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O condiție esențială a bunei pregătiri a producției pe 1964

Realizările petroliștilor 
din Oltenia

ÎN INTERIORUL ZIARULUI

® Adunări de dări de seamă și 
alegeri în ^organizațiile de bază — 
Florica Dinulescu : în atenția 
comuniștilor — problemele de 
conținut ale vieții școlare (pag. 
2-a).

organizarea rațională a teritoriu
lui agricol (pag. 2-a).

Mecanizatori
fruntași la

îndeplinirea exemplară a planului 
la toți indicatorii este o îndatorire 
esențială a fiecărui colectiv de între
prindere. Organizarea îndeplinirii 
planului cere eforturi organizatorice 
și tehnice susținute, o activitate po
litică permanentă pentru mobiliza
rea muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor la realizarea ritmică a tu
turor obiectivelor prevăzute.

Colectivul nostru se poate mîndri 
că în acest an a realizat și depășit 
lună de lună toate prevederile pla
nului. în trei trimestre, planul la 
producția globală a fost realizat în 
proporție de 101 la sută, iar la pro
ducția marfă — în proporție de 105,5 
la sută. Valoarea _____________
economiilor la pre- 
țul de cost se ri
dică la 
2 200 000 lei.

Vrem să rela
tăm aici citeva as- _ _
pecte mai impor
tante ale activității colectivului 
nostru pentru îndeplinirea planului 
pe anul în, curs la toți indicatorii, 
socotind că aceasta este o condiție 
esențială a bunei pregătiri a produc
ției pe anul viitor.

Anul trecut noi am avut de întîm- 
pinat multe greutăți în ceea ce pri
vește îndeplinirea indicatorului de 
creștere a productivității muncii. 
Aceasta mai ales din cauză că teh
nica nouă era insuficient folosită. în 
acest an, pe 9 luni, productivitatea 
muncii a crescut cu 2,8 la sută în 
plus față de plan. Cum s-a reușit 
acest lucru ?

îndrumat de organizația de partid, 
colectivul nostru a pus un accent 
deosebit pe valorificarea rezervelor 
de creștere a productivității muncii. 
Se știe că într-o uzină construc
toare de mașini — 
ficientă a capacității 
utilajelor, 
tehnologiei moderne 
de primă 
productivității muncii, 
noastră s-a format, încă de la în
ceputul anului, un colectiv de ingi
neri, tehnicieni și economiști care a 
studiat aprofundat rezervele și 
posibilitățile de creștere a producti
vității muncii. Pe baza acestui stu
diu au avut loc apoi dezbateri amă
nunțite. în urma propunerilor făcute 
cu acest prilej, s-au întocmit planuri

peste
Din experiența Uzinelor metalurgice

„Unirea" Cluj

folosirea

importanță

utilizarea e- 
mașinilor și 
tehnicii și 
sînt factori 
în creșterea 

In uzina

de măsuri tehnico-organizatorice, a 
căror aplicare în producție a fost 
urmărită cu operativitate.

Colectivul nostru s-a convins, în 
această perioadă,' de avantajele mari 
pe care le oferă aplicarea tehnolo
giei de grup. Conducerea uzinei și 
organizația de partid au sprijinit 
răspîndirea acestei metode pe scară 
cît mai largă. Acum tehnologia de 
grup se aplică la confecționarea a 
peste 5 600 de repere. S-a rezolvat 
astfel lipsa de capacitate de proiec
tare și de execuție a sculelor, dispo
zitivelor și verificatoarelor ; cu un 
număr restrîns de scule se poale 
face față acum fabricației unei game 

mai mari de repe
re. S-a redus, de 
asemenea, ciclul 
de fabricație a u- 
nor produse cu 
20—40 la sută, a 
crescut cîștigul 
muncitorilor.

A fost sprijinită și stimulată și 
răspîndirea altor metode și proce
dee tehnologice moderne de mare 
productivitate. S-a extins, de pildă, 
turnarea cu modele ușor fuzibile la 
peste 250 repere, precum și turna
rea în coji de bachelită ; s-a intro
dus trefilarea profilelor mai compli
cate, utilizarea dispozitivelor din 
elemente universale demontabile, 
uscarea vopselelor cu radiații infra- 
roșii etc. Toate acestea au dus la 
creșterea simțitoare a productivită
ții muncii, la reducerea prețului de 
cost.

Tot în scopul creșterii productivi
tății muncii am acționat mai hotărît 
în acest an pe linia mecanizării lu
crărilor, a introducerii micii meca
nizări. Comitetul de partid a reco
mandat conducerii uzinei să urmă
rească în mod deosebit punerea ope
rativă în funcțiune a noilor utilaje. 
Membri ai comitetului de partid au 
primit și ei sarcini speciale în a- 
ceastă privință. în ultimele luni, la 
turnătorie s-au pus în funcțiune o 
mașină de sablat semiautomată și

IOSIF BOT 
director 

VASILE BIRO 
secretar al Comitetului de partid 
Uzinele metalurgice „Unirea“ Cluj

Organizarea mai bună a produc
ției, promovarea tehnicii noi au dat 
posibilitate petroliștilor trustului de 
extracție Tg. Jiu să producă peste 
plan, de la începutul anului și pînă 
acum, țiței și produse petroliere în 
valoare de circa 7 000 000 lei. S-au 
obținut realizări însemnate și în va
lorificarea fondului inactiv de son
de. Față de planul anual, care pre
vede activarea a 25 de sonde, în 9 
luni au fost reactivate 31 de sonde. 
Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
trustului au reușit să realizeze, în 
opt luni, economii peste plan în va
loare de 16 687 000 lei.

Produse peste plan
IAȘI (Coresp. „Scînteii“). — în 

cele trei trimestre care au trecut 
din acest an, muncitorii, tehnicie
nii și inginerii din întreprinderile 
industriale ale regiunii Iași au ob
ținut rezultate importante în pro
ducție. în cifre acestea se oglindesc 
în îndeplinirea planului producției 
globale în proporție de 105,3 la sută 
și în realizarea unei producții fizi
ce suplimentare în valoare de 
120 000 000 lei. S-au produs peste 
plan 15 000 bucăți rulmenți, 100 000 
m p țesături, 136 tone ulei comes
tibil și alte produse.

(Continuare în pag. III-a)

O zi de toamnă obișnuită. 
Viața cotidiană a Bucureș- 
tiului, cu tumultul ei speci
fic, a rămas undeva, deasu
pra. Coborîm pe o scară 
rece și umedă. Sub noi se 
aude zbătîndu-se un rîu. 
Curînd intrăm pînă aproape 
de 
Și 
cu îngrijorare echipamen
tul . ~ '
mul ca de scafandru se do
vedește însă intr-adevăr er
metic. Peisajul din jur își 
dezvăluie cu zgîrcenie fața 
la lumina firavă a lămpii de 

î miner. E greu să-ți imagi
nezi că la cîțiva metri de
asupra noastră circulă ma
șini și oameni, că pe acolo 
se află panoramica modernă 
a bulevardului 6 Martie. Ne 
aflăm în rețeaua subterană, 
pe care nici n-o bănuiesc 
cei ce-și poartă pașii 
străzile Capitalei.

brîu în ape tulburi 
întunecate. Ne pipăim

de protecție. Costu-

pe

PESTE 1500 
DE KILOMETRI

u-Călătorim pe „albiile" 
nor rîuri ciudate, încorsetate 
în ziduri groase de beton, 
care formează o adevărată 
rețea. Peste 1 500 km de ca
nale mari și mici se ramifi
că pe sub străzi, case, 
parcuri, purtînd neîncetat,

® Ing, Mircea Iuliu : Ce aduce

Noi funiculare forestiere

Tricotaje și

• Răspuns la întrebările cititorilor: 
Propunerile privind crearea zo
nelor denuclearizate (pag. 4-a).

• Rubrica : „Cărți“ (pag. 2-a).

• Sport (pag. 3-a).

confecții pentru anul viitor

I

C L U B U !

unde meca- 
Gheorgho se- 
terenul care 
un strat do 
înainta li- 

sînt drepte, 
do greșuri, 

îngropată
Călirea cu curenți de înaltă frec

vență a diferitelor piese de oțel ca
pătă o extindere tot mai mare în 
întreprinderile constructoare de 
mașini din regiunea Banat. La sec
ția tratamente termice de la Reșița 
a fost dată în folosință o instalație 
pentru călirea superficială a oțelu
lui prin această metodă. Noua insta
lație, care este utilizată la călirea 
coroanelor dințate pentru boghiul 
locomotivelor Diesel-electrice, înlo
cuiește vechiul procedeu de tratare 
a acestor piese prin cimentare, re-

Se extinde călirea cu curenți 
frecvență

duce la jumătate timpul de prelu
crare termică, îmbunătățește simți
tor calitatea pieselor și dirijează au
tomat întreaga tehnologie de că- 
lire.

Procedeul de călire cu curenți de 
înaltă frecvență se aplică, de ase
menea, cu bune rezultate la Uzinele 
mecanice Timișoara și Uzinele 
„Strungul“ din Arad, unde volu
mul de piese de oțel tratate în a- 
cest fel este acum de aproape două 
ori mai mare decît în anul trecut.

„Anghel Gheorghe este unul 
dintre cei mai buni mecanizatori 
din gospodăria noastră“ — ne-a 
spus ing. A. Chiriac, șeful sec
ției Sărățuica a G.A.S. Balaciu, 
regiunea București. Ești si
gur că face lucrări de cea mai 
bună calitate. Cunoașto toate 
mașinile și știe agrotehnica“. Am 
mers la tarlaua 
nizatorul Anghel 
mana grîul. Pe 
esto pregătit ca 
grădină, tractorul 
niștit. Rîndurilo 
fără nici un fel 
iar sămînța este 
la adîncimea indicată prin or
dinul do lucru dat do inginer. 
Pînă la 12 octombrie, Anghel 
Gheorghe însămîn(aso cu grîu 
160 de hectare. Despre calitățile 
lui ca mecanic vorbește do la 
sino faptul că tractorul pe care 
îl are în primire a funcționat în
tre două reparajii capitale 12 685 
ore, față de 5 040 ore cît era 
prevăzut. El este evidențiat) 
în întrecerea dintre mccanizato-j 
rii din gospodărie.

SIGHET (coresp. „Scînteii“). — O- 
dată cu începerea noului an fores
tier, în parchetele Pleșa, Dosu Run- 
cului și Poarta Roșie, aparținînd 
I. F. Sighet, au fost instalate noi 
linii de funiculare tip „Mara“. In 
primele două parchete , noile funi
culare au o lungime de 1 000 m 1 
fiecare și o capacitate de transport 
de 800 m c lunar. Datorită faptului 
că funcționează cu două cărucioare, 
noile instalații transportă lunar în 
plus 300 m c de bușteni, iar produc
tivitatea muncii crește cu aproape 60 
la sută.

Calități deosebite are și funicula- 
rul Pendular de la Poarta Roșie, la 
care s-a adaptat căruciorul tip „Ma
ra“. Utilizarea lui permite scoaterea 
a 1 600 m c de bușteni lunar, crește
rea productivității muncii cu circa 
50 la sută. în prezent, la parchetele 
de la Izvoru, Lespezi, Bîrlan și Ploș- 
tea se lucrează intens pentru pune
rea în funcțiune a unor noi linii de 
funiculare.

Pregătiri pentru iarnă 
in stațiunile balneo-climaterice
In stațiunea „1 Mai" au fost exe

cutate o serie de lucrări care asigură 
condiții bune pentru tratament. De ase
menea, s-a îmbunătățit alimentarea cu 
apă potabilă a stațiunii și au fost exe

cutate lucrări de înfrumusețare și mo
dernizare pentru care s-au cheltuit 
sume de două ori mai mari decît anul 
trecut.

La stațiunea balneoclimaterică Vatra 
Dornei, care funcționează tot timpul a- 
nului, pregătirile pentru sezonul frigu
ros sînt pe sfîrșite. Pentru cei aproape 
2 500 de oameni ai muncii care își vor 
petrece aici concediul de odihnă sau 
își vor îngriji sănătatea s-a completat 
mobilierul și lenjeria, s-au revizuit in
stalațiile de încălzire, au fost asigurate 
însemnate cantități de legume și fruc
te, conserve de legume, compoturi, dul
cețuri etc.

In vederea îmbunătățirii tratamentu
lui au fost montate două rezervoare de 
acid carbonic cu o capacitate de 40 
tone fiecare, iar secția stomatologie a 
fost dotată cu utilaje și aparataje noi.

La S.M.T. Andrășești, din ra
ionul Slobozia, ni s-a spus că 
una dintre brigăzile evidențiate 
în întrecere este cea care lucrea
ză Ia gospodăria colectivă din 
comuna Gheorghe Doja. To|i 
mecanizatorii, fii de colectiviști 
din sat, stăpînesc bino meseria. 
L-am găsit pe unul dintre ci — 
Nicolae I. Iordache, lucrînd Ia 
semănat pe o tarla a brigăzii a 
doua de cîmp. Inginerul gospo
dăriei i-a încredinfat sarcina de 
a însămânța griul în rigole des
chise, o metodă aplicată Ia 
G.A.S. Andrășcști. Experiența a 
arătat că, în această zonă bîn- 
tuită iarna de vînturi, în rigole 
se adună zăpadă caro ferește 
grîul de înghef. Bnn mecanic a- 
gricol, Nicolae Iordache cunoașto 
toate mașinile și știe să le fo
losească din plin. De pildă, do 
5 ani lucrează Ia recoltat cereale 
cu aceeași combină. în vara a- 
ccasta a recoltat 232 tone de 
grîu. In toate campaniile agri
cole execută lucrări de bună ca
litate, fiind premiat de călro 
gospodăria colectivă.

4 300 de modele alcă
tuiesc colecfia pe care 
au pregătit-o creatorii 
din industriile de trico
taje si confecții spre a 
o prezenta comerțului 
cu prilejul contractări
lor pentru anul viitor.

Din cele 2 500 de mo
dele de tricotaje, circa 
1000 sînt creații noi. 
Materia primă folosită 
la fabricarea lor — 
fire de bumbac pieptă
nate, fire sintetice tip 
lină, fire sintetice polia- 
midice și poliesterice 
— este de calitate su
perioară, conferind pro
duselor un aspect și tu- 
șeu atrăgător, rezistență

mărită la purtare. O 
preocupare principală a 
constituit-o obținerea u- 
nor -contexturi cu grad 
redus de întindere la 
tricotajele de bumbac. 
Printre articolele de îm
brăcăminte se numără : 
jachete, scampolouri, că
măși tricotate, tricotaje 
fasonate din mașină, 
realizate din fire tip 
lină, peste 100 de mo
dele din fire P.N.A. 
(fire sintetice volumi
noase), noi modele de 
perdele din terilenă și 
altele.

In ceea ce privește 
colecția industriei de 
confecții, aceasta se re

marcă printr-o mare va
rietate de obiecte de 
îmbrăcăminte pentru 
toate sezoanele și oca
ziile. Materia primă o 
formează, pe lingă sto
fele și țesăturile obiș
nuite, și noile țesături 
de lină în amestec cu 
P.N.A., în desene și con
texturi variate, țesături 
cu conținut de fibre po
liesterice.

Dintre articolele de 
sezon se remarcă pal
toanele din blană arti
ficială, tricotată sau țe
sută, pentru femei, im
permeabilele din țesături 
de bumbac cu mesade 
de blană sau tricot și al
tele.

Cu vreo șapte ani în urmă, 
tractoristul David Eracle, do la 
S.M.T. Balaciu, regiunea Bucu
rești, a început să lucreze pă- 
mîntul întovărășiților din satul 
Sf. Gheorghe, contribuind prin 
rczultatelo obținuto ca ei să 
pășească pe calea gospodă
riei colective. Do atunci n-a lip
sit în nici o campanie de 
po tarlalclo gospodăriei. „Lu
crează pămîntul ca Ia carte — 
ne-a spus brigadierul do cîmp 
Ion T. Drăgan. Niciodată n-am 
avut motive să cer să refacă vreo 
lucrare“. Iar președintele gospo
dăriei, Alexandru Badea, a adău
gat : „Dacă vede că terenul nu 
esto destul do bino pregătit, din 
cauză că pămîntul e tare, pro
pune să mai dea odată cu dis
cul. La noi tractoriștii nu fac 
numai arături și semănat, ci și 
lucrările de întreținere. David a 
prășit mecanic do trei ori po
rumbul po o suprafață do 140 
hectare". în această campanie, 
ca unul dintre cei mai bine pre
gătiți dintre mecanizatorii bri
găzii, David Eracle lucrează Ia 
semănat. Pînă Ia 12 octombrie 
a însămînțat 124 ha cu grîu.

Text : N. ENUȚĂ 
Fotografii : A. CARTOJAN

Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ 
Prim-secretar al conducerii naționale 

a Partidului Unit al Revoluției Socialiste, 
Prim-ministru al guvernului revoluționar al Republicii Cuba

Havana
omeneștiAm aflat cu profundă mîhnire despre pierderile de vieți 

și pagubele materiale provocate de calamitățile naturale care s-au abătut 
. asupra teritoriului Republicii Cuba.

în aceste clipe grele pentru dv. și pentru poporul frate cuban, vă 
transmit expresia sentimentelor mele de simpatie frățească și sincere 
condoleanțe pentru familiile îndoliate.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

<T2iuîi eu albii de betau
ca un uriaș sistem circula
tor, apele orașului. Mari ca
nale colectoare, pe care 
s-ar putea călători cu... 
mașina, străbat întreg Bucu- 
reștiul, adunînd apele tutu
ror celorlalți „afluenți" și 
le varsă departe, în afara o- 
rașului.

Construirea rețelei de ca
nalizare a început în urmă 
cu un veac. Se mai păstrea
ză și acum canale durate 
din piatră ori cărămidă. 
Moștenirea pe care ne-a lă
sat-o trecutul a fost grea și 
în această privință. Posibili
tățile de transport ale aces
tor rețele rămăseseră cu 
mult în urmă față de dezvol
tarea Capitalei, iar zonele 
marginale erau aproape to
tal lipsite de canalizare. Cu 
ani în urmă, cartiere ca Mi
litari, Colentina, Ferentari, 
Rahova erau complet inun- 

ploilor 
rău mi- 
pe aici 
anului.

! doar

date cu prilejul 
torențiale. Smîrcuri ; 
rositoare rămîneau 
aproape tot timpul

In 1955 existau
614 km de canale. în pre
zent, lungimea lor trece 
de 1 500 km ; 23 300 guri de 
scurgere ajută la evacuarea

apelor de pe străzi. în ulti
mii ani s-au construit 
rile canale colectoare 
de 2400 m ; B6 de 7 
care pornește din 
Muncii și ajunge pînă 
Dîmbovița ; Canalul IOR de 
600 m ; cel dintre noul car
tier Giulești și Grozăvești 
—■ de peste 4 km -, canalul 
A2 și 2A2, din cartierul 
Militari, și multe altele. Ți- 
nînd pasul cu sistematizarea 
orașului, rețeaua de canali
zare se mărește și se moder
nizează continuu.

ma-
7 Bl 

km, 
b-dul 
lingă

ÎN LUMEA 
FĂRĂ ANOTIMPURI

Ne

tri. Priviți cum se lucrează 
acum !

Intr-adevăr, în canal nu 
există decît un singur om cu 
rol de supraveghetor. Mun
ca de curățire o execută un 
dispozitiv hidromecanic, 
conceput de specialiștii 
I.C.A.B.-ului. Dispozitivul 
circulă prin canale, înlocu
ind munca grea pe care o 
făceau înainte zeci de oa
meni.

Jos, la mulți metri sub pă- 
mînt, lucrează curățitorul 
Andrei Marin. Și el conduce 
tot un dispozitiv hidromeca
nic. Sarcina lui e să-l facă 
să... meargă. Adică să-i ia 
din față obiectele grele (pia
tră, cărămidă etc), pe care 
nu le poate „mătura" cu je
turile de apă.

Maistrul Conțu ne vor
bește și despre cei de... 
iară.

— Unii cetățeni ai orașu
lui, spunea el, nu știu cite 
greutăți ne fac. Ei aruncă 
uneori în canale pietre, fier 
vechi, obiecte de tot felul ; 
iată chiar și un cuțit. Toate 
acestea opresc dispozitivele 
și munca de curățire se e- 
iectuează mai greu. Poate

nu 
de

pe 
un

a-

La întreținerea și repara
rea uriașei ramificații de ca
nale lucrează zilnic suie de 
oameni. In călătoria noastră 
subterană sintern însoțiți de 
maistrul Vasile Conțu.
descrie condițiile grele aie 
acestei munci în trecut.

— Echipament de protec
ție nu exista. Oamenii 
munceau în costume care 
nu-i apărau nici de apă, nici 
de substanțele toxice. Cana
lele se curățau cu hîrdaiele, 
purtate pe umeri sute de me-

nu vă vine să credeți, dar 
lunar se scot din canale 
mai puțin de 1—2 000 kg 
fier vechi.

Cineva îl întreabă 
Constantin Romanescu,
tînăr curățitor, în ce ano
timp al anului i se pare mai 
greu aici. Răspunde zîm- 
bind :

— Munca noastră e întot
deauna la fel. Sarcina cea 
mai grea, vedeți, o îndepli
nesc dispozitivele. Aici tem
peratura e constantă, nu a- 
vem anotimpuri. Ne amin
tim de ele doar cînd ieșim la 
suprafață.

I.C.A.B. dispune în pre
zent de întregul utilaj nece
sar întreținerii rețelei de 
canalizare. Canalele mici, 
nevizitabile, se curăță de la 
suprafață. In ele se intro
duce un cablu, tras de ma
carale de la o gură la alta, 
care curăță interiorul cu a- 
jutorul unor dispozitive me
talice, perii și apă.

In atenția Sfatului popu
lar al Capitalei stă acum 
sarcina epurării apelor rezi
duale. în acest scop se pre
vede construirea în viitor a 
unei mari stații de epurare. 
Cînd va ii gata, rîurile sub
terane vor aduce în Dîmbo
vița ape curate și limpezi.

VASILE TINCU

Răsfoim programul clubului Uzi
nei „Semănătoarea“ pe luna în 
curs. Muncitorii sînt invitați la o 
conferință privind noi posibilități de 
aplicare a maselor plastice în con
strucția mașinilor agricole. Se anun
ță, de asemenea, prezentări de cărți 
tehnice, convorbiri ale unor grupe de 
muncitori cu ingineri, întîlniri cu 
evidențiați în întrecere, precum și 
alte manifestări care urmăresc să a- 
jute la însușirea unor noi procedee 
tehnice în sudură, lăcătușerie, presaj.

Asemenea acțiuni au o legătură 
strînsă cu preocupările majore ale 
colectivului uzinei în domeniul pro
ducției. Dar în afară de acestea, 
clubul desfășoară o gamă variată de 
acțiuni, printre care informarea ope
rativă și temeinică asupra eveni
mentelor interne și internaționale, 
înfățișarea politicii partidului și gu- 
-------j,..................... . domenii, în 

socia- 
tehni-

vernului în diverse 
scopul dezvoltării conștiinței 
liste a masei de muncitori, 
cieni, ingineri și funcționari.

Una din sarcinile cele mai 
mă ale activității cluburilor, 
tregii munci cultural-educative des
fășurate în uzine, fabrici sau pe șan
tiere, este sprijinirea operativă și 
multilaterală a înfăptuirii sarcinilor 
economice.

de sea- 
ale în-

Cluburile — ca și 
loace de culturalizare 
deri, cum sînt bibliotecile, cabine
tele tehnice etc. — au un larg 
cîmp de activitate în această direc
ție, fiind menite să contribuie din 
plin la răspîndirea cunoștințelor 
tehnice în rîndurile muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor. Se dove
desc utile conferințele pe teme teh- 
nico-economice, însoțite de filme do
cumentare, care au loc adesea la 
Uzinele „Steagul roșu“ și „Tractorul“ 
din Brașov, „1 Mai“ din Ploiești, ca 
și consultațiile tehnice, discuțiile pe 
marginea unor inovații, pe care le 
poți întîlni des la Uzinele „Repu
blica“ sau F.R.B. din Capitală. La 
clubul întreprinderii „Solidaritatea“ 
din Oradea au loc interesante expu
neri privind posibilitățile de îmbu
nătățire a calității produselor, de 
creștere a productivității muncii și 
reducere a prețului de cost. Este 
vrednică de atenție inițiativa unor 
cluburi de a organiza acțiuni dife
rențiate de propagandă tehnică pe 
profesii.

Marea putere de influențare pe 
care o are activitatea cultural-edu- 
cativă asupra conștiinței oamenilor, 
asupra activității lor în producție, nu 
este în multe întreprinderi nici pe

celelalte mij- 
din întreprin-

este în multe întreprinderi nici

Prin conferințe la club, întîlniri cu tehnicieni și ingineri, discuții pe mar
ginea lucrărilor de specialitate (în fotografie) și alte acțiuni, muncitorii Uzinei 
textile „7 Noiembrie“ din Capitală sînt informați asupra noutăților tehnice.

departe folosită din plin. Abia în 
luna aceasta, cu ajutorul unor ingi
neri și tehnicieni atrași în consiliul 
de conducere, clubul Uzinelor „Gri- 
vița Roșie“ a început să studieze mai 
cu atenție problemele producției, în
deosebi în sectorul unde se fabrică 
utilaj chimic, a cărui execuție nece
sită familiarizarea muncitorilor cu o 
serie de cunoștințe și operații noi, 
ridicarea calificării lor. In sprijinul 
acestora, clubul a inițiat o acțiune cu 
caracter periodic „Să ne însușim 
temeinic profesia“. Au loc, în cadrul 
ei, scurte conferințe, schimburi de 
experiență, demonstrații practice 
etc. Clubul ar putea însă, în afară 
de acestea, să organizeze cu regu
laritate în sălile sale și simpozioane, 
lectorate tehnice pe profesii și alte 
acțiuni menite a populariza tehnica 
și tehnologia înaintată în rîndurile 
marei mase a muncitorilor. Deși în 
combinatele de industrializare a lem
nului de la Suceava și Blaj, înzestra
te cu utilaje moderne, lucrează nu
meroși muncitori care s-au calificat 
de curînd, se constată aici o slabă 
preocupare pentru răspîndirea cu
noștințelor tehnico-profesionale.

însemnate mijloace materiale des
tinate activității culturale sînt folo
site, în unele locuri, cu totul insu
ficient. Pe bună dreptate, se poate 
pune întrebarea : de ce, de pildă, 
biblioteca tehnică de la Uzina de 
mașini electrice din Capitală nu
mără doar 280 de cititori dintre 
muncitori ? Aceasta se explică aci, 
ca și în, alte întreprinderi, prin 
faptul că se desfășoară o slabă 
activitate de popularizare a literatu
rii tehnice, redusă uneori la întocmi
rea și afișarea de către bibliotecari a 
unor liste de cărți sau la anunțarea 
unor titluri la stația de radioficare. 
Este nevoie, în primul rînd, să se or
ganizeze sistematic, cu sprijinul ca
drelor competente de ingineri, tehni
cieni, maiștri, acțiuni concrete de 
prezentare a conținutului cărților, pe 
profesii, în strînsă legătură cu sarci
nile cele mai actuale ale producției. 
Discuțiile pe,marginea unor astfel de 
lucrări în bibliotecă, la club sau la 
locul de muncă, concursurile-ghici- 
toare, întâlnirile cu autorii etc. sînt 
de natură să stimuleze gustul și in
teresul pentru lectura acestui gen de 
literatură.

Sprijinirea prin activitatea clubu
lui e eforturilor depuse de colectivul

ION CIUCHI
(Continuare în pag. II-a)
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La Buzău, în plin centrul orașu
lui, se află clădirea Școlii me
dii nr. 2 „Mihail Eminescu“. O 
școală mare, cu 44 de clase, în care 
învață peste 1800 de elevi.

Organizația de bază de aici cuprin
de aproape jumătate din numărul 
total al învățătorilor și profesori
lor care predau în această școală. In 
adunarea de dare de seamă și ale
geri, comuniștii au dezbătut pe larg 
aspectele importante, de conținut ale 
vieții școlare, au relatat numeroase 
fapte care ilustrează preocuparea or
ganizației de bază, a învățătorilor, 
profesorilor, diriginților, a organiza
țiilor U.T.M. și de pionieri, de a asi
gura elevilor o cultură bogată și o 
bună pregătire pentru viață, de a le 
forma trăsăturile morale proprii ce
tățenilor societății socialiste.
Sprijin concret procesului de 

învățămînt
Darea de seamă și discuțiile vii, 

cuprinzătoare au reflectat partici
parea activă a comuniștilor la so
luționarea problemelor principa
le ale școlii, sprijinul concret a- 
cordat conducerii școlii în îndru
marea și buna desfășurare a proce
sului de învățămînt. împreună 
cu conducerea școlii, organizația 
de partid și-a îndreptat atenția 
spre continua ridicare a nivelului 
de pregătire al Învățătorilor și pro
fesorilor, socotind — pe bună drep
tate — că de aceasta depinde în cea 
mai mare măsură îmbunătățirea ca
lității lecțiilor — verigă centrală a 
muncii instructiv-educative.

în acest scop, într-una din adu
nările de partid deschise — s-a a- 
rătat în darea de seamă — biroul 
organizației de bază a pus în discu
ție problema ridicării continue a 
pregătirii corpului didactic al școlii. 
Adunarea a recomandat conducerii 
școlii și responsabililor comisiilor 
metodice să includă în planurile de 
muncă măsuri menite să contribuie 
la informarea largă a profesorilor a- 
supra celor mai noi realizări ale ști
inței și tehnicii. în comisiile metodi
ce, profesorii de diferite specialități 
au fost îndrumați să discute des
pre : radiațiile cosmice studiate în 
lumina descoperirilor făcute cu 
prilejul zborurilor cosmice (la fizică- 
chirr.ie), clasificarea virusurilor (la 
științe naturale), noi procedee a- 
plicate în tehnică pentru sudarea 
și prelucrarea metalelor (în comi
sia pentru legarea cunoștințelor 
teoretice de practică) și altele. Din 
inițiativa biroului organizației de 
bază, directorul școlii a orientat 
dezbaterile din consiliul pedagogic 
spre unele probleme actuale ale 
procesului de învățămînt : notarea 
ritmică și cu exigență a cunoștințe
lor elevilor, folosirea judicioasă a 
manualelor etc.

Organizația de partid a îndrumat 
și comitetul sindicatului din școală 
să participe la această activitate im
portantă. Membri de partid — învă
țătoarea Maria Iordan, profesoarele 
Maria Ionescu și Aurora Ionescu — 
cunoscuți și apreciați pentru expe
riența pedagogică bogată, au prezen-

Agrochimiatat expuneri despre metodele lor de 
predare, au ținut lecții deschise.

îmbogățirea conținutului lecțiilor, 
perfecționarea predării lor s-ău re
flectat direct în nivelul de cunoștin
țe al elevilor. Este concludent fap
tul că din cei 98 de absolvenți ai 
clasei a Vil-a, 90 au reușit la con
cursul de admitere în școlile medii 
și profesionale. 163 din 173 de ab
solvenți au luat examenul de ma
turitate, mulți dintre aceștia fiind 
astăzi studenți.

— Analiza rezultatelor examenului 
de maturitate din vara aceasta -— a 
spus prof. Ovidiu Frînculescu în a- 
dunare — arată însă că o parte din
tre absolvenți au dovedit o pregătire 
insuficientă la matematică. In loc să 
se ocUpe mai intens de buna orga
nizare și prădare a lecțiilor, unii pro
fesori și-au pus nădejdea în orele de 
meditații care, după cum se vede, 
n-au dat roadele așteptate. Ținînd 
seama de acestea, propun condu
cerii școlii să formeze uh colectiv de

rea tineretului s-a vădit și în preo
cuparea permanentă față de activi
tatea diriginților și întărirea legă
turii școlii cu familiile elevilor. Din 
inițiativa biroului organizației de 
bază, conducerea școlii, ajutată de 
un colectiv de profesori, a analizat 
tematica orelor de dirigenție, apor
tul membrilor corpului didactic ăl 
școlii la activitatea educativă dusă 
de diriginți, colaborarea acestora 
cu părinții. Concluziile acestei a- 
nalize au fost dezbătute într-o a- 
dunare de partid deschisă, cu tema : 
„Contribuția diriginților la . îmbună
tățirea procesului instructiv-edu
cativ“. Prof. Clotilda Constantinescu, 
directoarea școlii, a relevat în adu
nare însemnătatea adunărilor Cu pă
rinții și cu gazdele elevilor, rezulta
tele bune obținute în activitatea in- 
structiv-educativă a școlii Cu ajuto
rul

ți

»?

b.

profesori, care să analizeze cum se 
țin lecțiile de matematică și fizică, 
corelația ce există în predarea aces
tor discipline și să stabilească unele 
măsuri pentru a asigura elevilor 
noștri o mai temeinică pregătire în 
aceste domenii.

în adunare au fost propuse și al
te acțiuni menite să întărească și 
mai mult rolul activ al organizației 
de partid în perfecționarea procesu
lui de pregătire și educare a elevi
lor.

CLUBUL ȘI UZINA
(Urmare din pag. I-a)

uzinei pentru realizarea planului nu 
trebuie însă înțeleasă în sens îngust. 
Munca cultural-educativă din uzină 
are nu numai sarcina de a lărgi și 
aprofunda cunoștințele profesionale 
ale membrilor colectivului, ci Și de 
a înrădăcina tot mai puternic atitu
dinea socialistă față de muncă și față 
de avutul obștesc, de a dezvolta tră
săturile muncitorului de tip nou, 
constructor conștient și entuziast al 
socialismului. Sărbătorirea muncito
rilor, brigăzilor sau secțiilor eviden
țiate în întrecerea socialistă, simpo
zioanele și discuțiile cu privire la 
însușirile unor eroi înaintați din 
viață sau din literatură, dezbaterile 
cu privire la scrisorile de mulțumire 
sau de critică primite din partea be
neficiarilor — sînt manifestări care 
contribuie la sporirea simțului 
de răspundere al fiecăruia pentru 
bunul mers al întregii uzine, la sti
mularea inițiativei în muncă, a spi
ritului de întrajutorare tovărășească, 
creează interes pentru participarea 
activă a fiecărui membru al colecti
vului la rezolvarea problemelor 
ansamblu ale producției.

în unele locuri, cluburile nu 
pasul cu viața întreprinderilor. 
Uzina „Vulcan“ din Capitală, 
pildă, mai sînt unele cazuri 
nerespectare a disciplinei în 
ducție. Din păcate, clubul nu le a- 
cordă suficientă atenție, deși se știe 
cît de mari sînt răsunetul și eficiența 
manifestărilor pe teme educative, 
bazate pe exemple concrete culese 
chiar din viața uzinei, în dezvolta
rea atitudinii socialiste față de 
muncă.

Brigăzile artistice de agitație, care 
s-au dovedit mijloace puternice de 
luptă împotriva vechiului, de stimu
lare a noului în producție, apar — la 
Fabrica de confecții din București, 
de pildă, dar și în alte locuri — rar 
în fața muncitorilor sau prezintă 
programe rupte de preocupările co
lectivului. Nu trebuie scăpat din ve
dere că scopul principal al 
de agitație este intervenția 
operativă, în activitatea de 
a întreprinderii, a secțiilor.

Activitatea cluburilor, 
muncă culturală din întreprinderi 
trebuie să se bucure de mai multă 
atenție din partea organelor și or
ganizațiilor de partid, a sindicatelor. 
Grija pentru bunul mers al activită
ții cultural-educative să se facă 
simțită permanent, nu numai cu pri
lejul unor analize care au loc, de 
obicei, la răstimpuri destul de mari.

Zi de zi. cluburile să fie orien
tate și sprijinite pentru a-și aduce 
contribuția, cu toată varietatea de 
mijloace de care dispun, la înfăp
tuirea mărețelor obiective economice 
puse de partid în fața colectivelor de 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
întreprinderi.

Educarea patriotică 
și cetățenească 

a tinerei generații
Organizația de partid din școală 

îndrumă cu atenție activitatea e- 
ducativă desfășurată în mijlocul 
elevilor de organizațiile U.T.M. și 
de pionieri. Despre această proble
mă a vorbit pe larg în adunare 
prof. Petra Glonț, secretară birou
lui comitetului U.T.M.

— Am Simțit din plin sprijinul 
comuniștilor în organizarea adu
nărilor generale ale utemiștilor, în 
desfășurarea învățămîntului poli
tic al elevilor, în informarea lor 
politică. Experiența pedagogică bo
gată a profesorilor și diriginților 

■— împărtășită în cadrul unor adu
nări generale de partid consacrate 
analizei activității organizației 
U.T.M. — ne-a ajutat să găsim me
tode și forme de activitate educa
tivă eficiente, capabile să dezvolte 
atitudinea responsabilă a elevilor 
față de îndeplinirea exemplară a în
datoririlor școlare* față de disciplină.

Organizațiile U.T.M. și de pio
nieri au fost ajutate și în desfășura
rea a numeroase acțiuni educative 
cu scopul de a dezvolta dragostea 
elevilor pentru muncă — de exem
plu : autoservirea în internat și la 
cantină, participarea în vacanță la 
strîngerea recoltei în gospodării co
lective din apropierea orașului, în- 
tîlniri și activități educative
müne cu tineri muncitori, amena
jarea terenului sportiv al școlii etc. 
Vom avea însă în atenție, mai mult 
decît pînă acum — a spus în în
cheiere vorbitoarea — să nu-i în
cărcăm pe tineri cu sarcini peste 
puterile lor, să lucrăm deopotrivă 
cu toți elevii.

Grija comuniștilor pentru educa-

co-

familiei.
Muncă ideologică vie 
în rîndul învățătorilor 

și profesorilor
în răstimpul care s-a scurs de la 

adunarea de dare de seamă și ale
geri de anul trecut, numărul mem
brilor și candidaților de partid din 
școală a crescut. Dintre cadrele di
dactice, două învățătoare au fost 
primite în rîndul candidaților de 
partid ; comuniștii au discutat și 
două cereri de primire în partid. 
Noilor membri și candidați de par
tid le-au fost repartizate sarcini 
concrete. Ei s-au bucurat de sprijinul 
unor membri de partid cu bogată ex
periență, care i-au ajutat să Studieze 
diferite lucrări ideologice apărute 
în presa și publicațiile de partid, 
să-și alcătuiască planuri de activi
tate pentru domeniile de care răs
pundeau.

Apreciind activitatea biroului or
ganizației de bază în ce privește 
educarea noilor membri și candidați 
de partid, participanții la adunare 
au relevat, totodată, că noul birou 
va trebui să se ocupe și de alți 
învățători și profesori bine pregătiți 
din punct de vedere politic și profe
sional, cu activitate obștească boga
tă, care și-au manifestat dorința de 
a fi primiți în rîndul comuniștilor.

Grija organizației de bază pen
tru dezvoltarea activității ideo
logice în rîndul tuturor membrilor 
cörpului didactic ä fost, de aseme
nea, apreciată în adunare. Biroul 
organizației de bază a avut perma
nent în atenție desfășurarea învăță- 
mîntului ideologic, sporirea efica
cității sale. într-o adunare de par
tid deschisă a fost supus dezbate
rii un referat pe tema : „Cum se 
reflectă pregătirea ideologică-po- 
litică a învățătorilor și profesorilor 
în predarea lecțiilor și în activita
tea social-obștească“. Cu acest pri
lej* s-a recomandat propagandiștilor 
și cursanților 
mele studiate 
ce ale școlii.

Activitatea 
din Școala medie hr. 2 
nescu“ din Buzău, — așa 
subliniat în adunare 
nică și datorită îndrumărilor 
mite din partea comitetului orășe
nesc de partid, prin tov. Simion 
Toboșaru, secretar al comitetului, 
care a sprijinit organizarea unor ac
țiuni mai importante* întărirea vieții 
organizației de bază.

Interesul și pasiunea cu care 
membrii corpului didactic au apro
fundat problemele dezbătute, ca
racterul combativ al discuțiilor, 
propunerile judicioase făcute în 
adunare dovedesc că organizația 
de partid din această școală are po
sibilitatea să-și îmbogățească acti
vitatea și — cu ajutorul mai activ 
al comitetului orășenesc de partid 
— să-și îndeplinească cu bune re
zultate misiunea de înaltă răspun
dere de educator a numeroase pro
moții de

să lege mai strîns te- 
de problemele specifi-

organizației de bază 
„M. Emi- 

cum s-a 
a fost rod- 

pri-

elevi.
FLORICA DINULESCU

Sinteză monografică a pășunilor și 
fînețelor din tara noastră, tratate sub 
aspectul lor floristic-ecologic și agro- 
pröductiv, lucrarea a fost întocmită dé 
un colectiv de geobotaniști, agronomi, 
zbotehnicieni, chimiștț etc. Volumul 
cuprinde harta cu zonele formațiilor 
de pășuni și finețe din R. P. Română, 
precum și numeroase alte hărți, foto
grafii, grafice etc. (Editura Academiei 
R. P. Romîne).

Industria chimică pune la dis
poziția agriculturii noastre socia
liste cantități crescînde de îngră
șăminte minerale.

Aplicarea rațională a îngrășă
mintelor minerale și naturale 
constituie un mijloc agrotehnic si
gur de sporire și îmbunătățire a 
producției agricole. Din acest 
punct de Vedere este binevenită 
recenta reeditare de către Editura 
Agro-Silvică a lucrării „Agrochi- 
mia“ de prof. univ. David Davi- 
descu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne. Cartea 
prezintă aspectele teoretice și 
practice ale producerii, pregătirii 
și folosirii în agricultură a îngră
șămintelor chimice și organice.

Față de prima ediție din 1956, 
noua ediție apare mult îmbunătă
țită, datorită unei mai bune siste
matizări a materialului și a intro
ducerii noutăților apărute în ul
timii ani în sectorul agrochimiei. 
Primele trei părți ale lucrării tra
tează pè rînd probleme ale produ
cerii și folosirii îngrășămintelor, 
ale nutriției plantelor și ale pro
prietăților solului în legătură cu 
aplicarea îngrășămintelor. Ultima 
parte a lucrării, cea mai dezvol
tată, prezintă ingrășămintele mine
rale și organice ce se folosesc azi 
în agricultură, modul lor de păs
trare și aplicare, metode de ame
liorare a solurilor acide, saline și 
alcaline, ca și sistemele de îngră
șăminte în agricultură și horticul- 
tură. Sînt instructive datele sta
tistice privind producția și consu
mul de îngrășăminte în alte țări

și în țâră noastră, prezentate pînă 
în anul 1962. Ingrășămintele sînt 
sistematizate după rolul lor, ca 
elemente esențiale, neesențiale sau 
microelemente, în categoria îngră
șămintelor cü fier, s-au introdus 
chelații, care au un rol important 
în hrănirea plantelor. Lâ princi
palele îngrășăminte, cele cU azot, 
fosfor, potasiu și sulf, se tratează 
și aspectul eficienței lor în raport 
cu solul, planta, forma de îngfă- 
șămînt, prezența altor substanțe în 
sol etc.

în actuala ediție au fost re
duse mult capitolele care tra
tează granularea îngrășăminte
lor, întrucît aceasta este sarcina 
industriei. S-a renunțat de aserhë- 
nea, pe bună dreptate, la noțiunile 
de tehnică experimentală, care se 
predau la institutele agronomice 
la un curs special. Consider că 
puteau fi reduse și capitolele care 
tratează ingrășămintele bacteriene, 
deoarece, în condițiile țarii noas
tre, efectul unora dintre ele este 
discutabil. Binevenită este și ex
tinderea capitolelor privind îngră- 
șămintele lichide, deoarece într-un 
viitor foarte apropiat industria 
noastră chimică va pune la dispo
ziția agriculturii cantități mari de 
îngrășăminte lichide cu azot.

La substanțele stimulatoare s-a 
adăugat acidul giberelic și modul 
de aplicare a acestei substanțe 
pentru înrădăcinarea butașilor, for
marea fructelor fără semințe, opri
rea înmuguririi la cartofi, sfeclă 
(în timpul păstrării lor), împiedi
carea căderii premature a fructe
lor etc.

Lucrarea cuprinde multe noțiuni 
folositoare în legătură cu ameste
carea îngrășămintelor, fungicide
lor, insecticidelor, ierbicidelor și 
aplicarea lor simultană, ca și un 
capitol scurt despre amendamen
tele Cu substanțe macromoleculare 
sintetice, folosite la refacerea și 
menținerea structurii solului. A 
fost amplificat și capitolul în care 
sînt prezentate carențele (insufi
ciența) de elemente nutritive la 
plante cultivate, manifestate prin 
schimbarea culorii frunzelor, a 
formei și mărimii fructelor, prin 
creșterea tulpinii, mugurilor, că
derea frunzelor etc. în lucrare se 
dau și relații matematice cu 
vire la acțiunea factorilor 
contribuie la descompunerea 
teriei organice.

întreg materialul cărții,
sistematizat, expus clar și într-un 
stil curgător, cu numeroase schițe, 
diagrame, fotografii (unele în cu
lori) și cu o bibliografie bogată, 
este de un real folos specialiștilor 
care lucrează în industria îngrășă
mintelor chimice, celor care lu
crează în învățămîntul agricol de 
toate gradele și, mai ales, specia
liștilor din gospodăriile agricole de 
stat 
tele 
diții 
cole
șămintele minerale și organice.

Prof. univ. IRIMIE STAICU 
membru corespondent 

al Academiei R. P. Romîne
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și colective care aplică diferi- 
îngrășăminte, în variate con- 
pedoclimatice, la plante agri- 
care asimilează diferit îngră-
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în folosirea ra
țională a fondului O 
funciar o mare im- | o tfggi lip 
portanță are or- (jțJ 
ganizarea terito
riului. Consiliul a- 
gricol raional, pe baza unui plan de 
măsuri, a format colective de spe
cialiști de la raion și din gospodării 
care au ajutat consiliile de condu
cere din G.A.C. în întocmirea unor 
schițe simple de folosire cît mai 
rațională a pămîntului. Totodată s-a 
procedat la amplasarea judicioasă a 
construcțiilor gospodărești necesare 
procesului de producție pentru a se 
economisi terenul arabil.

Pe baza unui studiu amplu, ela
borat de consiliul agricol raional, au 
fost stabilite resursele funciare 
fiecărei gospodării, ținîndu-se 
mă de folosința fiecărei parcele 
teren, de amplasarea punctelor 
cuite, a centrelor de producție, a r< 
țelei de drumuri și a altor elemente 
de organizare a teritoriului. Ca ur
mare a aplicării acestor măsuri, 
multe gospodării colective din raion, 
între care gospodăriile colective din 
Iernut, Cuci, Roșiori și altele, au 
putut să-și organizeze mai bine 
munca și să obțină rezultate bune.

La G.A.C. Valea Largă s-a întoc
mit o schiță simplă de organizare 
cu privire la luarea în folosință a 
unor terenuri slab productive. în 
primăvară s-â trecut la terasarea 
unei suprafețe de 21 ha, cu expoziție 
sudică, care a și fost plantată în 
parte cu viță de vie. Au fost defri
șate tufișuri și răzoare pe o suprafa
ță de 6 ha. Colectiviștii de aici și-au 
propus ca, începînd din toamna a- 
ceasta, să planteze pé terenuri slab 
productive 10 ha cu pomi, 10 ha 
vii și să înființeze o pepinieră 
port-altoi în scopul extinderii 
viitor a plantațiilor viticole.

Și consiliul de conducere al gos

ale 
sea- 

de 
lo- 
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trecutul procesului de inDespre 
vestigare a tainelor atomului și evolu
ția descoperirilor în acest domeniu, 
despre felul cum oamenii de știință au 
reușit să dirijeze energia cuprinsă în 
nucleul atomului etc. scrie I. 1. Ko
riakin în lucrarea sa „Biografia ato
mului'. (Editura științifică, traducere 
din limba rusă).

Lucrarea „Tezaurul de sculpturi de 
la Tomis", alcătuită de V. Canarache, 
A. Aricescu, V. Barbu, A. Rădulescu, 
prezintă valorosul tezaur care, alături 
de cunoscutul monument cu mozaic, 
contribuie la cunoașterea trecutului 
istoric al acestui oraș. Pe lingă des
crierea detaliată a fiecărei piese, vo
lumul cuprinde și numeroase fotogra
fii (Editura, științifică).

Culegerea de materiale destinata 
tineretului, apărută recent în Edi
tura politică sub titlul : „Știința — 
prietena noastră“, se înscrie în aria 
din ce în ce mai largă a preocupă
rilor editurilor noastre dé a publica 
lucrări care tratează în mod dife
rențial, în funcție de nivelul de în
țelegere al cititorilor, probleme ști
ințifice.

Lucrarea cuprinde numeroase do
vezi ale forței adevărului științific 
care, atestat de noile cuceriri ale 
științei contemporane, infirmă dog
mele și superstițiile. In acest sens, 
sînt prezentate unele din ultimele 
rezultate ale cercetărilor astronomi
ce. Descoperirea de noi galaxii, ca 
de pildă a așa numitelor „galaxii la- 
zurii", formațiuni cosmice foarte ti
nere, confirmă teza materialistă a 
infinității universului în spațiu și în 
timp, dovedește că procesul de for
mare a stelelor continuă și în zilele 
noastre, în anumite zone ale univer
sului, și iniirmă concepția mistică a 
„creării" de către „divinitate“ a uni
versului o dată pentru totdeauna ș.a.

într-o formă interesantă se co
munică cunoștințe despre atmos
feră, hidrosiera și biosfera Pă
mîntului, despre structura internă a 
planetei noastre, despre formarea 
în decursul a 4—5 miliarde de ani, 
cît reprezintă vîrsta .pămihtuîui* a 
celor peste 3 000 de minerale cunos
cute pînă în prezent, a numeroase
lor roci și zăcăminte etc.

Păstrînd o logică strictă a expu
nerii, autorii culegerii consacră, în 
continuare, un capitol problemelor 
apariției și evoluției vieții pe pă- 
mînt. Descrierea drumului extrem 
de îndelungat de la formarea albu- 
minoidelor în oceanul primar, apoi 
a coacervatelor — prima verigă în 
apariția vieții — pînă la apariția 
celulei vii și formarea plantelor și 
animalelor, demonstrează cititorilor 
că Viața este o formă superioară de 
mișcare a materiei, ajunsă la un

G.A.C. 
situate 
centrul 
terènul

podăriei colective din Baida a căutat 
să reducă la maximum, pe baza u- 
nui plan, suprafețele de teren neu
tilizate, desființînd anumite drumuri 
neeconomice. Prin această lucrare 
au fost redate în circuitul'agricol 10 
ha. în același timp, s-a trecut la a- 
menajarea pe terenurile slab pro
ductive a unor plantații de pomi și 
vii ce însumează o suprafață de pes- Tăureni, Sărmaș, Rîciu, Bichiș, Ce
te 30 ha.

O lucrare de mare importanță 
care se efectuează în prezent în ca
drul raionului nostru este și orga
nizarea intergospodărească a teri
toriului. Ea este absolut necesară 
pentru buna desfășurare a activită

ții gospodăriilor colective. 
Cipău are trupuri de teren 
la distanțe de 4—5 km de 
gospodăriei, intercalate de 
G.A.S. Iernut, fapt care provoacă
greutăți în folosirea rațională a par
cului de mașini și tractoare, îngreu
nează transporturile etc. Alte gos
podării colective, cum sînt cele din

călaca, Luduș au terenuri în hota
rul raioanelor vecine, la distanțe 
mari. Aceste neajunsuri urmează să 
fie lichidate prin lucrările de orga
nizare a teritoriului. Proiectele sînt 
gata, ele urmînd să fie aplicate pe 
teren.

în planul de 
• • B perspectivă întoc-
IQfSjPSIpftg mit de consiliul a- 

ClSIfl EvWs gricol raional, s-au 
îjJ prevăzut sarcini

mobilizatoare pen
tru gospodăriile colective în vede
rea ridicării la o categorie de folo
sință superioară a terenurilor ne
productive sau slab productive. 
Pentru combaterea eroziunii solului, 
pe terenurile în pantă se vor aplica 
lucrări antierozionale, ca arături pe 
curbe de nivel, benzi înierbate, cleo- 
naje, cultivarea sparcetei, a grami- 
neelor perene.

Dispunem de toate condițiile ca 
pămîntul raionului nostru să fie fo
losit cît se poate de rațional, pentru 
a contribui la sporirea producției și 
asigurarea unor venituri sporite co
lectiviștilor.

Ing. MIRCEA IULIU 
președintele Consiliului agricol 

raional Luduș

La gospodăria colectivă din Cîmpineanca, raionul Focșani, suprafața agricolă a crescut cu 12 ha prin defrișa
rea de arborele. Pînă la sfîrșitul anului, prin asemenea lucrări se vor mai cîștiga încă 15 ha. în fotografie : Pe 
terenurile defrișate se face pichetarea în vederea plantării cu viță de vie.

slujba întregii societăți, in același 
timp, autorii demonstrează situația 
existentă în țările capilaliste dezvol
tate, unde aplicarea în producție a 
noilor cuceriri științifice duce, dato
rită condițiilor sociale de aici, la 
aruncarea în brațele șomajului a 
sule de mii de oameni.

în ultima parte a lucrării este 
înfățișat tabloul impresionant al a- 
vîntului nestăvilit al științei 
temporane. Crearea de către 
a noi soiuri de plante și rase 
animale, dezvăluirea tainelor 
mului, eliberarea energiei lui uria
șe, folosirea largă a izotopilor ra
dioactivi în diverse ramuri ale pro
ducției și cercetării științifice, pă
trunderea temerară a omului in Cos.

înalt grad de organizare, rezultatul 
unui lung proces de evoluție a ma
teriei vii, apărută aproximativ acum 
1,5 miliarde de ani, care s-a format 
din materia nevie.

Cititorul găsește în lucrare expli
carea științifică a procesului apari
ției omului — petrecut de-a lungul 
unei perioade de peste 1 000 000 de 
ani — sub influența factorilor bio
logici și, 
factorilor 
muncii.

Natura 
selor sînt expuse iolosindu-se datele 
psihologiei materialiste. în special 
teoria lui 1. P. Pavlov despre activi
tatea nervoasă superioară. Ast
fel, somnul nu este altceva decît un __
proces de frînare, de inhibiție ă acti- mos sînt numai cî tiv a din pașii liotă- 
vității majorității celulelor nervoase 
din creier, în timp ce visele iau 
naștere prin „trezirea", de către in
formațiile care continuă să vină din 
afara și dinăuntrul corpului în 
timpul somnului, a imaginilor înti
părite în celulele din „punctele de 
veghe" de pe scoarța cerebrală, a- 
ceste imagini perindîndu-se prin 
mintea omului ca într-un film.

In culegere sînt tratate și proble
me ale progresului tehnic și dezvol
tării societății. Reliefîndu-se strîn- 
sa legătură între progresul teh
nic și cel social, de-a lungul 
istoriei societății omenești, se sub
liniază în mod pregnant ideea că 
numai în condițiile socialismului 
și comunismului cuceriri ale științei 
și tehnicii contemporane ca auto
matizarea, mecanizarea complexă, e- 
lectrificarea și chimizarea produc
ției etc. sînt puse cu adevărat în

așa cum arată Engels, a 
sociali, în primul rînd a

și cauzele somnului și vi-

• G.W.F. Hegel : Pre
legeri de istorie a 
lOZofiei — voi. 
Traducere de D. 
Roșea, membru
respondent al Acade
miei R. P. Romîne 
(Editura Academiei 
R. P. Romîne).
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rîți pe cale omul îi face, cu ajutorul 
științei, pe calea supunerii forțelor 
naturii. în cîteva capitole suplimen
tare, lucrarea transmite cititorilor 
declarații memorabile ale fondatori
lor marxism-leninismului și ale unor 
cunoscuți tilozofi și oameni de știin
ță despre știință și religie, noțiuni 
de chimie distractivă și explică unii 
termeni științifici uzuali. De altfel, 
pe parcursul întregii culegeri se ob
servă eforturile susținute ale auto
rilor de a prezenta cititorilor, într-un 
limbaj accesibil și într-o formă a- 
tractivă, date noi ale științei care, 
integrîndu-se logic în demonstrarea 
diferitelor teze tratate, sporesc pu
terea lor de convingere și, implicit, 
ridică nivelul instructiv-educaliv al 
acestora.

GH. ZAMFIR

• Acad. Șt. Milcu, A. 
Lupulescu, V. Săli- 
leanu, Ruxandra Hol
bau : Fiziopatologia 
experimentală a glan
dei tiroide (Edi
tura Academiei R. P. 
Romîne).

9 Acad. N. Gh. Lupu, 
Ciobanu :

Boala reumatismală. 
Reumatismul Bouil- 
laud-Sokolski (Edi
tura Academiei R. P. 
Romîne).

Wilfred Burchett : 
Operația „Răsărit de 
soare“ (Editura poli
tică).

TEATRE : O.S.T.A. (Teatrlll tie Operă 
șl Balet al R. P. Romîne) : Barbarii — 
spectacol extraordinar prezentat de 
Teatrul Mare de Dramă „Maxim Gorki“ 
din Leningrad — (orele 20). (Sala 
Palatului R. P. Romîne) : Concert 
extraordinar de muzică ușoară dat de 
Gloria Lasso (Franța) — (orele 20). Tea
trul de stat de operetă : Sărutul Cianl- 
tei — (orele 20). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala Comedia) ; Vizita bă- 
trîhei doamne — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : Adam și Eva — (orele 19,30). 
Teatrul ,*C. I. Nottara“ (Sala Magheru): 
Antoniu și Cleopatra — (orele 19,30). 
(Sala Studio): Scandaloasa legătură din
tre domnul Kettle și doamna Moon — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Cezar șl Cleopatra — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sahia nr. 78): Come
dia erorilor — (orele 19,30). Teatrul Mun
citoresc C.F.R.-Giulești; Băiat bun, dar... 
cu lipsuri — (orele 19,30). Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala C. Miile): Chirița 
în provincie — (orele 20). Teatrul Țăn
dărică (Sala Academiei) : A fugit un 
tren — (orele 16). Ansamblul de cîntece 
și dansuri al C.C.S. : Cîntă țara mea — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Vară șl fum — ci
nemascop ; Patria — bd. Magheru 12—14 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,20), București — 
bd. 6 Martie 6 (9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 
18,45; 21), Bucegi — bd. 1 Mai 57
(10,30; 13,45; 15; 17,15; 19,45), Tomis —
calea Văcărești 21 (8; 10,15; 12,30; 15;
17,30; 20), Modern — piața G. Coșbuc 1 
(9; 11,«fi; 13,30; 16; 18,30; 21). Valsul ne
muritor : Republica — bd. Magheru 2 
(9,45; 12; 14,15; 16,45; 19; 21,15), Festival
— bd. 6 Martie 14 (9,15; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), Excelsior — bd. 1 Mai 322 (9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Feroviar — 
cal. Griviței 80 (10; 12,15; 14,30; 17; 19,15; 
21,30). Taxiul morții : C'arpaț! — bd. 
Magheru 29 (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Capitol — bd. 6 Martie 16 (10; 12; 14;
16,15; 18,30; 20,45). Povestea pantofiori- 
lor de aur ; Tineretului — cal. 
48 (10; 12). Libertății - str. 11 
(10; 12; 14; 16; 18: 20). Vaporul
— cinemascop : Tineretului — 
torlel 48 (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Strict 
secret — cinemascop : Victoria — bd.

6 Martie 7 (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21), Grivița — cal. Grlviței — lingă po
dul Basarab (10; 12,15; 16; 18,15; 20.30), 
Aurora — bd. Dimitrov 118 (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). Fecioara : Central — bd. 
6 Martie 2 (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18.30; 
20,30). - .............
serii : 
13.15; 
Union 
18,15;. 
copii Ia orele 10 la cinematograful Doina 
— str. Doamnei 9. Codin : Doina — str. 
Doamnei 9 (11,30; 13,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Floreasca — str. I. S. Bach 2 (15; 17; 19; 
21), Drumul Serii — str. Drumul Serii 
30 (16; 18; 20). Lanterna cu amintiri — 
Mărturisirile unei mese de restaurant 
rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 21 la cinematograful 
Timpuri Noi — bd. 6 Martie 18. Pe Do
nul liniștit — seria a Il-a : Giulești — 
cal. Giulești 56 
20,30). Șampanie și melodii : înfrățirea 
între ----- • • -____ T”1 77.1
(15,30; 18; 20,30). Tu ești minunată' : Cul
tural — piața Ilie Pintilie 2 (11; 16; 18,15; x 
20,30). Vîrsta dragostei : 
Griviței 137 (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Ba
bette pleacă la război 
Buzești — str. Buzești
20,30). Volga — șos. Ilie Pintilie 61 (10; 
12; 14,15; 16,30; 7“. ‘
din Gun Hill: Crîngașl 42 (15;
21), Cosmos — bd. 30 Decembrie 89 (16( 
13; 20). Icarie X B 1 — cinemascop : U- 
nirea — bd. 1 Mai 143 (16; 18; 20).

Rocco și frații săi — ambele 
Lumina — bd. 6 Martie 12 (9,45; 
16,45; 20,15). Moara diavolului :

— str. 13 Decembrie 5—7 (16;
20,30). Program special pentru

(10,15; 12,30; 16; 18,15;
popoare bd. Bucureștii-Noi

’ ‘.7. 77.17; S
Dacia — cal.

- cinemascop :
9—11 (16; 18,15;

18,45; 21). Ultimul tren
17; 19;

Victoriei 
Iunie 75 
Iui Emil 
cal. Vic-

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 

18 și 19 octombrie. In țară : După o 
cire, mai accentuată în nord-estul 
rii, vremea se va încălzi treptat. Cerul 
va £i variabil. Vor cădea ploi slabe și 
izolate în nordul și estul țării, vînt po
trivit din nord-vest. Temperatura mini
mă va fi cuprinsă între minus 2 șl plus 
8 grade, local mai coborîtă în nordul ță
rii. iar maxima va fi cuprinsă între 10 
și 20 grade. Brumă locală, iar în Ardeal 
și nordul Moldovei îngheț slab. In 
București : Vreme rece la începutul in
tervalului apoi în curs de încălzire. Cer 
variabil. Vînt potrivit. Temperatura în 
scădere ușoară.

17, 
ră- 
tă-
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Magazinul universal din comuna Gheorghe Doja, raionul Slobozia. Aspect exterior (stînga); în raiönül de 
textile (dreapta). (Foto : A. CARTO JAN)

Cu prilejul Lunii prieteniei romîno-sovietice

Beschiderea Bazarului cărții sovietice
Marți, la Librăria universală din Ca

pitală a avut loc deschiderea Bazaru
lui cărții sovietice, organizat de Consi
liul editurilor și difuzării cărții din 
Comitetul de stat pentru cultură și 
artă.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Ion Bănuță, directorul Editurii 
pentru literatură.

Au participat Virgil Florea, vicepre
ședinte al Comitetului de stat pentru 
cultură și artă, reprezentanți ai Uniu
nii scriitorilor din R. P. Romînă, acti
viști ai Consiliului general A.R.L.U.S.,

Creșterea productmtătii muncii — 
preocupare principală a colectivului nostru

(Urmare din pag. I-a)

două cuptoare basculante pentru to
pirea metalelor. La secția mecanică 
s-au instalat un strung automat 
cu 4 axe pentru prelucrarea pie
selor de serie mare, o mașină de 
răbotat longitudinală cu acțiune hi
draulică și altele. Importante lu
crări au fost efectuate și din fon
duri de mică mecanizare. S-a pus, 
de pildă, în funcție un atelier 
de șlefuitorie pentru secția de gal
vanizare — alte importante lucrări 
de mică mecanizare fiind în curs de 
execuție.

Uzina noastră are sarcini deose
bit de importante și în privință asi
milării de noi produse și moderni
zării celor existente. Urmărim ca 
produsele pe care le fabricăm să 
se ridice la nivelul celor mai reu
șite realizate pe piața mondială. De 
altfel mașinile textile ce se produc 
acum în uzina noastră au un randa
ment cu 30—50 la sută mai mare 
față de cele de acum cîțiva ani. (în 
paranteză fie spus, războaiele la care 
țesătoarele de la „Teba“ au atins in
dici de peste 10 000 bătăi/război/oră, 
despre care s-a scris în „Scînteia", 
sînt fabricate la uzina noastră).

La recomandarea comitetului de 
partid, serviciile de concepție au fost 
întărite cu specialiști dintre cei mai 
pregătiți, asigurîndu-li-se documen
tații corespunzătoare. în acest an 
serviciile noastre de concepție au 
proiectat și, parțial, au executat noi 
utilaje textile cu parametri ridicați 
față de mașinile anterioare.

O atenție mare am dat utilizării 
cît mai eficiente a fondului de timp 
productiv. Am luat măsuri pentru a 
ridica munca schimburilor II și III 
la nivelul primului schimb, prin re
partizarea mai rațională a cadrelor 
tehnico-inginerești, precum și a 
membrilor și candidaților de partid 
în aceste schimburi. Acum schimbu
rile de după masă și noapte sînt 
conduse de cîte un inginer de 
schimb, ajutat de 2—3 maiștri și re
gion, în perioadele mai aglomerate

Meciuri internaționale 
de fotbal

Azi, Petrolul—Fenerbahce
Astăzi, la Ploiești, echipa Pe

trolul întîlnește formația turcă 
Fenerbahce Istanbul, într-un meci 
contînd pentru „Cupa cupelor“. 
Primul joc, desfășurat la Istanbul, 
s-a încheiat cu scorul de 4—1 în 
favoarea echipei turce.

Mîine, Rapid—Besiktas
Joi, de la ora 15,30, pe stadionul 

Republicii, Rapid București va 
susține al doilea meci cu Besik
tas Istanbul, în turneul balcanic 
de fotbal Jocul de la Istanbul s-a 
terminat nedecis (0—0).

Finalele campionatului de oină
Peste cîteva zile, stadionul 23 

August din Baia Mare va găzdui 
turneul final al campionatului re
publican de oină.

La actuala ediție a campionatului 
republican, a cărei primă fază a 
început în luna aprilie, au luat star
tul peste 300 de echipe din toate 
regiunile țării. Iată echipele fina
liste : Combinatul poligrafic Bucu
rești (cîștigătoare a ultimelor două 
ediții), Biruința-G.A.C. Gherăiești, 
A. S. Bega-Timișoara, Minerul-Să- 
sar, Torpedo-Brașov, Avîntul-Frasin, 
Dinamo-Ploiești și formația colecti
viștilor din comuna Radu Negru, 
regiunea București. 

directori ai editurilor, un numeros pu
blic.

Au fost de față A. M. Alexeev, prim- 
secretar al ambasadei Uniunii Sovietice 
în R. P. Romînă, și alți membri ai am
basadei.

în bazar, la dispoziția cititorilor sînt 
expUse lucrări de literatură politică, 
beletristică, tehnică și de artă, lucrări 
de literatură pentru copii editate în 
U.R.S.S., precum și tràdücèri din limba 
rusă ale unor opere clasice și contem
porane. (Agerpres)

lucrează în aceste schimburi și teh
nologii de secție. Calitatea produse
lor este urmărită de 5—8 controlori 
de calitate, care 'preiau producția și 
pun la dispoziția muncitorilor apara
tura și dispozitivele de control ne
cesare. Rezultatele se văd : în pre
zent. productivitatea muncii în 
schimbul II a ajuns la nivelul pri
mului schimb.

O problemă care a stat în aten
ția noastră a fost și ridicarea cali
ficării muncitorilor, în special a ce
lor tineri. La montaj, echipele au 
fost reorganizate în așa fel îneît îh 
fiecare din ele să existe muncitori 
cu înaltă calificare și din cei cu mai 
puțină experiență. Experiența și sfa
tul celor cu înaltă calificare au aju
tat la lichidarea în bună măsură a 
decalajului dintre realizările unora 
și ale celorlalți.

De bună seamă, toate măsurile 
organizatorice și tehnice enumerate 
mai sus n-ar fi dat rezultatele cu
venite dacă n-ar fi fost însoțite de 
o largă muncă politică,de masă. Re
zultatele întrecerii socialiste sînt ur
mărite și comentate zilnic, eviden- 
țiații fiind popularizați sistematic 
prin toate mijloacele. Acum sînt bine 
cunoscute în uzină nume de éViden- 
țiați cum sînt cele ale lui Emil Tu- 
duce de la montaj, Eeier Pavel de 
la prelucrări mecanice, Rostas Eu
gen de la lăcătușerie și ale multor 
altora. Pentru răspîndireă experien
ței înaintate s-au organizat schim
buri de experiență.

Rezultatele obținute pînă acum ne 
îndreptățesc să credem că planul pe 
acest an va fi realizat la toți indica
torii. în uzină există încă multe re
zerve care se cer valorificate. De 
multe ori întîlnim abateri de la pro
cesul tehnologic care nu sînt lichi
date cu destulă operativitate. Nu 
stăm întotdeauna bine cu ritmicita
tea producției la unele secții. Există 
toate condițiile ca aceste neajunsuri 
să fie înlăturate, iar rezultatele pe 
care le obținem să fie și mai con
cludente.

îa cîteva rînduri
RUGBI. — La sfîrșitul acestei săptă- 

mîni sînt programate în Capitală trei în- 
tîlniri de rugbi. Sîmbătă de la ora 15,30, 
pe stadionul Gloria, echipa Gloria va juca 
cu Grivița Roșie. Duminică, în program 
cuplat cu începere de la ora 9, pe stadio
nul Progresul au loc meciurile Progresul- 
Știința Cluj și Steaua-Dinamo București.

BOX. — De-a lungul a 8 reuniuni, pro
gramate cu începere de sîmbătă pe stadio
nul Republicii; amatorii de box din Capi
tală vor putea urmări întrecerile pentru 
desemnarea campionilor țării. Sîmbătă, gala 
începe la ora 19, iar duminică, de la ora 
10 dimineața. Finalele celor 10 categorii se 
vor desfășura duminică 27 octombrie, de la 
ora 10.

FOTBAL. — în competiția de fotbal 
„Cupa cupelor", la Barcelona s-au îrițîlnit 
in al treilea meci echipele Sporting Lisa
bona și Atalantâ Bergamo. Portughezii au 
obținut victoria cu scorul de 3—1 (1—1) 
după prelungiri, calificîndu-se pentru turul 
următor.

MAGAZIN
în echipa de hochei pe iarbă a In

dici, caro a cîștigat turneul preolimpic 
de la Lyon, au evoluat 8 jucători cu 
numele Singh. Deși nu erau rude între 
ei, cei 8 Singh, toți cu bărbi și turba
ne, semănau ca frații — spre dezolarea 
arbitrilor și scoreriior care s-au aflat, 
evident, în mare încurcătură.

k
Italianul Mario Grasso din Roma a 

făcut în decurs de 6 ore circa 15 000 
do flotări pe brațe.

k
Meciul F. C. Milan (Italia) — F. C. 

Santos (Brazilia) pentru „Cupa intercon
tinentală“ suscită un mare interes la 
Milano. Pe stadionul San Siro, 
OO 000 de spectatori îl vor putea ve-

Pe scurt
Marti s-a deschis în amfiteatrul Insti

tutului medico-judiciar din Capitală un curs 
de cibernetică medicală, organizat de U- 
niunea Societăților de Științe Medicale din 
R. P. Romînă, în cadrul ciclului de cursuri 
de tehnică nouă.

în cuvîntul de deschidere, acad. prof. 
Grigore Moisil, președintele Comisiei de ci
bernetică, a arătat că această disciplină 
nouă — care se ocupă de studiul cantita
tiv al proceselor de comandă în dispoziti
ve clinice și organisme vii — a luat în ul
timii ani o dezvoltare din ce îh ce mai 
fnar'é, aplicațiile ei în domeniul medicinii 
sporind simțitor.

Numărul mare al celor înscriși la aceste 
cursuri dovedește interesul pe care ciber
netica l-a trezit în rîndul medicilor și bio
logilor.

★
După ce a fost solista unor concerte 

simfonice là Timișoara, piânis'ta franceză 
Sylvie Mercier a dat marți seara un recital 
în Capitală în Studioul de concerte al Ra- 
dioteleviziunii. Artista franceză a interpre
tat lucrări de Beèthovèn, Chopin, Turinà, 
Granados, Ravel, Debussy.

(Agerpres)

INFOR
© Mărfi dimineața a părăsit Capitala 

Raymond Etchats, reprezentantul pentru 
Europa al Biroului de asistentă tehnică și 
fond special al O.N.U. în cele patru zile 
cît a stat în țara noastră oaspetele a avut 
întrevederi cu Eugen Alexe, președintele 
Comitetului national al R. P. Romîne pen
tru F.A.O., acad. Nicolae Cernescu, pre
ședintele asociației internaționale pentru 
știința solùlui, vicepreședinte al Cotnitetu- 
lui de organizare a celui de-al 8-lea Con
gres internațional de știința solului, a vi
zitat stațiuni experimentale agricole din rè-

Prin Țara Hațegului
La cabanele 

din munți
Pentru muncitorii 

care lucrează la par
chetele forestiere din 
munți, se organizează 
periodic numeroase 
manifestări cultural- 
artistice. La cabanele 
lor sosesc săptămînal 
brigăzi științifice, bri
găzi sanitare și for
mații artistice care 
prezintă spectacole. De 
asemenea, două cara
vane cinematografice 
cutreieră munții pen
tru a prezenta în fața 
muncitorilor filmele 
care rulează și la Ha
țeg. In prezent, toate 
parchetele au biblio
teci, multe dintre ele 
fiind înzestrate și cu 
aparate de radio.

Se schimbă 
fața satelor

Frumoasa depresiu
ne denumită „Țara

Hațegului" se întin
de ca un Uriaș pla
tou, străjuit în se
micerc de crestele 
dințate ale Reteza
tului. In satele ra
ionului Hațeg au loc 
tot mai multe prefa
ceri înnoitoare. S-au 
construit ori sînt în 
construcție numeroase 
cămine culturale, școli, 
dispensare, case de 
nașteri ; în fiecare 
sat există cîte o bi
bliotecă. în ultimele 
luni au fost înființate 
noi cinematografe la 
Răchitova, Boița, Li- 
vadia, Băești ș.a. în 
prezent, îh cele 19 co
mune ale Hațegului 
există 22 de cinema
tografe sătești.

Păduri tinere

în raza ocolului sil
vic „Retezat" există 
mari suprafețe de pă

Concursul preolimpic de la Tokio
TOKIO 15 (Agerpres). — Concursul de 

atletism din cadrul „Săplămînii sportive in
ternaționale" de la Tokio s-a încheiat 
marți pe stadionul național din Tokio, unde 
so aflau peste 50 000 de spectatori. întrece
rile disputate în ultima zi au fost marcate 
do numeroase surprize. Proba de 400 m 
garduri a revenit concurentului argentinean 
Jüan Dyrzka, cu timpul de 50”4T0. La a- 
runcarea suliței femei, recordmana mon
dială Elvira Ozolina a ocupat locul doi cu 
rezultatul de 53,37 m, fiind întrecută de 
Annelise Gerhards (R.F.G.), a cărei arun
care a măsurat 54,95 in. Sosire foarte 
strînsă în proba de 10 000 m plat. în ul
timul tur, la intrarea în linia dreaptă se 
detașează neozeelandezul Bill Baillie, care 
ia un avans dç cîțiva metri. Din spate re
vine însă puternic sovieticul Ivanov. Gei 
doi alergători termină cot la cot, fiind ne
voie de fotografie pentru departajare. Cla
samentul probei de 10 000 m : 1. Bill Baillie

dea pe Amarildo, devenit milanez, ju- 
cînd împotriva lui Pele. La Milano va 
sosi și o delegație a federației engleze 
pentru a face demersuri pe lingă clubul 
Santos, care deocamdată interzice lui 
Pclo să joace în 
23 octombrie.

echipa mondială la

★
negru Ray SugarCelebrul boxer

Robinson, fost campion mondial Ia ca
tegoria mijlocie, se află de cîtva timp 
la Paris, unde susține primele me
ciuri ale turneului său prin Europa, 
întrebat de ce continuă să boxeze la 
vîrsta de 43 de ani, Robinson a răs
puns cu seninătate: „Încă nu e prea 
tîrziu să cîștig pentru a 7-a oară titlul 
de campion al lumii”.

Sosirea ministrului adjunct 

al afacerilor externe ai Indoneziei

La invitația Ministerului Afacerilor 
Èxterne a sosit marți la amiază, pen
tru ö vizită de cîteva zile în țara noas
tră, doamna Supeni, adjunct al minis
trului afacerilor externe al Indoneziei.

Oaspetele a fost întîmpinat, la aero
portul Băneasa, de Eduard Mezinces- 
cu, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, funcționari superiori din acest 
minister.

Au fost de față Sukrisno, ambasado
rul Indoneziei la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

Cocteil oferit de conducătorul misiunii 
guvernamentale economice japoneze
Conducătorul misiunii guverna

mentale economice japoneze, Tsune- 
suke Wada, a oferit, marți după-a- 
miază, un cocteil în saloanele hote
lului Athenée Palace. Au luat parte 
Eduard Mezincéscu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Victor 
Ionescu, adjunct al ministrului co
merțului exterior, funcționari supe
riori-, directori ai unor întreprinderi 
de comerț exterior.

(Agerpres)

Seară culturală cipriotă
Marți după-amiază a avut loc la 

Casa universitarilor din Capitală o 
seară culturală cipriotă organizată 
de Institutul rornîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, cu prilejul 
aniversării Zilei independenței Ci
prului. Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe 
și ai unor instituții culturale. Artis
tul emerit Marin Constantin a îm
părtășit impresii dintr-o călătorie în 
Cipru. A urmat un program artistic 
care a cuprins versuri și cîhtece ci
priote în interpretarea unor artiști 
bucureșteni. A rulat apoi un film 
documentar despre Cipru

(Agerpres)

MÂȚII
giunile Ploiești și Dobrogea, precum și sta
țiunea balneară Mâîhaia.

O Prof. Ștefan Teodorescu, șef de sec
ție la Institutul de cercetări hortiviticolc, 
și luliü Laszlo, directorul stațiunii experi
mentale viticole Valea Călugărească’, au 
plecat marți dimineața în Franța, la Mont
pellier, unde are loc cel de-al 14-lea Tîrg 
internațional al viei și vinului și tradițio
nalul concurs internațional de vinari. La 
concurs, țara noastră participă cu zece sor
timente de vinuri. (Agerpres)

duri tinere plantate în 
ultimii ani. Numai a- 
nul acesta s-au plan
tat aproape 450 de 
hectare. Pentru îngri
jirea culturilor de ră- 
șinoase de pe văile 
Rîului Mare, Lăpuș- 
nicului Mare, Rîușo- 
rului etc. s-a făcut 
decopleșirea puieților 
de vegetația înconju
rătoare, S-au executat 
lucrări de întreținere, 
completări. în vederea 
asigurării regenerării 
naturale în arboretele 
de fag de la Zeicani și 
Rîușor s-a săpat solul 
pentru ca sămînța să 
poată încolți. O aten
ție deosebită se acordă 
culturilor „douglas" — 
specie nobilă care ur
mează să fie plantată 
în primăvara anului 
viitor în pădurile de 
la poalele Retezatului.

29 44 610 ; 2. Ivanov (U.R.S.S.) același 
timp.

Cîștigătorii altor probe : 110 m garduri : 
Marcel Duriez (Franța) 13”9/10 ; 1 500 m : 
Jean Wadoux (Franța) 3’46” ; triplu salt : 
Jan Tomlinsson (Australia) 16,11 m; prăjină: 
John Pennel (S.U.A.) 4,80 m ; 800 m plat 
femei : Gerda Kraan (Olanda) 2’04”9/10 ; 
pentatlon : Jutta Heine (R.F.G.) 4 445
puncte.

S-a încheiat și turneul de böx. în finala 
categoriei muscă, japonezul Masao Kara- 
sava l-a învins la puncte pe boxerul ro- 
mîn Constantin Giucă. învingători la ce
lelalte categorii au fost următorii boxeri : 
cocoș : Sakurai (Japonia) ; pană : Takaiama 
(Japonia) ; semiușoară : Shiratori (Japonia) ; 
ușoară : Arcari (Italia) ; semimijlocie : Die
ter (R.F.G.) ; mijlocie mică : Bruschini (Ita
lia) mijlocie : Schultz (R.F.G.) ; semigrea : 
Pinto (Italia).

Alte rezultate — Natalie : bărbați — 100 
m bras : Matsumoto (Japonia) 1TO”7AO ; 
200 m fluture : Sato (Japonia) 2’13”4/10 ; 
100 m spate : Kuepers (R.F.G.) l’03”3T0 ; 
femei : 400 m liber : Ljunggren (Suedia) 
5’01” ; 100 m spate : Tanaka (Japonia) 
l’09”6/10 ; 200 m bras : Prozumonșikova 
(U.R.S;S.) 2'49”6/10.

Gimnastică bărbați : 1. Yukio Endo (Ja
ponia) 115,05 puncte. (Campionul european 
Miroslav Çerar (Iugoslavia) a ocupat locul 
7, cu 112,90 puncte, iar campionul olim
pic Boris Sahlin (U.R.S.S.) locul 9, cu 112,65 
puncte).

★
Pe lacul Sagami, situat la 60 km de To

kio, a început marți concursul de caiac- 
canoe, care se desfășoară cu prilejul „Săp- 
tămînii sportive internaționale“. Printre 
cîștigătorii seriilor la canoe 1 000 m se află 
și sportivul rornîn Simion Ismailciuc. îm
preună cu Ismailciuc s-au mai calificat 
Glissman și Bohle (R.F.G.), japonezii Hon
da și Furuta.

TELEGRAME EXTERNE
Proteste in Republica DMihkoă împotriva 

acțiunilor jantei militare
SANTO DOMINGO 15 (Ager- 

pfes). — După cum anunță agen
țiile de presă, junta militară, in
staurată în Republica Dominicană 
ca urmare a loviturii de stat care a 
avut loc luna trecută, a făcut cunos
cut că vor avea loc alegeri prezi
dențiale îh țâră abia în anul 1965. 
Această hotărîre este interpretată 
drept o dovadă a intenției actuali
lor conducători ai Republicii Domi
nicane de a se menține cît mai mult 
la putere.

Decretul guvernamental a provo
cat proteste în rîndurile partidelor 
din această țară. în proclamații 
date publicității la Santo Domingo, 
diferite partide aü cerut restabili
rea imèdiatà a regimului constitu
țional Ziarul „New York Times" a 
relatat în același timp că Partidul 
social-creștin revoluționar a cerut 
demisia imediată a juntei.

Potrivit relatărilor agenției U.P.I., 
la Santo Domingo s-a aflat luni că 
membrii Congresului dominican, 
care a fost dizolvat de noul regim,

Tratativele cu privire la acordarea 
independenței Kenyei în impas

LONDRA 15 (Agerpres). — Trata
tivele de la Londra cu privire la a- 
cordafea independenței Kenyei con
tinuă să se afle în impas. Delegația 
guvernului Kenyei a dat publicității 
luni o declarație în care își exprimă 
nemulțumirea pentru modul în care 
reprezentanții guvernului englez 
abordează 'problema caracterului 
viitoarei constituții a Kenyei inde
pendente. în declarație se spune că 
delegația guvernului Kenyei „este 
gata să părăsească fără întîrziere 
Londra“. Declarația arată că „guver
nului Kenyei, condus de Kenyatta, îi 
revine sarcina de a conduce țara 
spre independență și nu ministrului 
coloniilor. Duncan Sandys“. Inde
pendența Kenyei, se spune în decla
rație, va fi proclamată la data stabi-

Ul! raport al O.N.U. 
în legătură cu creșterea 

producției mondiale de oțel
GENEVA 15 (Agerpres). — Comi

tetul pentru oțel al Comisiei econo
mice pentru Europa a O.N.U. a dat 
publicității un raport în care arată 
că în cursul anului 1962 producția 
mondială de oțel a atins un nivel 
record : 368 milioane tone, ,,în ciuda 
scăderii producției și cererii în unele 
țări din Europa occidentală și în Ja
ponia. Acest progres, subliniază ra
portul, se datofește creșterii produc
ției în U.R.S.S, în țările Europei 
răsăritene, în S.U.A. și în unele țări 
recent industrializatei

INTERESANTE DESCOPERIRI 
ARHEOLOGICE

Cu prilejul unor cercetări arheo
logice întreprinse în Ecuador au 
lost găsite rămășițele unor vase de 
lut și plăci de piatră, împodobite 
cu desene primitive care prezintă 
o asemănare surprinzătoare cu 
obiectele din lut și sculpturile 
vechi de circa 5 000 de ani desco
perite în Japonia. Dat iiind că din 
măsurătorile făcute cu ajutorul 
radioactivității carbonului a rezul
tat aceeași vechime și pentru des
coperirile din Ecuador, există mo
tive de a presupune că locuitorii 
Jtrponiei de pe acele vremuri au 
ajuns pe cale maritimă pînă pe 
continentul american. în această 
presupunere, se are în vedere și 
faptul că în J'aponia cu cinci mi
lenii în urmă arta construcțiilor 
navale a fost destul de avansată, 
iar vînturile „passai“ au înlesnit 
m'arinarilor accesul spre coasta 
Ecuadorului.

*
în timpul unor săpături efectuate 

în localitatea Cesme din Turcia au 
fost descoperite zidurile unei fortă
rețe și ale unui teatru cu 2 000 de 
locuri, datînd 'aproximativ din se
colul unsprezece înaintea erei noa
stre.

UN MORUN DE 500 KG

După cum anunță agenția de 
presă „Novosti“, pescari gruzini au 

s-au întrunit vinerea trecută în se
cret în orașul San Pedro de Macoris 
și au proclamat pe fostul președinte 
al senatului, Jüan Casasnovas Gar
rido, în funcția de președinte al Re
publicii Dominicane. Totodată a fost 
creat și un „guvern dominican con
stituțional“. Agenția menționează că 
după ce a devenit cunoscută aceas
tă alegere-, însărcinatul cu afaceri al 
S.U.A. la Santo Domingo, Spencer 
King, a luat contact cu personalități 
ale juntei militare, cărora le-a „su
gerat“ recunoașterea lui Casasnovas 
Garrido ca președinte al țării. Pro
punerea americană a fost însă 
respinsă. După cum transmite 
agenția Associated Press, însăr
cinatul cu afaceri al S.U.A. a 
fost chemât în mijlocul nopții 
de 14 spre 15 octombrie la re
ședința juntei și i-a fost înmînat 
un „protest energic“ al actualilor 
conducători ai guvernului dominican 
în care Statele Unite sînt învinuite 
că „se amestecă în afacerile interne 
ale țării".

lită „cu sau fără aprobarea guver
nului britanic“.

După cum se știe, conferința de la 
Londra s-a împotmolit ca urmare a 
divergențelor care s-au ivit între gu
vernul Kenyei și partidul de opozi
ție „Uniunea democratică africană“ 
(K.A.D.U.) în legătură cu caracterul 
viitoarei constituții a Kenyei inde
pendente. Partidul K.A.D.U. dorește 
instituirea unui regim regionalist cu 
drepturi foarte largi pentru organe
le provinciale și cu atribuții restrîn- 
se pentru guvernul central. Acest 
punct de vedere este sprijinit de 
anumite cercuri străine interesate în 
limitarea puterilor guvernului cen
tral. Dimpotrivă, guvernul și parti
dul majoritar „Uniunea Națională 
Africană“ (K.A.N.U.) se pronunță 
pentru un regim centralist, cores
punzător intereselor poporului Ke- 
nyei. Guvernul englez, care și-a atri
buit folul de mediator în această 
dispută, caută să favorizeze poziția 
elementelor regionaliste.

„Africa este vital interesată in slăbirea încordării intre Est și Vest“
ACCRA 15 (Agerpres). — Ziarele 

ghaneze au publicat declarația 
făcută la Paris de Kojo Botsio, mi
nistrul afacerilor externe al Ghanei, 
în care acesta dă o înaltă apreciere 
Tratatului de la Moscova cu privire 
la interzicerea experiențelor nucle
are în atmosferă, în spațiul cosmic 
și sub apă.

prins în apele Mării Negre, în a- 
propierea litoralului Gruziei, un 
morun în greutate de aproape 500 
de kg, lung de peste 4 metri.

UN MARE POD ÎN NIGERIA

în Nigeria sînt în curs lucrările 
pentru construirea celui mai mare 
pod din Africa. Podul va avea o 
lungime totală de 1 405 m, o greu
tate totală de 8 500 tone și va fi 
plasat peste fluviul Niger. Execu
tarea acestui uriaș pod va dura a- 
proximativ doi ani.

AUTOVEHICUL-AMFIBIE

Firma americană de automobile 
„Chrysler“ a construit un auto
vehicul capabil să meargă pe apă, 
pe zăpadă, prin noroi și prin nă
mol. Autovehiculul, cu o capacitate 
de 6 persoane, este dotat cu două 
elici care-i permit să-și deschidă 
drum prin noroaie, indiferent de 
grosimea stratului.

ECRANIZAREA PIESEI
„VICARUL"

Piesa scriitorului german Rolf 
Hochhuth „Vicarul", care a pro
vocat numeroase discuții și pole
mici prin criticile aduse papei 
Pius al XU-lea, va fi ecranizată

Vîzita tovarășului 
Leontin ^ăîăjan 

în Indonezia
DJAKARTA 15 (Agerpres). — Ge

neralul de armată Leontin Sălăjan, 
ministrul forțelor armate ale R. P. 
Romîne. împreună cu persoanele 
care îl însoțesc, își continuă vizita 
in Indonezia. Oaspeții romîni au vi
zitat regiunea Sumatrei de Nord, o- 
rașul Bandung și împrejurimile sale.

Ministrul forțelor armate ale 
‘ R. P. Romîne a vizitat unéle unități 
I militare instalate în apropierea ma- 
: relui lac Toba, centrul de cavalerie 

al colegiului militar, pretum și alte 
unități militare. în vizitéle sale în 
Sumatra și Bandung, tovarășul ge
neral de armată Leontin Salăjan a 
fost însoțit de generali și ofițeri su
periori ai armatei indoneziene, pre- 

I cum și de ambasadorul R. P. Ro- 
■ mîne la Djakarta.

Lucrările Congresului 
Alianței Cooperatiste 

Internaționale
LONDRA 15 (Agerpres). — La 

Bournemouth continuă lucrările ce
lui de-al XXII-lea Congres al Alian
ței Cooperatiste Internaționale, la 
care participă delegați din 36 de țări 
ale lumii. în ședința din 14 octom
brie au continuat dezbaterile pe 
marginea raportului de activitate. 
Numeroși delegați, care au luat cu
vîntul, au criticat conducerea Alian
ței Cooperatiste Internaționale pen
tru discriminarea practicată față de 
unele țări și au arătat că această po
litică contravine intereselor colabo
rării internaționale în domeniul 
cooperației.

Delegații la congres au cerut o 
mai justă repartizare a locurilor în
tre țări, în toate organele executive 
și grupele de lucru ale Alianței Co
operatiste Internaționale.

în ședința din 14 octombrie au luat 
cuvîntul delegați din U.R.S.S., R. 4S. 
Cehoslovacă, S.U.A. în cuvîntările 
lor, delegații din India, Pakistan, Ni
geria, Tanganika și din alte țări &u 
vorbit dèspre lupta pe care organi
zațiile cooperatiste din aceste țări o 
duc împotriva monopolurilor capita
liste și despre necesitatea intensifi
cării activității Alianței Cooperatis
te Internaționale în aceste țări.

Africa, a subliniat Botsio, este 
vital interesată în slăbirea încordării 
în relațiile dintre Est și Vest.

Locuitorii Africii^ a arătat minis
trul afacerilor externe al Ghanei, 
sînt interesați în menținerea păcii, 
țările africane în curs de dezvoltare 
urmărind întărirea economiei lor și 
ridicarea nivelului de trai al po
poarelor.

anul viitor de către regizorul 
francez Jean-Pierre Melville.

CENTRU REGIONAL AL O.N.U.
ÎN LIBAN

' La Beirut, capitala Libanului, va 
fi construită o clădire pentru servi
ciile Organizației Națiunilor Unité, 
în prezent se află în Liban un ex
pert al O.N.U. care studiază ampla
sarea viitorului centru regional al 
O.N.U. și planurile propuse dé gu
vernul libanez în vederea construi
rii acestei clădiri.

RECONSTRUCȚIA UNUI VESTIT
MUZEU

La Bonn va fi reconstruit muzeul 
landului Renania. El fusese distrus 
la. sfîrșitul anului 1944. Exponate pre
țioase ale muzeului, printre care cra
niul original al omului de Neandert
hal, zac pînă în prezent într-o ma
gazie.

CIOCNIRE ÎN AER

Două avioane dé vînătoare olan
deze cu reacție, de tipul „Thunders- 
treak“, s-au prăbușit la 14 octom
brie în apropierea localității St. 
Udenrode din provincia Brabant, 
după ce s-au ciocnit mai întîi în 
aer. Unul din cei doi piloți a reu
șit să se salveze sărind cu parașuta.

După cum trans
mite agenția 
D.P.A., în urmă 
cu numai două 
săptămîni altè 
două avioane dé 
vînătoare olan
deze. de același 
tip, s-au prăbu
șit pe teritoriul 
R. F. Germane.

Aspect de la 
deschiderea con
cursului preo
limpic de Ia 
Tokio: „Săptâ- 
mîna sportivă 
internațională“.

5 000 de po
rumbei au fost 
lansați deasupra 
stadionului.



A

Lucrările sesiunii
Adunării Generale a O. N. U.

înregistrarea la O.N.U. a Tratatului 
privitor la interzicerea experiențelor

Evacuarea 
bazei de la Bizerta

MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 15 
octombrie s-a deschis cea de-a 9-a 
ședință a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., sub președinția lui Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședinte. al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne.

Comitetul Executiv va examinâ 
probleme privind dezvoltarea în vii
tor a colaborării economice și tehni
ce a țărilor socialiste — membre ale 
C.A.E.R.

nucleare in trei medii
(Agerpres). — Co- 
O.N.U. s-a întru- 

octombrie

NEW YORK 15 
mitetul Politic al 
nit în dimineața de 15 
pentru a definitiva ordinea de zi a 
problemelor aflate în discuția sa și 
pentru a alege vicepreședinfele și 
raportorul comitetului. Ca vicepreșe
dinte al comitetului a fost ales Ka- 
roly Csatorday (R. P. Ungară), iar 
ca raportor — Volio Jimenez (Costa 
Rica).

Președintele comitetului. C. W. A. 
Schurmann (Olanda), a deschis șe- 
dința, exprimînd simpatia față de 
popoarele Republicii Haiti, Cubei și 
Trinidad-Tobago, care au avut de su
ferit de pe urma uraganului „Flora“ 
și față de populația provinciei ita
liene Belluno, unde s-au produs 
mari inundații ca urmare a revărsă
rii apelor unui lac de acumulare.

Comitetul a stabilit apoi următoa
rea ordine de discutare a punctelor 
aflate pe ordinea sa de zi : 1. Nece
sitatea interzicerii experiențelor nu
cleare ; 2. Problema dezarmării ge
nerale și totale (raportul conferin
ței Comitetului celor 18 state de la 
Geneva) ; 3. Denuclearizarea Ameri
cii Latine ; 4. Problema convocării

Adoptarea rezoluției cu privire la Rhodesia de sud

conferințe pentru semnarea 
convenții cu privire la interzi

și

unei 
unei 
cerea folosirii armelor nucleare 
termonucleare ; 5. Colaborarea inter
națională privind folosirea pașnică a 
spațiului cosmic ; 6. Acțiuni pe plan 
regional în vederea îmbunătățirii re
lațiilor de bună vecinătate între state 
europene aparținînd unor sisteme so- 
cial-politice diferite ; 7. Problema 
coreeană.

La sediul O.N.U. a fost dată pu
blicității o rezoluție adoptată de cele 
8 țări neutre membre al Comitetu
lui celor 18 state de la Geneva (Bra
zilia, Birmania, Etiopia, India, Me
xic, Nigeria, Suedia, R.A.U.), care 
urmează să fie prezentată Comitetu
lui Politic. Rezoluția salută încheie
rea Tratatului cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare în trei 
medii și cheamă la reînceperea tra
tativelor de la Geneva nu mai tîrziu 
de o săptămînă după ce Adunarea 
Generală O.N.U. încheie dezbaterile 
cu privire la problema dezarmării, 
în rezoluție se subliniază necesita
tea „de a se ajunge repede la o în
țelegere în problema interzicerii ex
periențelor nucleare subterane“.

NEW YORK 15 (Agerpres). — în 
ședința plenară din după-amiaza 
zilei de 14 octombrie, Adunarea Ge
nerală a trecut la examinarea rapor
tului cu privire la Rhodesia de sud 
prezentat de Comitetul de tutelă al 
O.N.U. După cum s-a mai anunțat, 
la 7 octombrie Comitetul de tutelă 
a adoptat cu o majoritate de 85 de 
voturi pentru, 2 contra și 11 abți
neri, rezoluția cu privire la Rhode
sia de sud care a fost prezentată de 
Tunisia în numele a 44 de țări din 
Africa, Asia și America Latină.

în rezoluție se arată că actualul 
guvern al minorității albe din Rho
desia de sud a venit la putere pe 
baza unei constituții nedemocratice, 
împotriva căreia se pronunță majo
ritatea covîrșitoare a populației. 
Autorii rezoluției cheamă guvernul 
Angliei să nu transmită guvernului 
Rhodesiei de sud controlul asupra 
forțelor armate și nici alte împu-

terniciri atîta timp cît nu se va crea 
un guvern care să reprezinte toate 
păturile populației.

Trecîndu-se la vot, Adunarea Ge
nerală a adoptat această rezoluție cu 
90 de voturi pentru, 2 împotrivă 
(R. S. A. și Portugalia) și 13 abți
neri. Delegația britanică a refuzat să 
participe la vot.

Proiect de creare 
a unei bănci interafricane
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

Cu prilejul sesiunii Băncii mondiale 
și Fondului Monetar Internațional, 
care a avut loc la Washington, re
prezentanții țărilor africane au pur
tat discuții pe marginea proiectului 
de creare a unei bănci interafricane 
de dezvoltare. După cum se știe, sta
tutul proiectatei bănci a fost elabo
rat încă la conferința miniștrilor de 
finanțe a 33 de țări africane, ținută 
vara aceasta la Khartum. Există po
sibilitatea ca ratificarea statutelor 
de către țările membre să aibă loc 
în decembrie.

Membri ai noii bănci urmează să 
fie toate țările africane, cu excepția 
Republicii Sud-Africane.

15 (Agerpres). — La 
avut loc ceremonia 
O.N.U. a Tratatului

NEW YORK
15 octombrie a 
înregistrării la 
privitor la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă. Tratatul a 
fost înregistrat de N. T. Fedorenko, 
Adlai Stevenson și sir Patrick Dean, 
reprezentanți permanenți la O.N.U.

Situația la frontiera V
ALGER 15 (Agerpres). — Agen

țiile de presă relatează că marți au 
continuat ciocnirile între unități al
geriene și unități marocane la fron
tiera 'dintre cele două țări. Postul 
de radio Alger a anunțat că forțele 
armate algeriene au reocupat loca
litățile Hassi Beida și Tinjoub.

Adunarea națională a Republicii 
Algeriene s-a întrunit marți după- 
amiază în ședință extraordinară și 
a adoptat în unanimitate o moțiune 
în care cere guvernului să ia toate 
măsurile necesare, pentru restabili
rea situației la frontierele țării. Mo
țiunea subliniază că ciocnirile de la 
frontiera cu Marocul „riscă să de
genereze într-un conflict fratricid“.

Se anunță totodată că la Maroc 
au sosit, marți, doi reprezentanți ai 
guvernului algerian, pentru a duce 
tratative cu autoritățile 
vederea reglementării 
conflictului dintre cele

marocane în 
pașnice a 
două țări.

ai U.R.S.S., S.U.A. și An-respectiv 
gliei.

într-o 
rului general al O.N.U., U Thant, re
prezentanții celor trei puteri îl roagă 
să considere tratatul ca fiind înre
gistrat la Secretariatul O.N.U., 
urma prezentării lui în comun 
către guvernele U.R.S.S., 
Marii Britanii.

scrisoare adresată secreta-

în 
de 

., S.U.A. și

algeriano-marocană
Marți după-amiază, reprezentanții 
guvernului algerian au fost primiți 
de regele Marocului, Hassan al II- 
lea. Ei au avut, de asemenea, con
vorbiri cu membri ai guvernului 
marocan. Tratativele continuă.

în seara zilei de 14 octombrie, la 
sfîrșitul ședinței extraordinare a gu
vernului algerian, la Alger a fost or
ganizată o conferință de presă la care 
a luat cuvîntul A. Bouteflika, minis
trul afacerilor externe algerian. El a 
citat un comunicat al guvernului în 
care se arată că guvernul algerian a 
hotărît să ceară în mod oficial secre
tarului general al Organizației uni
tății africane, creată la conferința de 
la Addis Abeba, să medieze în con
flictul marocano-algerian.

A. Bouteflika a exprimat, de ase
menea, dorința guvernului algerian 
de a „rezolva conflictul pe cale paș
nică“, dar a subliniat că „își va asu
ma întreaga răspundere pentru a 
asigura respectarea demnității, su
veranității și integrității teritoriale a 
Algeriei“.

Intr-un discurs radiodifuzat și te
levizat, regele Marocului, Hassan al 
II-lea, a declarat că Marocul este 
dornic să se ajungă la rezolvarea 
conflictului pe calea negocierilor 
că „este gata să înceapă tratative 
acest scop cu guvernul algerian“.

TUNIS 15 (Agerpres). — La 15 oc
tombrie, trupele franceze au părăsit 
definitiv baza militară Bizerta de pe 
teritoriul Tunisiei. Ultimele unități 
franceze s-au îmbarcat în cursul 
după-amiezei pe nava amiral „Gus
tave Zede“, împreună cu comandan
tul francez al bazei, contraamiralul 
Vivier. Nava a părăsit apele terito
riale ale Tunisiei escortată de două 
unități ale marinei tunisiene. Curînd 
după aceea, ministrul apărării na
ționale al Tunisiei a preluat instala
țiile bazei Bizerta.

Cu acest prilej, președintele Tu
nisiei, Burghiba, a rostit o cuvîntare 
la posturile de radio. în cuvîntarea 
sa, președintele Burghiba a chemat 
poporul tunisian să întărească unita
tea națională în lupta pentru dezvol
tarea țării.

Cujîi s-au desfășurat 
alegerile in Coreea de sud

BUENOS AIRES 15. — De la trimi
sul special Agerpres, C. Alexandroaie. 
La 15 octombrie, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Romîne, însoțit de Dumitru Fara, 
trimis extraordinar și ministru ple
nipotențiar al R. P. Romîne în Ar
gentina, a avut o întrevedere cu mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii

în
Argentina, Zavala Ortiz, 
cadrul întrevederii a avut loc

un schimb de păreri în probleme ale 
situației internaționale actuale, pre
cum și probleme interesînd dezvol
tarea relațiilor dintre Argentina și 
R. P. Romînă. întrevederea s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială.

în aceeași zi, delegația R. P. Ro
mine a făcut o vizită de curtoazie 
primarului interimar al capitalei Ar
gentinei, Petro Riu.

LONDRA : Continuă consultările
în privința succesorului lui Macmillan

Ședința Bundestagului consacrată 

demisiei cancelarului Adenauer

După cum relatează agențiile de presă, orașele și localitățile din provincia 
Kabilia (Algeria) se află sub controlul armatei naționale populare. în fotogra
fie : Unități ale armatei naționale populare în orașul Fort Național.

Și 
în

SEUL 15 (Agerpres). — Marți au 
avut loc în Coreea de sud alegeri 
prezidențiale. La vot au participat 71 
la sută din numărul celor înscriși pe 
listele electorale. Observatorii relevă 
că participarea corpului electoral la 
aceste alegeri este una din cele mai 
reduse din ultimele consultări elec
torale.

Din primele rezultate cunoscute în 
cursul serii reiese că, în ciuda pre
siunilor polițienești, o mare parte 
din alegători s-au pronunțat împo
triva regimului militar, votînd pen
tru candidatul opoziției. Primele re
zultate, încă neconcludente, indică 
chiar o anumită superioritate a can
didatului opoziției, Yun Po Sun, în 
raport cu voturile obținute de Pak 
Cijan Hi, șeful juntei militare aflate 
la putere.

Numărătoarea voturilor nu s-a 
terminat în nici unul din cele 196 de 
centre. Rezultatele definitive ale ale
gerilor vor fi cunoscute miercuri.

LONDRA 15 (Agerpres). — La 15 
octombrie au continuat la Londra 
consultările fruntașilor conserva
tori în privința succesorului lui 
Macmillan în funcția de prim-minis- 
tru al guvernului britanic. Agenția 
Reuter relatează că seria consultă
rilor a fost deschisă de întrevederea 
dintre locțiitorul primului ministru, 
R. A. Butler, cu Macmillan la spita
lul unde acesta este internat.

După întrevederea cu Macmillan, 
Butler s-a întîlnit apoi cu membrii 
cabinetului britanic pentru a pune 
la punct problema viitorului condu
cător al partidului conservator și al 
guvernului englez.

Referindu-se la această ultimă în
trevedere, corespondentul la Londra 
al agenției Associated Press subli
niază că nu s-a anunțat vreo hotă-

rîre privind desemnarea succesoru
lui primului ministru Macmillan.

Cercurile de presă engleze arată 
că persoanele despre care se spune 
că îl vor înlocui pe Macmillan sînt 
R. A. Butler, locțiitor al primului 
ministru, lordul Home, ministrul a- 
facerilor externe, lordul Hailsham, 
ministru pentru problemele științei 
și tehnicii, și R. Maudling, ministrul 
de finanțe.

Referindu-se la șansele pe care le 
au fiecare dintre aceștia de a suc
ceda lui Macmillan la conducerea 
guvernului și partidului conserva
tor, agenția Associated Press subli
niază că cele mai multe șanse pare 
a le avea Butler, pentru care s-au 
pronunțat pînă în prezent jumătate 
din cei 20 de miniștri ai actualului 
cabinet conservator.

Problema tarifelor vamale in dezbaterea
Consiliului ministerial al Pieței comune

BONN 15 (Agerpres). — La 15 oc
tombrie, în Bundestag, în cadrul u- 
nei ședințe speciale, Gerstenmaier, 
președintele Bundestagului, a dat ci
tire scrisorii președintelui republicii, 
Lübke, în care acesta anunță că -a 
acceptat demisia cancelarului Ade
nauer. O dată cu demisia cancelaru
lui, demisionează întregul guvern.

Adenauer, care a deținut funcția 
de cancelar federal timp de 14 ani, 
a ținut o scurtă cuvîntare. Bundes- 
tagul se întrunește din nou la 16 oc
tombrie pentru a alege pe Ludwig 
Erhard în funcția de cancelar fede
ral.

Demonstrații studențești 
în Venezuela

CARACAS 15 (Agerpres). — Ca 
răspuns la măsura arbitrară a 
autorităților de a suspenda cursurile 
la Universitatea din Caracas pe în
treaga perioadă a campaniei electo
rale, adică pînă în luna decembrie, 
Federația studenților din Venezuela 
a anunțat că va organiza o serie de 
demonstrații de protest. Prima de
monstrație a studenților de la Uni
versitatea din Caracas a și avut loc 
în seara zilei de 14 octombrie. Ea s-a 
desfășurat sub lozinca încetării re
presiunilor autorităților împotriva 
forțelor democratice din țară.

BRUXELLES 15 (Agerpres). — 
Consiliul ministerial al Pieței comu
ne, întrunit la Bruxelles, a luat 
marți în discuție raportul prezentat 
de Jean Rey, comisarul pentru afa
cerile externe al Comisiei Pieței co
mune. Discuțiile au ca scop stabili
rea unei atitudini a celor șase state 
vest-europene față de cererile ame
ricane de micșorare a tarifelor va
male, care urmează să fie dezbătute 
în 1964 la o conferință a G.A.T.T. 
(Acordul pentru comerț și tarife va
male).

întrucît discuțiile au loc în secret 
nu se cunoaște încă poziția adoptată 
de către vorbitori.

în ceea ce privește relațiile Pieței 
comune cu S.U.A., preocuparea ime
diată a Consiliului ministerial este și 
la actuala sesiune conflictul privind 
importul puilor de găină din S.U.A., 
în care agenția Associated Press a- 
preciază că s-a produs „o dare îna
poi“. Consiliul ministerial a accep
tat ca diferendul cu S.U.A. în legă-

tură cu pagubele pricinuite exporta
torilor americani de carne de pasăre 
în urma sporirii tarifelor vamale de 
către Piața comună, să fie supus 
unui arbitraj internațional. Potrivit 
propunerii americane, fiecare parte 
— adică S.U.A. și Piața comună — 
vor desemna cîte un expert în pro
blemele comerțului internațional, un 
al treilea membru al juriului urmînd 
să fie numit de către G.A.T.T.

DJAKARTA. După o întrerupere 
de o lună și jumătate, Parlamentul 
indonezian și-a reluat lucrările. In 
cadrul actualei sesiuni vor fi exami
nate, printre altele, recentele acor
duri încheiate între guvernul indo
nezian și societățile petroliere străine 
referitoare la naționalizarea proprie
tății companiilor petroliere străine 
de pe teritoriul Indoneziei.

PARIS. Președintele Franței, ge
neralul de Gaulle, pleacă azi la 
Teheran, unde, la invitația șahului 
Iranului, întreprinde o vizită oficială 
de cinci zile.

Răspuns la întrebările cititorilor

In dezbaterile actualei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. au re
venit în discuție propunerile cu 
privire la înțelegerile regionale și 
la transformarea unor regiuni ale 
lumii în zone ale conviețuirii paș
nice, fără arme nucleare. Astfel, 
după cum se știe, din inițiativa gu
vernului R. P. Romîne a fost reîn- 
scrisă pe ordinea de zi a actualei se
siuni discutarea punctului intitulat : 
„Acțiuni pe plan regional în vederea 
îmbunătățirii relațiilor de bună 
vecinătate dintre state europene 
aparținînd unor sisteme social-poli- 
tice diferite“. Prezentînd această 
propunere la a XV-a sesiune a Adu
nării Generale, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, conducătorul dele
gației romîne la acea sesiune, a 
declarat : „Guvernul romîn conside
ră că dezvoltarea și îmbunătățirea 
continuă a relațiilor dintre statele 
situate în regiuni în care cele două 
sisteme social-economice vin în con
tact imediat sau apropiat capătă o 
însemnătate deosebită atît pentru 
țările direct interesate cît și pentru 
pacea și securitatea generală“.

Dezarmarea generală și totală re
prezintă drumul cel mai sigur de 
înlăturare a primejdiei războiului; 
ea ar elibera uriașe resurse ma
teriale și umane pentru folosirea lor 
în scopul progresului și civilizației. 
Pentru atingerea, pas cu pas, a aces- Balcani, 
tui măreț obiectiv, este de cea mai 
mare însemnătate înfăptuirea unor 
măsuri parțiale și regionale — între 
care și crearea de zone denucleari
zate. Crearea unor asemenea zone 
în diferite regiuni geografice ar 
contribui la un climat favorabil 
destinderii internaționale, dezvol
tării unor relații multilaterale de 
colaborare între state învecinate, 
promovării legăturilor economice 
și culturale, apropierii între popoare 
și statornicirii principiilor de co
existență pașnică între state cu o- 
rînduiri sociale diferite. Totodată, 
crearea unor asemenea zone ar în
greuna extinderea cursei înarmări
lor și cuprinderea în această cursă 
a noi state, ar facilita înfăptuirea 
unor noi măsuri pe calea dezarmă
rii. Din toate aceste motive reiese 
că realizarea acordurilor privind 
transformarea unor regiuni în zone 
ale păcii și colaborării, fără arme

nucleare și fără mijloace de trans
portare a lor la țintă, ar corespunde 
intereselor tuturor popoarelor.

Cît de întemeiată și de actuală 
este ideea înțelegerilor regionale o 
arată însăși răspîndirea acestei idei, 
care a cîștigat necontenit teren și a 
dobîndit o largă recunoaștere in
ternațională. Ea s-a concretizat în 
numeroase propuneri privind diferi
te regiuni ale globului.

In legătură cu aceasta, mai mulți 
cititori ai ziarului ne-au rugat să 
arătăm care sînt și în ce constau 
principalele propuneri privind cre
area unor asemenea zone.

Răspundem prin documentarul de 
mai jos :

Regiunea balcanică

Pornind de la interesele păcii și 
de la necesitatea promovării coexis
tenței pașnice în regiunea geografică 
din care face parte țara noastră, gu
vernul romîn a propus, la 10 septem
brie 1957, convocarea unei conferințe 
a șefilor de guverne din statele bal
canice în vederea înfăptuirii unei în
țelegeri interbalcanice. La această 
conferință urmau să fie examinate și 
să se ia hotărîri corespunzătoare în 
probleme privind întărirea păcii în 

neagresiunea, rezolvarea 
prin mijloace pașnice a oricărei pro
bleme litigioase, dezvoltarea rela
țiilor economice și culturale.

Depunînd eforturi perseverente 
pentru realizarea acestor țeluri, la 7 
iunie 1959, guvernul nostru a făcut 
propunerea privind încheierea unui 
tratat de înțelegere și securita
te colectivă a regiunii balcanice, 
tratat prin care statele partici
pante s-ar angaja să rezolve pe 
cale pașnică orice problemă litigioa
să, să nu recurgă la agresiuni sau 
la amenințări cu război în raportu
rile reciproce, să nu admită stocarea 
de armament atomic și nuclear sau 
staționarea unităților militare dotate 
cu armament atomic și nuclear, a- 
parținînd unor state străine de re
giunea balcanică sau instalarea de 
rampe pentru lansarea de rachete și 
proiectile teleghidate pe teritoriul 
lor. Propunerile R. P. Romîne tind 
astfel la transformarea regiunii bal

canice — cunoscută în trecut ca „bu
toi de pulbere“ al Europei — într-o 
zonă a păcii și colaborării interna
ționale, o zonă fără arme nucleare.

După cum este cunoscut, guvernele 
țărilor socialiste din regiunea balca
nică și-au exprimat acordul cu pro
punerile R. P. Romîne și s-au decla
rat'gata să contribuie la traducerea 
lor în viață. De asemenea, guvernul 
Uniunii Sovietice s-a arătat gata ca, 
împreună cu celelalte mari puteri, să 
dea garanții privind respectarea a- 
cordului pentru crearea unei zone 
denuclearizate în regiunea Balcani
lor și a Mării Adriatice.

Propunerile guvernului R. P. Ro
mîne au avut un puternic ecou po
zitiv și în Grecia și Turcia. Oa
meni politici de diferite orientări, 
conducătorii unor partide, organizații 
politice și obștești din aceste 
țări s-au pronunțat tot mai mult 
în favoarea înțelegerii și cola
borării prietenești între statele din 
Balcani, în favoarea transformării a- 
cestei regiuni înt.r-0 zonă a convie
țuirii pașnice, liberă de arme nu
cleare.

în ultimii ani s-au făcut pași în
semnați pe drumul dezvoltării rela
țiilor între țările balcanice cu orîn- 
duiri sociale diferite. Au fost înche
iate o serie de acorduri, s-au extins 
legăturile comerciale reciproc avan
tajoase, s-au organizat schimburi de 
ansambluri artistice, de oameni de 
artă, de știință și cultură. S-au or
ganizat întîlniri la care s-au discu
tat căile întăririi păcii și colaborării 
balcanice. Prin aceasta s-au creat 
premise favorabile dezvoltării conti
nue a relațiilor multilaterale dintre 
țările balcanice.

Transformarea regiunii balcanice 
într-o zonă a conviețuirii pașnice, 
denuclearizată, a devenit un obiec
tiv permanent al cercurilor militante 
pentru destindere și pace din țările 
acestei regiuni — propunerile gu
vernului romîn îndreptate spre a- 
cest țel menținîndu-și întreaga lor 
actualitate.

Bazinul mediteranean
în luna mai 1963, guvernul 

U.R.S.S. a adresat S.U.A., Angliei, 
Franței, Italiei, Turciei, Greciei, Al

geriei, Izraelului, Ciprului, Libanu
lui, Libiei, Marocului, R.A.U., Siriei, 
Tunisiei, Spaniei o propunere ca în
treaga regiune a Mării Mediterane să 
fie declarată zonă în care să nu 
existe arma racheto-nucleară.

în notele trimise statelor din a- 
ceastă regiune se arată că, prin pu
nerea în aplicare a planurilor pri
vind staționarea în regiunea Mării 
Mediterane a submarinelor atomice 
americane dotate cu rachete „Pola
ris“, principalele puteri din N.A.T.O. 
ar risca să atragă în orbita pregătirii 
războiului nuclear o vastă regiune cu 
o populație de aproximativ 300 mi
lioane de oameni. De aceea, propu- 
nînd ca întreaga regiune a Mării 
Mediterane să fie declarată zonă 
în care să nu existe arma racheto- 
nucleară, guvernul U.R.S.S. și-a ex
primat convingerea că înfăptuirea a- 
cestei propuneri ar constitui o im
portantă contribuție la destinderea 
încordării internaționale.

Europa centrală

ar urma să 
Cehoslovacia, 

Germană și R. F. Germa- 
adică teritoriul Europei cen- 

cu

Proiectul cu privire la crearea 
unei zone denuclearizate în Europa 
centrală a fost formulat, pen
tru prima oară, de guvernul R. P. 
Polone, în octombrie 1957, la a XH-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. Potrivit acestei propuneri, din 
zona denuclearizată 
facă parte Polonia, 
R. D. " 
nă, 
traie, cu o suprafață de apro
ximativ 800 000 de kilometri pă- 
trați și cu o populație de peste 
110 000 000 de locuitori. In no
iembrie 1958, guvernul polonez a 
adus unele modificări și completări 
la propunerea sa, declarîndu-se gata 
să discute problema înfăptuirii pla
nului de creare a zonei denucleari
zate în două etape. Deși principalele 
puteri N.A.T.O. au împiedicat, sub 
diferite pretexte, discutarea acestei 
propuneri, care s-a bucurat de 
sprijinul opiniei publice din multe 
țări, inclusiv din Occident, ea con
tinuă să rămînă în actualitate.

Europa de nord
La 29 mai 1963, președintele Repu

blicii Finlanda, Urho Kekkonen, a 
propus crearea unei zone denuclea- 
rizate în nordul Europei, din care să 
facă parte peninsula Scandinavă și 
Finlanda. Propunerea președintelui 
Kekkonen este larg sprijinită în

sa

toate țările nordice. Referindu-se la 
această propunere, ziarul finlandez 
„Kansan Uutiset“ scria că înfăptui
rea ei ar constitui „un exemplu și 
pentru alte regiuni asemănătoare. în 
special pentru Europa, proclamarea 
Europei de nord ca zonă denucleari- 
zată ar avea o importanță extrem de 
mare. Aceasta ar însenina atmosfera, 
ar consolida pacea și ar face mai di
ficilă înarmarea nucleară a Germa
niei occidentale“.

Africa

Africa este prima regiune geo
grafică din lume în care denucleari- 
zarea a fost proclamată și și-a găsit 
o consacrare de drept internațional. 
10 state africane — Ghana, Guineea, 
Congo, Mali, Maroc, Nigeria, R.A.U.. 
Sudan, Sierra Leone și Etiopia — au 
prezentat, în noiembrie 1961, Adună
rii Generale a O.N.U. propunerea cu 
privire la transformarea întregului 
continent african într-o zonă denu- 
clearizată. Rezoluția a fost aprobată 
de Adunarea Generală a O.N.U. la 
cea de-a XVI-a sesiune. La confe
rința șefilor de state și guverne ale 
țărilor africane independente de la 
Addis Abeba a fost adoptată rezolu
ția referitoare la dezarmarea gene
rală și totală, care confirmă că Afri
ca trebuie să constituie o zonă fără 
arme atomice.

America Latină

în aprilie 1963, președinții repu
blicilor Bolivia, Brazilia, Chile, E- 
cuador și Mexic au semnat o decla
rație comună cerînd declararea con
tinentului latino-american drept zo
nă denuclearizată. în declarație se 
arată că guvernele acestor state sînt 
gata să semneze un acord multilate
ral latino-american, prin care țările 
lor să se angajeze de a nu produce 
primele, a nu stoca ori experimenta 
arme nucleare sau mijloace de trans
portare la țintă a armelor nucleare. 
De asemenea, se prevede ca semna
tarii declarației să colaboreze re
ciproc cu alte republici latino-ame- 
ricane care ar adera la această de
clarație în scopul ca America Latină 
să fie recunoscută cît mai curînd po
sibil ca o zonă denuclearizată. 
După cum s-a arătat și în cu
vîntarea rostită la O. N. U. de de
legatul ei, Carlos Lechuga, Re
publica Cuba este de acord cu 
propunerea de denuclearizare a 

Americii Latine, cu condiția ca Sta
tele Unite să renunțe la baza navală 
de la Guantanamo și să accepte in
terzicerea armelor nucleare în Porto 
Rico, în zona Canalului Panama și în 
alte baze americane din afara teri
toriului continental al Statelor Unite.

Asia și Oceanul Pacific

încă cu trei ani în urmă, guvernul 
Republicii Populare Chineze a pro
pus țărilor din regiunea Asiei și 
Oceanului Pacific ca, în scopul asi
gurării păcii și securității în această 
regiune, să încheie un pact de nea
gresiune, să transforme întreaga a- 
ceastă regiune într-o zonă denucle
arizată. Această propunere, reafir
mată în diferite rînduri, a avut larg 
răsunet în opinia publică din țările 
aflate în bazinul Oceanului Pacific, 
în 1962, liderul partidului laburist 
australian a ridicat în parlament pro
blema creării unei zone denucleari
zate la care să participe atît o serie 
de țări din Asia ca R. P. Chineză, 
India, Indonezia, Birmania, Japonia, 
Pakistanul, Ceylonul, Malaya, Tai- 
landa, Laosul, Cambodgia și Filipi- 
nele, cît și Australia.

★

Recapitularea propunerilor privi
toare la crearea de zone denucleari
zate în diferite regiuni ale lumii a- 
rată nu numai ce largă recunoaș
tere internațională a dobîndit aceas
tă idee, promovată, după cum se 
vede, atît de state socialiste, cit și 
de unele state nesocialiste iubitoare 
de pace, dar și ce mare însemnătate 
ar avea pentru pace transpunerea în 
viață a acestor propuneri. Fiecare 
înțelege ce imensă suprafață a' glo
bului cu sute de milioane de oameni 
ar fi sustrasă cursei înarmărilor și 
încordării produse de ea, cit de mult 
s-ar lărgi pe glob zonele de convie
țuire pașnică și cit s-ar îngusta te
renul de acțiune a cercurilor agre
sive, ce mare pas s-ar face în direc
ția interzicerii definitive a armelor 
nucleare și înfăptuirii dezarmării ge
nerale.

Iată de ce popoarele luptă cu ho- 
tărîre ca acum, după realizarea a- 
cordului cu privire la încetarea ex
periențelor nucleare în trei medii, să 
se obțină, atît încetarea tuturor ex
periențelor cît și alte măsuri de des
tindere și dezarmare, între care în
făptuirea de zone denuclearizate și 
de conviețuire pașnică în Europa și 
în alte regiuni ale lumii.

TUNIS. La 15 octombrie a fost 
dată în exploatare prima linie di
rectă de cale ferată dintre Alger 
și Tunis. Comunicația feroviară di
rectă dintre cele două țări a fost 
întreruptă o dată cu începerea răz
boiului din Algeria.

MOSCOVA. Cunoscutul scriitor 
american John Steinbeck a sosit la 
15 octombrie într-o vizită în Uni
unea Sovietică.

WASHINGTON. La 15 octombrie 
a sosit la Washington, într-o vizită 
oficială, primul ministru al Repu
blicii Irlanda, Sean Lemass, care va 
avea întrevederi cu președintele 
John Kennedy, cu secretarul de 
Dean Rusk și cu alte persoane 
ciale din S.U.A.

Stat 
ofi-

lao-LONDRA. Primul ministru 
țian, Suvanna Fumma, a sosit într-o 
vizită oficială de 4 zile la Londra.

NEW YORK. Primul ministru al 
Republicii Congo, Adoula, a dat 
publicității la New York un comu
nicat în care se arată că Portugalia 
amenință să scufunde nave de mare 
tonaj pe fluviul Congo pentru a 
bloca transportul pe această cale 
fluvială, ca represalii pentru spriji
nul pe care îl acordă Republica 
Congo luptei de eliberare a poporu
lui angolez.

CANBERRA. Primul ministru al 
Australiei, Menzies, a anunțat în 
parlament că în curînd va fi dizol
vată Camera reprezentanților și vor 
fi organizate alegeri înainte de ter
men. Alegerile au fost fixate pen
tru data de 30 noiembrie.

NEW YORK. Agenția France 
Presse anunță că lansarea unei în
cărcături spațiale franceze, cu aju
torul unei rachete americane, pre
văzută a avea loc în localitatea 
Wallops Island (Virginia) la 15 oc
tombrie oi a 16,50 G.M.T., a fost a- 
mînată. Cauza acestei amînări a 
fost, potrivit agenției menționate, 
„proasta funcționare a mecanisme
lor rachetei purtătoare“. Agenția 
subliniază că această lansare face 
parte dintr-un program de studii 
spațiale întreprins în comun de 
N.A.S.A. și Centrul național de stu
dii spațiale din Franța în scopul 
lansării pînă în 1965 a unui satelit 
francez.
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