viața culturală și 
economică.

La 7 octombrie a avut loc la Uniunea 
Ziariștilor un cocteil în cinstea ziariștilor 
francezi. Au participat funcționari supe
riori ai Ministerului Afacerilor Externe, 
membri ai conducerii Uniunii Ziariștilor, 
ziariști.

.(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
Vizita tovarășului 

Leontin Sălăjan 
în Indonezia

DJAKARTA 8 (Agerpres). — In 
dimineața zilei de 7 octombrie, ge
neralul de armată Leontin Sălăjan, 
ministrul forțelor armate ale R. P. 
Romîne, a depus o coroană de flori 
la cimitirul eroilor indonezieni din 
cartierul Kalibata, după care a vizi
tat -capitala Indoneziei.

în seara aceleiași zile, generalul 
A. Jani, comandantul suprem al ar
matei de uscat a Republicii Indone
zia, a oferit o recepție în cinstea mi
nistrului forțelor armate ale R. P. 
Romîne, în sala Madura a hotelului 
„Indonezia“. Au participat generalul 
Nasution, locțiitor al ministrului 
prim și ministrul apărării și secu
rității, amiralul Martadinata, minis
trul forțelor navale, vicemareșalul 
Omar Dhani, ministrul forțelor ae
riene, profesor dr. Sartryo, ministrul 
sănătății, general de brigadă Suhar
to, guvernatorul capitalei, generalul 
Umăr, comandantul regiunii mili
tare Djakarta, comandanți de mari 
unități militare, generali, colonelul 
Thajeb, președintele Universității 
„Indonezia“, Howard Jones, amba
sadorul american și decanul corpu
lui diplomatic, șefi ai unor misiuni 
diplomatice, atașați militari străini. 
Au fost de față generalii și ofițerii 
superiori care îl însoțesc pe minis
trul forțelor armate ale R. P. Ro
mîne.

La recepție au luat, de asemenea, 
parte Pavel Silard, ambasadorul 
R. P. Romîne la Djakarta, și mem
brii ambasadei.

Turneul Teatrului de Comedie in U.R.S.S.

„Bravo artiștilor romîni!“

(J) e L e u. rt
»IN TOATĂ ȚARA

UN NOU CLUB. La 
Combinatul de celu
loză și hîrtie de la 
Brăila s-a amenajat 
un nou club. Clubul 
are o sală de festivi
tăți și o sală spe
cială pentru vizionarea 
spectacolelor de tele
viziune. In prezent, se 
află în curs de orga
nizare cercurile de 
radio-amatori, foto și 
artă plastică.

„ALBUMUL NOU
TĂȚILOR". Colectivul 
fabricii de tricotaje 
„Miorița" din Oradea 
a pregătit noi modele 
de tricotaje pentru co
pii, femei și bărbați. 
Cele 88 de creații re
cente sînt cuprinse a- 
cum în „Albumul 
noutăților“. Ele repre
zintă costume pen
tru copii, pulove
re bărbătești cu și 
fără mined, scampo- 
louri, jachete, fulare, 
căciulițe și alte ar
ticole de îmbrăcămin
te. Albumul este des
tinat contractărilor pe

semestrul I al anului 
1964.

CURSURI DE CA
LIFICARE. La unita
tea B a întreprinderii 
pentru Industria de 
Bumbac din Capitală 
s-au deschis cursurile 
școlii de calificare 
pentru 100 de țesătoa
re. Cursantele parti
cipă de două ori pe 
săptămînă la lecțiile 
predate de ingineri și 
tehnicieni din fabrică, 
(de la Maria Vlasopol, 
coresp. voluntar).

BUNURI DE CON
SUM ALE INDUS
TRIEI LOCALE. Sala 
de expoziție de pe 
strada Paris din Ti
mișoara și-a deschis 
din nou porțile pentru 
vizitatori. Aci este or
ganizată o expoziție 
cu produsele realizate 
de industria locală a 
regiunii Banat. Prin
tre exponate se nu
mără mobilă de bu
cătărie, articole elec-

tro-tehnice, articole de 
uz casnic, confecții din 
piele și multe altele.

DROJDIE FURAJE
RĂ. La Fabrica de ce
luloză și hîrtie „Zăr- 
nești" se realizează, 
prin valorificarea le- 
șiei bisulfitice rezi
duale, drojdie furajeră 
întrebuințată în sec
torul zootehnic și în 
piscicultura. In ulti
mul timp aici, s-au a- 
plicat o serie de mă
suri tehnologice în ve
derea sporirii produc
ției. Astfel, ca urmare 
a analizelor de labo
rator, s-a reglat canti
tatea de amoniac ne
cesară dezvoltării op
time a drojdiilor fu
rajere. O altă măsură 
care a dus la spori
rea producției a fost 
eliminarea pericolului 
de infectare a drojdii
lor în timpul dezvol
tării lor, printr-o re
glare automată a aci
dității în fermenta- 
toare.

Conferința organizată 
de O.I.M. la Geneva
Intervenția reprezentantului 

R. P. Romîne
Geneva 8 (Agerpres). — La Gene

va continuă lucrările Conferinței 
tehnice pregătitoare în problemele 
folosirii forței de muncă, organizată 
sub auspiciile Organizației Interna
ționale a Muncii. în cadrul lucrări
lor conferinței a luat cuvîntul și re
prezentantul permanent ad-interim 
al R. P. Romîne la Geneva, Nicolae 
Ecobescu, care s-a referit la aspec
tele folosirii forțelor de muncă în 
țările pe cale de dezvoltare.

Experiența țării noastre — a spus 
el — ca și experiența altor țări, 
demonstrează că pentru a lichida 
starea de înapoiere a economiei, 
pentru a obține intr-un termen 
scurt ridicarea potențialului eco
nomic, trebuie promovată în mod 
consecvent politica de industrializa
re ca bază a dezvoltării tuturor ra
murilor economice.

Pentru a contura mai bine conți
nutul politicii de industrializare, 
ar fî deosebit de util ca documen
tele (conferinței actuale de la Gene
va să sublinieze necesitatea dezvol
tării țcu precădere a industriei grele 
și,' niai ales, a industriei construc
toare! de mașini, precum și necesi
tatea» promovării progresului tehnic.

Turneul Teatrului de Comedie 
bucureștean în U.R.S.S. continuă. 
Intre două reprezentații, artiștii ro
mîni asistă la spectacolele teatrelor 
sovietice, se întîlnesc cu colegii de 
la aceste teatre, angajează discuții 
creatoare, A avut loc o întâlnire cu 
colectivul teatrului „Vahtangov“, 
condus de cunoscutul regizor Ru
ben Simonov, artist al poporului 
din U.R.S.S. Cu acest prilej, Simo
nov, care văzuse cu o seară înainte 
„Șveik în al doilea război mondial" 
în interpretarea artiștilor romîni, 
mi-a împărtășit cîteva impresii. 
I-au plăcut foarte mult actorii FI. 
Scărlătescu, Dem. Savu, Ion Lu
cian, jocul lor 
plin de vervă și 
dinamism. „Este 
un teatru de 
comedie tînăr, 
de incontestabi
lă valoare, și a- 
plaudăm cu bucurie succesele lui" 
— mi-a spus în încheiere.

Cronica publicată de ziarul „Iz
vestia" în numărul său din 6 oc
tombrie menționează că șase din 
cele zece piese înscrise în reperto
riul Teatrului de Comedie înfăți
șează aspecte ale vieții Romîniei 
contemporane, iar opt sînt puse în 
scenă de regizori tineri. Ziarul scrie 
că tocmai de aceea, ca steag al 
turneului, colectivul a ales comedia 
contemporană a lui V, Em. Galan 
„Prietena mea Pix", pusă în scenă 
de tînărul regizor Radu Penciu- 
iescu.

„După fina observație a lui Ka
rel Capek — arată ziarul — criticii 
observă de obicei că ultimul act nu 
izbutește dramaturgului și teatru
lui... Spectacolul „Prietena mea 
Pix" nu confirmă, din fericire, a- 
ceastă observație. ...Tocmai în ulti
mul act fantezia comică a drama
turgului și regizorului se manifes
tă mai bogat“. Referindu-se la 
episodul „excursiei duminicale", 
ziarul scrie că a fost pus în scenă 
de regizor și jucat de actori „cu 
spirit inventiv, veselie, exuberanță 
și umor autentic", înfățișînd „tră
săturile comediei cu adevărat 
populare, cu bogatele sale tradiții, 
al căror păstrător și continuator se 
consideră pe bună dreptate colecti
vul teatrului. Intr-un chip propriu.

De la corespondentul 
nostru

lapidar, a fost realizat decorul 
spectacolului de către pictorul Ion 
Popcscu-U driște“.

Referindu-se in continuare la 
spectacolul „Șveik in al doilea 
război mondial“, „Izvestia” subli
niază că „regizorul Lucian GiUr- 
chescu Sra afirmat ca un talentat 
interpret al lui Brecht. Spectacolul 
său e publicistic în cel mai înalt 
sens al cuvîntului... Atenția sălii a 
fost captată de eroul principal 
care, în interpretarea lui FI. Scăr
lătescu, dobîndește o deosebită 
pondere și profunzime psihologi
că... Zugrăvind caracterul eroului 
său, actorul folosește cu măiestrie 

procedeele fra
pant grotești, 
bufonada. Dar 
rămîn în me
morie înainte de 
orice ochii lui 
Sveik — inteli- 

genți, blînzi și triști".
Sîmbătă seara, in sala teatrului

din Kremlin a fost prezentată
cea de-a treia piesă din repertoriul 
turneului — „Umbra" de E. Șvarț 
în regia lui D. Esrig. Am remarcat, 
printre numeroșii spectatori, pe 
dramaturgii sovietici A. Ștein, Ale
xei Arbuzov, A fanași Salînski, pe 
regizorul A Zavadski. Intr-una din 
pauze m-am adresat lui Alexei 
Arbuzov, rugîndu-l să-mi împărtă
șească părerea sa asupra spectaco
lului. „îmi place teatrul dvs. — 
mi-a spus. Actorii joacă viu, cald, 
cu temperament, dăruindu-se spec
tacolului cu toată inima. Simți că 
între actori și spectatorii din sală 
se creează o legătură intimă. Sce
nografia a recurs cu înțelepciune, 
spirit și inventivitate la procedee 
simple, frumoase, artistice, iar re
gizorul a înțeles foarte bine spiri
tul piesei lui Șvarț, creînd un 
spectacol atrăgător, admirabil. încă 
odată — îmi place teatrul bucu
reștean".

E seara tîrziu și în sala teatrului 
s-au stins ultimele lumini. In foa
ierul de lingă scenă, dramaturgul 
Alexandr Ștein și regizorul A. 
Zavadski prezintă felicitări lui 
Radu Beligan și regizorului D. Es
rig, iar A fanași Salînski ne spune : 
„Reprezentația mi-a lăsat o im
presie puternică. Bravo artiștilor 
romîni !"

A. MUNTEANU

la festivalul de la Vercelli

Balerinii romîni au
ROMA 8 (Agerpres). — La Ver

celli, în Italia, s-a desfășurat cel 
de-al 12-lea Festival Internațio
nal de canto, dans, pian și com
poziție ,„G. B. Viotti“. La secția 
de dans au participat din partea 
țării noastre Ileana Iliescu și Geor
ge Cotovelea, prim-balerirri la Tea
trul de Operă și Balet al R. P. Ro-

obținut premiul I
mine. La proba finală, juriul sec
ției de dans a acordat premiul I 
pentru dans „G. B. Viotti" pe anul 
1963 balerinilor romîni- La concer
tul finaliștilor din 7 octombrie nu
merele prezentate de balerinii ro
mîni s-au bucurat de un deosebit 
succes.
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AZI LA ANKARA ȘI IAȘI LA TOKIO

„Săptămînă sportiva internațională"
Meciul de fotbal al primeloi repre

zentative ale Turciei și R. P. Romine, 
are loc azi pe stadionul central din An
kara și este așteptut cu deosebit inte
res. După cum ni s-a relatat telefonic, 
tribunele stadionului vor fi arhipline, 
deoarece încă de săptămînă trecută bi
letele au fost epuizate. Iubitorii fotba
lului din tara noastră vor putea urinări 
desfășurarea meciului prin intermediul 
radiodifuziunii romîne. Partida va fi 
transmisă în întregime, pe programul 
I, cu începere de la ora 16.

După cum am mai anunțat, fotba
liștii romîni au sosit la Ankara dumini
că seara. Luni și marii ei au făcut u- 
șoare antrenamente. Se pare că e- 
chipa noastră va avea aceeași alcătuire 
ca și în meciul de verificare de la Plo
iești cu Fortuna Geleen : Daten, Popa,

Nunweiller 111, Ivan, Petru Emil, 
Koszlca, Pîrcălah, Constantin, Dridea l, 
Țircovnicu, Ilajdu.

Meciul de azi Romînia — Turcia 
constituie pentru cele două echipe un 
bun prilej de verificare a pregătirii lor 
in vederea viitoarelor confruntări in
ternationale. După cum se știe, la în
ceputul lunii viitoare fotbaliștii noștri 
susțin meciul retur cu Danemarca, în 
cadrul preliminariilor turneului olimpic.

ir
Pe stadionul „23 August" din lași va 

avea loc astăzi meciul dintre selecțio
natele de tineret ale Romîniei și Turciei. 
Partida constituie pentru tinerii noștri 
fotbaliști o bună ocazie de a șterge im
presia defavorabilă ce au produs-o în 
meciul de la Arad, cu formația de ti
neret a Poloniei.

TOKIO 8 (Agerpres). — Capitala Ja
poniei va găzdui între 11 și 16 octom
brie „Săptămînă sportivă internaționa
lă", competiție de amploare la care par
ticipă peste 3 000 de sportivi din 29 de 
țări.

R. P. Rornînă este reprezentată la 
această întrecere de un lot care cuprin
de pe recordmana mondială la săritura 
în înălțime Iolanda Balaș, doi boxeri : 
C. Ciucă și FI. Pătrașcu, 4 luptători : 
I. Alionescu, I. Cernea, Gh. Turturea, 
V, Bularca, și doi canotori : A. Vernes- 
cu și S. Ismailciuc, campioni mondiali.

Peste 500 de sportivi străini invitați 
de comitetul de organizare au sosit la 
Tokio încă de acum cîteva zile. Oaspe
ții sînt găzduiți în hotelul Dai-Ichi si
tuat chiar în centrul orașului.

„Săptămînă sportivă internațională"

este în fond o repetiție generală în ve
derea celei de-a 18-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de vară, care va avea loc 
anul viitor la Tokio, între 10 și 24 oc
tombrie. Punctul principal de atracție 
îl va constitui concursul atletic la care 
au fost invitați numeroși campioni 
olimpici și recordmani mondiali, prin
tre care Iolanda Balaș, Tamara Press, 
Tatiana Scelkanova, Elvira Ozolina, 
John Pennel, Harold Connolly, Igor Ter 
Ovanessian, Gaston Roelants, Bikila 
Abebe, Bill Baillie și alții.

FOTOGRAFII ORIGINALE 
ALE LUI KARL MARX

Pictorul Friedrich Longe, stră
nepotul luț. Karl Marx, care vizi
tează în prezent Uniunea Sovie
tică, a dăruit „Muzeului K. Marx 
și F. Engels“ 126 de fotografii ori
ginale, printre care se găsesc foto
grafii înfățișînd pe K. Marx, pe 
membrii familiei sale, precum și 
pe unii participanți de seamă la 
mișcarea muncitorească din secolul 
trecut.

VIOARA LUI MENUHIN

Cu prilejul concertelor de inaugu
rare a noii clădiri a Operei din Mont
real (Canada), celebrul violonist Ie- 
hudi Menuhin a interpretat concertul 
pentru vioară și orchestră de Brahmș. 
In timpul executării concertului, vioara 
lui Menuhin, un Stradivarius, s-a 
spart. Fără a-șț pierde prezenta de 
spirit, Menuhin a luat vioara prim- 
violonistului orchestrei, tot un Stradi
varius, și după o întrerupere de nu
mai cîteva secunde, a continuat să 
einte.

Un munte care... se mișcă
Un masiv muntos cu un volum de 

peste 200 milioane metri cubi s-a 
desprins din lanțul munților Tanusinsk 
(Daghestan), deplasîndu-se în opt zile 
pe o suprafață de 2 km. Masivul 
ă alunecat împreună cu culturile de 
ovăz și mazăre, chiar cu căsuța unui 
păstor. La marginea localității Mo- 
cioh, muntele a dărîmat două case. Nu 
s-au înregistrat însă victime omenești. 
Masivul a astupat albia rîului de 
munte Mocioh, formînd un lac care

pînă la 7 octombrie se întindea pe o 
suprafață de 44 ha, avînd o adîncime 
de 70 metri. Lactd continuă să crească.

Intr-o convoibire cu reprezentanții 
presei, dr. Nikolai Beleaevski, membru 
al Comitetului Geologic de Stat al 
U.R.S.S., a arătat că mișcarea acestui 
masiv muntos s-a produs datorită u- 
nui dezechilibru al regimului apelor 
subterane provocat de ploile abun
dente. Omul de știință a declarat că 
această alunecare de teren constituie 
„un fenomen rar, ba chiar unic".

POPULAȚIA GLOBULUI FESTIVALUL INTERNAȚIONAL

internaționalele“ de atletism ale B. P. Boxnine
Prin tradiția pe care o au, precum 

și prin participarea numeroasă și 
totodată deosebit de valoroasă din 
acest an — ediția a XV-a a campio
natelor internaționale de atletism 
ale țării noastre se înscrie printre 
evenimentele sportive ale acestei 
săptămîni.

După cum ni s-a comunicat, numă
rul țărilor ce vor fi reprezentate la 
concursul de pe stadionul Republi
cii este de 22. De remarcat totodată 
că mulți dintre atleții înscriși la a- 
ceste campionate au realizat perfor
mante deosebite în cursul acestui an. 
Remarcăm forma excelentă a aus
triacului Heinz Thun (69,77 m la 
aruncarea ciocanului), a alergătoru
lui pe 3000 m obstacole Kestemis 
Orentas (U.R.S.S.) — cu 8 min. 36,2 
sec, a săritorilor Manfred Preussgér 
(R. D. Germană) și Rudolf Tomasek 
(R. S. Cehoslovacă) care au trecut 
recent 4,85 m, a „vitezistei“ Migulli-

na Cobian (Cuba) — cu 11,5 sec pe 
100 m și 24 sec pe 200 m plat etc.

O luptă foarte strînsă vor prilejui, 
printre altele, probele de 100 și 200 
m plat bărbați, la care principalii fa- 
voriți — H. Schumann (R. F. Ger
mană), J. Traikov (Bulgaria), M. 
Berger (Franța), Pauli Ny (Finlanda) 
— au realizat 10,2—10.3 sec pe „sută" 
și 21,1—21,3 sec pe 200 m. O probă 
cu un lot valoros de participanți este 
și cea de 1500 m, al cărei favorit se 
anunță a fi cunoscutul alergător 
Siegfried Valentin (R. D. Germană), 
creditat cu 3 min. 39,4 sec ; Chardel 
(Franța) și Marien (Belgia) dețin 
cele mai bune performanțe la 110 
m garduri (13,9 sec și, respectiv, 
14,1 sec).

într-o astfel de companie valoroa
să, va fi desigur interesant de ur
mărit comportarea atleților și atlete
lor din țara noastră : Lia Manoliu 
sau Maria Diaconescu, tinerii Tudo-

rașcu, Stamatescu, Calnicov, Jurcă, 
Astafei sau Savin etc.

Comisia de organizare a „interna
ționalelor“ a definitivat programul 
întrecerilor. Sîmbătă. în prima zi, 
vor putea fi urmărite, printre altele, 
finalele la 110 m garduri, disc, tri
plu salt, 100 m plat, suliță, 400 m.g. 
3000 m obstacole, 5000 m (masculin) și 
100 m plat, 80 m.g., înălțime, 400 m 
plat, greutate, suliță (feminin). Du
minică, programul cuprinde : mascu
lin — maraton, prăjină, înălțime, 
10 000 m. ciocan, lungime, greutate ; 
feminin — 200 m plat, disc, lungime, 
800 m.

în ambele zile de concurs, între
cerile se desfășoară dimineața în
tre orele 9—12 și după-amiaza între 
15,30—2.0,30. Festivitatea de deschi
dere a campionatelor — sîmbătă la 
ora 15,30, iar festivitatea de închi
dere, duminică, ora 20,30.

Ia cîteva riia«tai
FOTBAL. — Marți, la Arad, echipa 

iugoslavă da fotbal Vojvodina Novisad 
a susținut al treilea ioc de la sosirea în 
țara noastră, primind replica echipei locale 
U.T.A. Fotbaliștii romîni au terminat în
vingători cu scorul de 1—0 (0—0) prin 
punctul marcat în minutul 49 de Chivu.

BASCHET. — După 4 zile de întreceri, 
în campionatul european masculin de bas
chet de la Wroclaw conduce în grupa A 
echipa Iugoslaviei cu 8 puncte, iar în 
grupa B echipa U.R.S.S. tot cu 8 puncte.

Echipa romînă a cîștigat pînă acum un 
meci (cu R. S, Cehoslovacă) și a pierdut 
în fața echipelor R. P. Polone (60—64), 
Spaniei (70—75) și U.R.S.S. (54—64), Marți 
a fost zi de odihnă. Campionatul se reia 
astăzi. Echipa noastră întîlnește formația 
Franței.

ȘAH, — In penultima rundă a campio
natului mondial feminin de șah pe echipe 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
R. P. Romînă — Scoția 2—0 ; S.U.A. — 
R. P. Bulgaria 1—1 ; R. F. Germană — 
Belgia 1,5—0,5 ; Olanda — R. D. Ger
mană 1—1 ; U.R.S.S. — Iugoslavia 1—0 
(1) ; R, P. Mongolă — Monaco 2—0.

Clasament : 1. U.R.S.S. 24 (1) ; 2. Iugo
slavia 22,5 (2) ; 3. R. D. Germană 20 ; 4. 
R. P. Romînă 17,5 ; 5 R. P. Bulgaria 15,5 
eto.

în magazinele Repu
blicii Sud-Africane a a- 
părut un nou articol. 
Negustorii recomandă cu 
căldură cumpărătorilor 
flacoane mici cu etiche
te de un colorit viu. 
Ele și-au și găsit loc în 
poșetele doamnelor, în 
buzunarele domnilor ca
re le poartă pretutin
deni.

Ce conțin aceste fla
coane ? Poate un nou 
produs al industriei de 
cosmetice și parfumerie? 
Nu, flaconul nu are ni
mic comun cu cosme
tica. El constituie un 
așa-zis mijloc de „apă
rare instantanee“ și 
este „ușor de minuit“ 
— după cum precizea
ză revista „Der Spie
gel“. Este suficient să 
apeși pe dispozitivul a- 
flat în dopul flaconului 
și din el ies sub pre

Citind raportul Biroului ameri
can pentru problemele privind 
populația, agenția U.P.I. anunță că 
la mijlocul anului 1963 populația 
globului a atins cifra de 3 180 mi
lioane.

AL FILMULUI AFRICAN

Agenția Ghana News anunță că la 
Mogadiscio s-a deschis cel de-al V-lea 
Festival international al filmului afri
can. în cadrul festivalului, care se or
ganizează din doi în doi ani, se vor 
prezenta filme care înfățișează as
pecte din viata popoarelor africane.

NOI PREȚURI LA... SCLAVI

un

siune în direcția dorită 
gaze lacrimogene. Raza 
lor de acțiune este de 4 
metri. In acest fel, ori 
cine poate în orice cli
pă face inofensiv 
„atacant potențial"
după cum glăsuiește re
clama. O precizare : 
nu chiar pe oricine. 
Pentru că aceste fla
coane se vînd, potrivit 
unei hotărîri a guvernu
lui, numai cetățenilor 
albi ai R.S.A. De ce au 
nevoie de așa ceva ? 
Pentru că se tem tot 
mai mult de riposta pe 
care populația de cu
loare este decisă s-o 
dea cruntelor represiuni 
dezlănțuite de rasiștii 
albi împotriva manifes
tațiilor populației băști
nașe pentru abolirea 
sălbaticului sistem al 
apartheid-ului. Dacă în 
trecut guvernul se bi-

zuia pe „gazele lacri
mogene“ ale poliției, în 
fața valului crescînd al 
indignării populației ne
gre, el recurge acum la 
înarmarea individuală a 
susținătorilor săi. Cui 
putea să-i dea în 
gînd un asemenea pro
cedeu ? Inventatorul 
noii „arme" este un 
anume Günther Pruss, 
fost ofițer nazist, co
mandant al unui bata
lion înzestrat cu arma 
chimică în timpul celui 
de-al doilea .ăzboi 
mondial. Esta linul din 
numeroșii naziști care 
și-au găsit refugiu în 
statul rasist al lui Ver- 
woerd și și-au pus cu 
generozitate capacități
le la dispoziția acestui 
regim, care copiază cu 
atîta sîrg metodele hit- 
leriste.

Ziarul „Fatat Al-Djasira“ din 
Aden relatează că guvernul Ara
bien Saudite a emis un decret prin 
care stabilește noile prețuri ale 
sclavilor. Potrivit acestui decret, 
proprietarii pot vinde cu 250 lire 
sterline un sclav și cu 350 de lire 
sterline o sclavă. Guvernul s-a o- 
bligat să suporte pentru proprieta
rii de sclavi diferența dintre pre
țurile vechj Și prețurile noi. Acea
sta se întîmplă în 1963...

CICLON ÎN PAKISTANUL DE EST

Agenția Associated Press rela
tează că în urma unui ciclon care 
s-a abătut în noaptea de 7 octom
brie asupra localității Comilla, din 
Pakistanul de est. au fost distruse 
peste 1 000 de case, iar mai multe 
persoane au fost ucise și rănite.

LILIAC URIAȘ

G. D. Recent, locatarii unui imobil din 
Paris au fost speriați de prezența in 
curtea lor a unui liliac uriaș care șe a- 

gățase de o masă și, 
conform obiceiului, stă
tea spînzurat cu capul 
în jos. Poliția a fost a- 
nunțată și nepoftitul 
musafir a fost împuș
cat, In fotografie : U- 
riașul liliac tropical, a- 
vînd o deschidere a 
aripilor de peste un 
metru lungime.
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Ziariștii din lumea întreagă să-și unească eforturile 
in vederea unei activități fructuoase în apărarea păcii

Agravarea situației 
în Sarawak

KUCHING 8 (Agerpres). — Agen
țiile de presă semnalează noi ac
țiuni ale patrioților din Sarawak, 
care au provocat. în ultimul timp în
semnate pierderi trupelor coloniale.

într-o declarație făcută la 7 oc
tombrie, prim-ministrul adjunct al 
Federației Malayeze, Abdul Razak,

NEW YORK 8 (Agerpres). — în 
continuarea dezbaterilor generale în 
Adunarea Generală a O.N.U., în șe
dința de marți dimineață au luat cu
vîntul miniștrii afacerilor externe ai 
Belgiei, 
cum și

arătat, de asemenea, că guvernul 
central este hotărît să ia noi măsuri 
pentru a pune capăt luptei pentru 
independența națională a patrioților 
din Sarawak. în acest scop, trupe 
malayeze au și fost trimise spre Sa
rawak pentru a acorda ajutor trupe
lor engleze care continuă acțiunile 
împotriva forțelor patriotice.

,zStare de urgen£ă/z 
în Republica Dominicană

SANTO DOMINGO 8 (Agerpres). 
— Guvernul Republicii Dominicane 
a instaurat în poaptea de 7 spre 8 
octombrie „starea de urgență“ pe te
ritoriul țării și a interzis toate mi
tingurile și demonstrațiile în capi
tală. ca urmare a unor incidente 
violente care s-au produs la 7 oc
tombrie Agențiile occidentale de 
presă relatează că poliția a dat o a- 
devărată bătălie cu aproximativ 
2 000 de studenți dominicani care 
s-au baricadat în incinta Universi
tății din Santo Domingo pentru a 
protesta împotriva loviturii de stat 
militare săvîrșite la 25 septembrie.

După cum transmite agenția U.P.I., 
detașamente ale poliției au înconju
rat universitatea și au deschis focul 
împotriva studenților.

Potrivii agențiilor de presă, 70 de 
studenți au fost arestați, iar mai 
mulți au fost răniți.

Norvegiei, Filipinelor pre- 
ambasadorul Siriei, Tarazi.

*
YORK 8 (Agerpres). — LuniNEW 

seara, Adunarea Generală a O.N.U. 
a început examinarea problemei în
călcării drepturilor omului în Viet
namul de sud. După cum se știe, a- 
ceastă problemă a fost inclusă pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
la cererea a 16 state. Adunarea Ge
nerală discută această problemă cu 
prioritate, ca urmare a situației 
grave create în Vietnamul de sud.

Dezbaterile au fost deschise de 
reprezentantul Ceylonului, Gunewar- 
dene. El a subliniat că mișcarea de 
protest împotriva represiunilor or
ganizate de autoritățile diemiste a 
luat un caracter național. Deși pro
blema aflată pe ordinea de zi se re
feră în special la persecuțiile reli
gioase, de fapt Adunarea Generală 
este chemată să condamne întregul 
regim dictatorial al lui Ngo Dinh

Diem, Delegatul Ceylonului a înfă
țișat un tablou veridic al terorii po
lițienești care domnește în Vietna
mul de sud. El a arătat că 150 000 
de persoane se află în închisorile 
sud-vietnameze fără judecată. Bu- 
diștii, care formează 80 la sută din 
populația țării, sînt tratați ca cetă
țeni de mîna a doua.

Gunewardene a subliniat că Sta
tele Ünite, care acordă un ajutor 
substanțial regimului diemist și ale 
căror trupe se află în Vietnamul de 
sud, joacă un rol important în eve
nimentele din această țară. Guver
nul ceylonez, a declarat Gunewar
dene. consideră că interesele po
porului vietnamez și ale securității 
sale ar fi mai bine slujite dacă ar fi 
evacuate trupele străine din Vietna
mul de sud.

Pentru a împiedica o dezbatere 
largă și eficientă cu privire la situa
ția din Vietnamul de sud și repre
siunile diemiste, a fost inițiată o 
manevră de ultimă oră. Președintele 
sesiunii Adunării Generale a dat ci
tire unei scrisori a șefului așa-nu- 
mitei misiuni speciale a guvernului 
diemist prin care invită „reprezen
tanți ai cîtorva state membre ale

Dejunul oferit de U Thant in cinstea 
lui Corneliu Mănescu

NEW YORK 8. Trimisul special 
al Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : La 8 octombrie U Thant, se
cretar general al O N.U., a oferit 
un dejun în cinstea lui Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, șeful delegației R. P. Romîne 
la cea de-a 18-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

Din partea delegației R. P. Ro
mîne au luat parte Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Mihail Hașeganu, repre
zentantul permanent al R. P. Ro-

ambasadorul Ionmine la O.N.U.,
Georgescu și prof. Traian Ionașcu.

Din partea secretariatului O.N.U. 
au participat adjuncții secretarului 
general al 
han, V. P.

Au mai 
ministrul 
R. S. S. Bieloruse, și P. E. Astapen
ko, reprezentant permanent al 
R. S. S. Bieloruse la O.N.U.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă deosebit de cordială.

O.N.U., C. V. Narasim- 
Suslov și J. Nosek.
luat parte K. Kiseliov, 
afacerilor

O.N.U. de a pleca în Vietnamul de 
sud pentru a lua personal cunoș
tință de evoluția situației în legă
tură cu conflictul dintre guvern și 
budiști“. Cercurile diplomatice, re
levă agenția U.P.I., arată că Vietna
mul de sud a făcut această propu
nere pentru a evita o anchetă efec
tuată în baza unei rezoluții a Adu
nării Generale.

A luat apoi cuvîntul reprezentan
tul Costa Ricăi care a propus ca 
președintele Adunării Generale să 
desemneze pe membrii misiunii care 
ar urma să plece în Vietnamul de 
sud și să-și suspende dezbaterile a- 
supra problemei violării drepturilor 
omului în Vietnamul de sud pînă ce 
misiunea își va prezenta raportul.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
Nikolai Fedorenko, a respins ma
nevra inițiată de unele state inte
resate în împiedicarea unei exami
nări aprofundate a problemei în dis
cuție. Delegatul sovietic a pro
pus ca Adunarea Generală să 
ceară copreședinților conferinței de 
la Geneva cu privire la Indochina — 
reprezentanții Uniunii Sovietice și 
Marii Britanii — să ia măsuri în ve
derea efectuării unei anchete la fața 
locului cu sprijinul Comisiei Inter
naționale de supraveghere și control 
în Vietnam. Dezbaterile vor continua.

NEW YORK 8 (Agerpres). — Co
mitetul de tutelă al Adunării Gene
rale a O.N.U. a adoptat la 7 octom
brie o rezoluție în care se cere a- 
cordarea independenței Rhodesiei 
de sud. în favoarea rezoluției au vo
tat 85 de țări, două s-au pronunțat 
împotrivă, iar 11 s-au abținut de la 
vot. Reprezentantul Angliei nu a 
participat la vot.

Cuvîntarea rostită 
de Ben Bella 

în principalul port 
al Kabiliei

ALGER 8 (Agerpres)'. — După 
cum anunță agenția France Presse, 
la 8 octombrie, la Bougie, principal 
port al regiunii Kabilia, a avut loc 
un mare miting, la care au luat 
parte mai multe mii de persoane. 
Președintele Ben Bella, care s-a de
plasat în această regiune, a rostit o 
cuvîntare, condamnînd activitatea 
antiguvernamentală a conducători
lor așa-zisului Front al Forțelor So
cialiste și calificînd-o drept „o în
cercare de divizare a națiunii“. 
„Dacă va fi nevoie, a declarat pre
ședintele Ben Bella, vom mobiliza 
o sută de mii de algerieni în comi
tetele de vigilență", pentru a pune 
capăt acțiunii antiguvernamentale. 
El a făcut cunoscut, totodată, că 
înainte de sfîrșitul acestui an vor 
avea loc mari naționalizări și în alte 
sectoare importante ale economiei 
algeriene.

Un alt membru al guvernului al- 
gerian, Bachid Boumaza, ministrul 
economiei naționale, s-a deplasat, de 
asemenea, în regiunea Kabilia, orga- 
nizînd în aceeași zi la Tizi Ouzou un 
miting, la care au luat parte circa 
5 000 de persoane. în cuvîntul său, 
Boumaza a adresat din nou un apel 
elementelor antrenate în acțiunea 
secesionistă din Kabilia, cerîndu-le 
să părăsească această acțiune. El a 
adresat apoi o chemare la întărirea 
unității poporului algerian și a sub
liniat dorința de „a rezolva toate 
problemele fără vărsare de sînge“.

externe al

Represiunile din Republica Sud-Africană
în discuția Comitetului politic special
NEW YORK 8. De la trimisul spe

cia] Agerpres, C. Alexandroaie :
în dimineața zilei de 8 octombrie 

președintele Comitetului politic spe
cial, ambasadorul Mihail Hașeganu, 
(R.P. Romînă) a deschis 
dință a acestui comitet, 
au început cu raportul

prima șe- 
Dezbaterile 
Comitetului

Presa in terna țională 
la ordineadespre evenimente

La Washington au avut loc între
vederi ale ministrului trancez al afa- 
cerilor externe al Franței, Couve de 
Murville, cu oficialități americane — 
luni, cu președintele Kennedy și se
cretarul de stat Rusk, și marți, din 
nou cu Rusk și cu subsecretarul de 
stat pentru probleme economice și 
financiare, George Ball.

Referindu-se Ia aceste convorbiri, 
„NEW YORK HERALD TRIBUNE“ a 
arătat că ele au loc într-un moment 
cînd „relațiile dintre Franța și S.U.A. 
merg pe drumul conflictelor". Agen
ția France Presse, evocînd sumar di
vergențele franco-americane, amin
tea că Franța n-a semnat Tratatul 
de la Moscova, că ea a făcut unele 
rezerve aproape asupra tuturor as
pectelor actuale ale politicii ameri
cane, iar generalul De Gaulle, în 
recenta sa călătorie în sud-estul 
Franței, a avertizat împotriva „hege
moniei străine" ; 
gerat crearea unor forțe 
comune 
N.A.T.O., 
flagrantă 
Agențiile 
aceste aspecte și altele au fost evo
cate în cadrul convorbirilor de la 
Washington ,,Couve de Murville i-a 
explicat lui Kennedy că Europa (este 
vorba de cele șase tărl ale Pieței 
comune) trebuie să abandoneze po
litica de totală deoendentă față de 
S.U.A., în special în domeniul mili
tar, atît în ce orivește armele con
venționale. cît șl armele atomice".

Față de aceasta, agenția oficială 
franceză consideră că la Washing
ton „a fost vorba doar de o clarifi
care necesară a politicii americane 
și franceze și de un efort pentru eli
minarea anumitor neînțelegeri, care 
începînd din luna ianuarie nu fă
ceau decît să se agraveze". — Ca 
rezultat, agenția apreciază că „s-a 
ajuns la o mai bună înțelegere a 
pozițiilor reciproce", dar „întrevede
rile nu au dus !a reglementarea pro
blemelor în suspensie".

Ia Paris s-a su- 
nuc-leare 

ale țărilor europene din 
— plan în contradicție 

cu concepția americană, 
occidentale arată că toate

Ziarul „FINANCIAL TIMES“ scrie : 
„La Blackpool, conservatorilor le va 
fi fără îndoială greu să adopte to
nul unui optimism plin de încredere, 
așa cum s-ar cuveni la un congres, 
care are loc înainte de alegeri“. 
Explicînd această supoziție, organul 
conservator „DAILY TELEGRAPH“ 
scrie că ea se datorește pierderilor 
de teren pe care le-a suferit parti
dul guvernamental la alegerile
parțiale. Comentatorul agenției
REUTER, Fraser Wighton. arată în a- 
celași sens : „Avînd un răgaz de 
maximum 12 luni pînă la confrun
tarea cu partidul laburist pentru 
cucerirea puterii, conservatorii con
tinuă să piardă influența în rîndurile 
alegătorilor“. După cum arată alte 
ziare, ei speră însă să recîștige o 
parte din terenul pierdut, îndeosebi 
printr-un program de politică exter
nă, care să țină seama de unele ce
rințe ale alegătorilor, cum ar fi : 
tratative internaționale, inclusiv or
ganizarea unei conferințe la 
înalt, dezvoltarea comerțului 
Est și Vest

Agenția americană 
tează 
nistru 
tîlnit 
niștri.
mele discutate la această consfătui
re ținută cu două zile înainte de 
conferința anuală a partidului con
servator".

special însărcinat cu cercetarea poli
ticii de apartheid dusă de guvernul 
din Republica Sud-Africană.

A luat cuvîntul în calitate de pe
tiționar Olivier Tambo, vicepre
ședintele partidului Congresul Jna- 
țional african din Republica Sud- 
Africană, care a vorbit despre re
gimul de teroare și prigoana la dare 
sînt supuși patrioții sud-africanil .

Cei care au luat apoi cuvîntul 'au 
subliniat necesitatea unei soluțio
nări concrete a problemei în discu
ție prin adoptarea de măsuri' ur
gente pentru lichidarea aparthéidu- 
lui și a căror transpunere în prac
tică să fie urmărită pas cu pas de 
către o Comisie specială a O.N.U.

La O.N.U. a fost difuzat în rîndu
rile delegațiilor raportul Comitetu
lui special însărcinat cu cercetarea 
politicii de apartheid a guvernului 
R.S.A. Raportul, însumînd 169 de 
pagini, arată că politica rasistă a 
guvernului Verwoerd constituie o 
violare flagrantă a Cartei O.N.U.

După cum se știe, vinerea trecută, 156 de mineri din Vermelles (Franța) 
au declarat grevă în semn de protest împotriva intenției autorităților de a în
chide această mină. Ei au rămas în subteran, la o adîncime de 630 m. In spri
jinul luptei lor, în Franța are loc o largă mișcare de solidaritate. Fotografia 
de mai sus înfățișează un grup de muncitori care le aduc hrană și pături.

BEIRUT 8 (A- 
gerpres). — La 6 
octombrie a fost 
dat publicității la 
Beirut comunica
tul final al celei 
de-a treia Reuniuni 
Mondiale a Zia
riștilor, desfășurate pe bordul moto
navei „Litva“ între 23 septembrie și 
3 octombrie 1963. La Reuniune au 
participat 260 de ziariști din 69 de 
țări, printre care și din R. P. Ro- 
tnînă.

Cea de-a IlI-a Reuniune Mondială 
a Ziariștilor, se arată în comunicat, 
a avut loc într-un moment cînd efor
turile unite ale popoarelor au dus 
la semnarea Tratatului privitor la 
interzicerea parțială a experiențelor 
nucleare. Salutînd marile speranțe 
generate de Tratatul de la Moscova, 
care constituie un prim pas spre des
tinderea încordării, ziariștii înțeleg 
că mai sînt necesare încă multe 
eforturi pentru asigurarea păcii.

Exprimîndu-și solidaritatea cu 
mișcarea pentru progres și libertate 
națională, care se desfășoară în 
Africa, Asia și America Latină, 
participanții la Reuniune își expri
mă convingerea că acțiunile în apă
rarea păcii, departe de a însemna 
renunțarea la lupta pentru asigura
rea libertăților naționale și indivi
duale, contribuie la crearea celor 
mai bune condiții pentru victoria 
rapidă a forțelor care luptă pentru 
independență și progres. Numai li
chidarea sistemului colonial, se ara
tă în comunicat, poate aduce po
poarelor Africii, Asiei și Americii 
Latine pacea adevărată pentru care 
luptă aceste popoare.

Participanții la Reuniune salută 
lupta dusă de ziariștii democrați din 
țările occidentale în condițiile grele 
în care sînt puse ziarele progresiste, 
ale căror posibilități de activitate 
sînt limitate, în timp ce presa reac
ționară se bucură de un larg sprijin 
din partea autorităților și monopo
lurilor. De asemenea, ei își manifes
tă solidaritatea cu ziariștii democrați 
și progresiști din țările încă depen
dente, supuși la persecuții de tot 
felul.

Referindu-se la succesele repur
tate, în pofida greutăților, de presa 
progresistă, comunicatul consemnea
ză rolul important pe care l-au avut

COMUNICATUL FINAL 
AL CELEI DE-A lll-A REUNIUNI 

MONDIALE A ZIARIȘTILOR

și continuă să-l 
aibă ziariștii pro
gresiști din țările 
eliberate, cît și 
ajutorul tehnic și 
profesional acor
dat lor de ziariștii 
din țările dezvol

tate și îndeosebi de cei din țările so
cialiste.

în continuare, participanții la reu
niune subliniază răspunderea deose
bit de mare ce revine ziariștilor de
votați cauzei păcii, libertății și pro
gresului și scot în evidență campa
nia intensă desfășurată de ei împo
triva acelor agenții de informații, a- 
celor posturi de radio și televiziune, 
organe de presă și cinematografie, 
care, aflîndu-se în slujba monopo
lurilor, ațîță spiritul războiului rece 
și al urii de rasă.

Ziariștii participant la cea de-a 
IlI-a Reuniune Mondială consideră 
ca o necesitate primordială pentru ei 
să contribuie la lupta pentru coexis
tența pașnică, destinderea încordării 
și îmbunătățirea relațiilor interna
ționale. Ziariștii trebuie să-și adu- 
că contribuția la o și mai largă în
țelegere reciprocă internațională, la 
slăbirea treptată a încordării și la 
stabilirea de relații normale între 
state.

Reafirmîndu-și dorința de colabo
rare. participanții la cea de-a IlI-a 
Reuniune Mondială a Ziariștilor 
cheamă pe colegii lor din lumea în
treagă să-și unească eforturile în 
vederea desfășurării unei activități 
fructuoase în apărarea păcii. Ei 
propun organizarea unei întîlniri a 
reprezentanților Organizației Inter
naționale a Ziariștilor (O.I.Z.) și ai 
Federației Internaționale a Ziariști
lor pentru examinarea problemelor 
de interes comun.

Delegații la Reuniune au cerut 
Comitetului Internațional pentru 
cooperarea ziariștilor să studieze po
sibilitățile ca cea de-a IV-a Reuni
une Mondială a Ziariștilor să fie 
convocată pe teritoriul Americii La
tine.

în încheiere, comunicatul relevă 
marile și importantele sarcini care 
stau în fața ziariștilor democrați, 
uniți prin aceleași idealuri, fără de
osebire de naționalitate, rasă sau 
concepții politice, pentru apărarea 
demnității profesiunii lor și a pro
gresului omenirii pe calea rațiunii, 
bunăstării, democrației și păcii.

Ravagii provocate de uragan 
în regiunea Antilelor

NEW YORK 8 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Haiti, Duvalier, 
a proclamat la 7 octombrie stare de 
„dezastru național“ în Haiti, ca ur
mare a ravagiilor provocate de ura
ganul „Flora“.

Potrivit datelor oficiale, în aceas
tă țară uraganul, care a bîntuit cu o 
forță nemaiîntîlnită în ultimii 63 de 
ani, viteza vîntului atingînd 180-200 
km pe oră, a provocat moartea a 
4 000 de persoane. Agenția U.P.I. re
latează că toate orașele din peninsu
la Tiburon (sudul Republicii Haiti) 
au fost distruse în proporție de 40 
pînă la 70 la sută, numărul persoa
nelor afectate de acest dezastru fiind 
de aproximativ un milion, aproape 
o treime din populația țării.

Ministrul sănătății publice al Re
publicii Haiti, Philippeaux, a decla
rat că recolta a fost distrusă aproa
pe în întregime, două cincimi din su
prafața agricolă a țării fiind de ne-

nivel 
între

rela- 
mi-

U.P.I.
din Londra : „Primul
Harold Macmillan s-a în- 

lun’ cu principalii săi
Nu au fost dezvăluite proble-

mi-

Azi se deschide Ia Blackpool (An
glia) Congresul anual al partidului 
conservator, menit să stabilească 
programul partidului în vederea vii
toarelor alegeri.

Acord irakiano-sirian
BAGDAD 8 (Agerpres)- — Abdel 

Salam Mohamed Aref, președintele 
Republicii Irak, a anunțat în seara 
zilei de 8 octombrie realizarea uni
tății militare între Irak și Siria.

Generalul Saleh Mahdi Amash, 
ministru] apărării al Republicii I- 
rak, a fost numit comandantul șef 
al forțelor armate unificate. Sediul 
comandamentului general va fi în 
capitala Siriei, Damasc.

folosit. în același timp, el a arătat 
că toate rezervele alimentare sînt 
inundate.

în Cuba, după cum transmite a- 
genția Prensa Latina, uraganul 
„Flora“ s-a abătut din nou asupra 
teritoriului țării, bîntuind îndeosebi 
în regiunea de sud-vest a provinciei 
Camaguey și în provincia Oriente. 
Vîntul a atins o viteză de 135 km 
pe oră. Se semnalează inundații, 
s-au înregistrat victime și pagube 
însemnate în agricultură. Postul de 
radio Havana a anunțat că 35 000 de 
persoane de pe terenurile inundate 
au fost evacuate în orașele San
tiago de Cuba și Victoria de las Tu
nas. Ca rezultat al uraganului a 
fost întreruptă circulația între ora
șele Santiago de Cuba și alte loca
lități.

Potrivit agenției France Presse, 
serviciul meteorologic din Miami a 
arătat că situația actuală este „uni
că“ în analele uraganelor din Marea 
Antilelor.

Două luni de campanie electorală, 
șase candidați la postul de președinte, 
mai puțin de nouă la sută din cetă
țenii cu drept de vot înscriși în listele 
electorale, dezlănțuirea unui nou val 
de teroare împotriva forțelor democra
tice. Acesta este pe scurt tabloul pre
gătirii alegerilor generale din Venezue
la, care la începutul lunii decembrie 
urmează să desemneze pe viitorul pre
ședinte, componența parlamentului și a 
organelor municipale.

Indiferența populației față de proiec
tatele alegeri își are rădăcina în reali
tățile social-politice venezueleze din 
ultimii ani. înainte de alegerile din 
1959 și cîteva luni după ce a fost ales, 
actualul președinte, Romulo Betan
court, s-a prezentat ca „liberal" și „pro
gresist“. în campania electorală, el a 
arborat lozinci 
de limitare

de stînga (promisiuni 
activității trusturilor

S

si-In urma unui atac al forțelor de guerilă din Venezuela, într-o localitate 
tuată la 35 km. de capitala țării, Caracas, trupele guvernamentale au suferit 
grele pierderi. Fotografia înfățișează militari din detașamentele de represiune 
transportînd pe cei răniți în urma atacului.
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străine, de însănătoșire a finanțelor, 
măsuri în vederea dezvoltării econo
miei naționale și de restabilire a liber
tăților democratice, care fuseseră căl
cate brutal în picioare de predeceso
rul său, dictatorul Perez Jimenez). Toa
te aceste făgăduieli au influențat pu
ternic rezultatele scrutinului în favoa
rea lui Betancourt. A fost format un 
guvern la care, pe lingă partizani ai 
președintelui, participau și reprezen
tanții altor partide.

Care este situația după cinci ani de 
guvernare ?

La început, sub presiunea maselor, 
au fost adoptate unele măsuri cu ca
racter mai progresist (de altfel, înju
mătățite și echivoce). Treptat însă s-a 
conturat o orientare spre dreapta, care 
s-a accentuat tot mai mult. „Remanie
rile“ guvernamentale efectuate au vi
zat de fiecare dată îndepărtarea ele
mentelor care, într-o măsură sau alta, 
puteau constitui o frînă în calea în
făptuirii unei politici reacționare. Pa
ralel, au părăsit guvernul o serie de 
miniștri care n-au vrut să împartă răs
punderea pentru o asemenea politică. 
Astfel, de la un guvern de coaliție s-a 
ajuns la un guvern reacționar omogen 
alcătuit dintr-o aripă a partidului lui 
Betancourt, „Acțiunea Democratică“ 
(scindat în trei fracțiuni, din care două 
sînt în opoziție) și partidul ultrareac- 
ționar social-creștin (C.O.P.E.I.). Spriji
nul parlamentar al guvernului s-a res- 
trîns și el pe măsură ce guvernul a 
început să acționeze prin decrete.

Practic, nici una din promisiunile fă
cute acum cinci ani n-au fost ținute. în 
loc de stăvilirea exploatării monopo
liste, s-au concesionat trusturilor străine 
resursele de fier, bauxită etc., fără a 
mai vorbi de principala bogăție a țării 
— petrolul — care continuă să fie ex
ploatat de monopolurile străine (80 la 
sută de „Standard Oil of New Jersey" 
și „Royal Dutch Shell“) iar restul de 
19—20 de concerne străine mai mici. 
Compania petrolieră națională, prezen
tată la înființare ca un pas spre inde
pendența economică, a fost de fapt, 
astfel concepută îneît să compromită 
ideea unor întreprinderi naționale în 
industria petrolieră. Curînd și-a înche
iat activitatea sub pretext că nu are 
piață de desfacere. Or, producția ei 
prevăzută (5 000 de barili pe zi) era in
comparabil mai mică decît cea obți
nută de companiile străine, care ex

trag din Venezuela 300 000 000 de ba
rili anual. Profiturile obținute de aceste 
companii au continuat să se ridice la 
sume enorme. După unele statistici, din 
cei 4 000 de dolari care se scurg în 
fiecare minut în safe-urile monopoluri
lor S.U.A. de pe urma exploatării 
Americii Latine, 2 600 provin din Ve
nezuela.

Nici făgăduielile privind îmbunătăți
rea situației în agricultură nu au fost 
ținute. Rînduielile semifeudale frînează 
și aici, ca și în celelalte țări latino- 
americane, progresul economic. Marii 
proprietari stăpînesc trei sferturi din 
suprafața arabilă a țării. în cadrul mă
surilor preconizate de programul ameri
can „Alianța pentru progres“, a fost ini
țiată o „reformă agrară“ care se face 
cu mari despăgubiri pentru moșieri, a- 
ceștia scăpînd de pămînturi neproducti
ve. Pînă în 1962 au primit loturi de te
ren mai puțin de 9 000 de familii țără
nești din totalul celor 350 000 lipsite de 
pămînt. în acest ritm, împroprietărirea 
ar urma să dureze timp de cîteva de
cenii. De fapt, regimul n-a urmărit de
cît să potolească întrucîtva nemulțumi
rea țăranilor fără a știrbi privilegiile 
moșierești.

Consecințele negative ale politicii 
economice promovate de actualul gu
vern venezuelez sînt vizibile în toate 
sectoarele de activitate. Față de anul 
1958, numărul șomerilor a crescut de 
la 250 000 la peste 400 000, costul vie
ții — cu 50 la sută. Datoria externă 
este imensă și în continuă creștere. De
valorizarea bolivarului (cu 30 la sută 
în 1960) impusă de Fondul Monetar 
Internațional n-a făcut decît să zdrun
cine și mai mult finanțele țării și așa 
secătuite, mai ales de întreținerea unui 
mare aparat militaro-polițienesc, folosit 
pentru reprimarea forțelor patriotice. 
Cei care dăduseră crezare, cu cîțiva 
ani în urmă, promisiunilor de res
tabilire a democrației au încercat o 
amară deziluzie. Mitul „democrației re
prezentative“, vînturat la Caracas, s-a 
dezumflat după primele confruntări 
cu realitatea. Curînd după venirea sa 
la putere, Betancourt a pornit acțiunea 
„de izolare și de înăbușire a comuniș
tilor“. în fapt au fost vizați toți acei 
ce se opuneau, într-un fel sau altul, 
politicii oficiale. Așa-numitele „garanții 
constituționale“ au fost suspendate pînă

acttm de șase ori, mii de deținuți 
politici zac în închisori și lagăre de 
concentrare. Numai anul trecut au iz
bucnit două revolte militare, înăbușite 
de guvern cu prețul a 1 200 de morți 
și a cîtorva mii de răniți.

Pe măsură ce se apropie alegerile, 
guvernul înăsprește teroarea. Partidul 
Comunist și „Mișcarea revoluționară de 
stingă“ au fost puse în afara legii și li 
s-a i interzis participarea la alegeri. La 
30 septembrie, la Caracas a fost ares
tat Jesus Faria, secretarul general al 
Partidului Comunist, și alți reprezen
tanți ai forțelor de stînga, dintre care 
unii membri ai parlamentului. Pe baza 
unor acuzații false, acestora li s-a în
scenat un proces, care a și început 
acum cîteva zile.

Prigoana antidemocratică nu izbuteș
te însă să intimideze poporul venezue
lez. Pe teritoriul țării acționează de 
multă vreme o mișcare de partizani. 
Concentrate în statele Falcon și Yara- 
cuy, forțele de guerilă dau lovituri pu
ternice corpurilor expediționare guver
namentale. în capitală și în diferite o- 
rașe din provincie se semnalează în ul
timele zile ciocniri armate între civili 
și poliție soldate cu morți și răniți.

în același timp, Partidul Comunist, 
sprijinit de „Mișcarea revoluționară de 
stînga“, cheamă toate forțele opoziției 
să acționeze împreună și să obțină 
astfel, cu prilejul alegerilor, transfor
mările înnoitoare cerute de mase. în 
acest scop, cele două partide s-au adre
sat amiralului Larrazabal și grupării po
litice Forța Democratică Populară, cu 
propunerea de a constitui un larg front 
național și patriotic, care să susțină can
didatura acestuia la președinție. Răs
punsul său a fost negativ. O atitudine 
similară au manifestat, de fapt, și lide
rii de dreapta din Uniunea Democra
tică Populară, un alt partid din „opozi
ția legală“, al cărei candidat la preșe
dinție este Jovito Villalba. Partidul Co
munist din Venezuela continuă să mi
liteze pentru un larg front democratic 
și arată că, dacă pregătirea alegerilor 
va arăta că ele se reduc la o simplă 
farsă, el va chema populația la boico
tarea lor. Poziția Partidului Comunist 
are un larg ecou în mase — așa cum 
au arătat marile întruniri din piața El 
Silencio din Caracas, apreciate ca cele 
mai importante din 1958 încoace.

Temîndu-se de perspectiva unirii for
țelor democratice, reacțiunea venezue- 
leză își concentrează eforturile spre a 
o zădărnici

V. OROS

LONDRA. La 8 octombrie, Ia 
Londra a fost semnat un acord cu 
privire la transferarea către Kenya 
a unei regiuni de coastă aflată pînă 
acum sub administrația sultanului 
Zanzibarului. Acordul a fost sem
nat de primul ministru al Kenyei, 
Jomo Kenyatta, și de S. Hamadi, 
primul ministru al Zanzibarului.

SINGAPORE. La 8 octombrie, la 
chemarea Asociației sindicatelor din 
Singapore (Satu), peste 100 000 de 
muncitori au declarat o grevă gene
rală de două zile. Greviștii cer anu
larea măsurilor luate de către gu
vern împotriva sindicatelor, sub pre
textul că acestea „subminează" Fe
derația Malayeză. Greva a paralizat 
aproape în întregime activitatea in
dustrială și comercială a acestui teri
toriu.

GENEVA. La 7 octombrie s-a 
deschis la Geneva Conferința Inter
națională pentru problemele teleco
municației și a folosirii sateliților. 
La lucrările conferinței iau parte 
400 de delegați din 70 de țări. Din 
partea R. P Romîne participă Gri- 
gore Marin, adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomunicațiilor.

BELGRAD. După cum anunță 
agenția Taniug, la Skoplje s-a în
registrat la 8 octombrie, un cutre
mur de gradul șase. în unele carti
ere ale orașului clădirile reparate 
în urma cutremurelor din iunie au 
fost din nou distruse.

BAGDAD. Postul de radio Bagdad 
anunță că printr-un decret preziden
țial a fost acceptată la 7 octombrie 
demisia a trei miniștri și remanierea 
guvernului irakian. Cei trei miniștri 
demisionați, care nu făceau parte 
din partidul Baas, au fost înlocuiți 
cu elemente baasiste.

KAMPALA. La prima aniversare 
a independenței, 9 octombrie, U- 
ganda se proclamă republică. Ea va 
continua să rămînă în Common
wealth. După șapte ore de dezbateri, 
Adunarea Națională din Uganda a 
ales în funcția de președinte al Re
publicii pe Mutesa al II-lea, regele 
Bugandei.
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