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întărirea economico - organizatorică 
a gospodăriilor colective in centrul

Pe baza indica
țiilor conducerii 
partidului, Comi
tetul regional de 
partid Galați a 
luat măsuri pentru 
a orienta întreaga 
că și organizatorică la sate spre în
făptuirea sarcinilor legate de conso
lidarea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective, folosirea cît 
mai deplină a condițiilor pedocli
matice și economice în vederea spo
ririi producției agricole vegetale și 
animale.

Imediat după terminarea colecti
vizării, într-o plenară lărgită a co
mitetului regional de partid, s-a 
elaborat un plan de măsuri amă
nunțit menit să asigure desfășura
rea unei intense munci politice, 
pentru dezvoltarea conștiinței socia
liste a colectiviștilor, educarea lor . 
în spiritul dragostei față de avutul 
obștesc. O atenție sporită s-a acor
dat creării și întăririi organizațiilor 
și grupelor de partid pe brigăzi, re
partizării cît mai judicioase a co
muniștilor în locurile hotărîtoare ale 
producției. Comitetul regional de 
partid a repartizat cadre cu munci 
de răspundere din aparatul de 
partid și de stat care să sprijine 
concret consiliile de conducere ale 
G.A.C. la întocmirea planurilor de 
viitor ale gospodăriilor colective, în 
așa fel încît să se asigure o folo
sire cît mai rațională a pămîntu- 
lui, a mijloacelor tehnice și finan
ciare, valorificarea marilor rezerve 
existente în agricultura regiunii.

Viața a dovedit că dezvoltarea e- 
conomico-organizatorică a gospodă
riilor colective este chezășuită de 
întărirea continuă a organizațiilor 
de partid, de ridicarea nivelului 
muncii politice și organizatorice a 
acestora. Cu cît organizațiile de 
partid din gospodăriile colective se 
întăresc, cu atît treburile economice 
și organizatorice sînt cuprinse mai 
bine, greutățile sînt învinse mai u- 
șor, iar bilanțul realizărilor se îm
bogățește de la an la an. De aceea, 
comitetul regional de partid și-a în
dreptat atenția spre îmbunătățirea 
continuă a muncii comitetelor raio
nale cu organizațiile de partid din 
gospodăriile colective. Ajutorul con
cret acordat de comitetul regional se 
reflectă în îmbunătățirea metodelor 
de muncă ale activiștilor comitete
lor raionale, ale organizațiilor de 
bază din gospodăriile colective.

La Comitetul raional de partid 
Bujor, de exemplu, după terminarea 
colectivizării, a fost luată în discu
ție problema : „Ce măsuri trebuie 
să luăm pentru consolidarea gospo
dăriilor tinere și insuficient dezvol
tate“. Era vorba de gospodăriile co
lective din Rădești, Ciureștii Vechi, 
Vîrlezi, Berești și altele. Biroul co
mitetului raional de partid a socotit 
că de organizațiile de partid din 
unele dintre aceste gospodării tre
buie să se ocupe activiști cu cea 
mai bună experiență. Tovarășului 
Nicolae Enache, secretar al comite
tului raional, i s-a dat sarcina să se 
ocupe îndeosebi de sprijinirea orga
nizației de partid și a gospodăriei 
colective din comuna Rădești. Ceea 
ce merită scos la iveală în munca 
acestui activist este faptul că în tot 
timpul de cînd se ocupă de gos
podăria din Rădești, el dă ajutor con
cret la fața locului. Primul lucru pe 
care l-a făcut a fost studierea te
meinică a situației economice a 
gospodăriei. Cu ajutorul unui colec
tiv alcătuit din membri și nemembri 
de partid, unii dintre ei specialiști, 
a întreprins o analiză amănunțită a 
felului cum lucrează consiliul de 
conducere al gospodăriei, a proble
melor care-i frămîntă pe colectiviștii 
de aici. Cu acest prilej s-a constatat 
că în adunările generale ale organi
zației de partid, în ședințele consi
liului de conducere al G.A.C. nu se 
discutau cele mai esențiale proble
me. Erau unele deficiențe în folosi
rea pămîntului, în organizarea și pla
nificarea muncii. în unele sectoare 
de activitate erau puțini membri de 
partid, iar în altele lipseau cu totul, în 
timp ce în gospodărie erau destui 
colectiviști vrednici, dornici să con
tribuie la înflorirea gospodăriei lor,

oameni care meri
tau să poarte înal
tul titlu de mem
bru de partid. Se
cretarul comitetu. 
lui raional a des- 

că în primul rîndprins concluzia 
trebuie să ajute organizația de partid 
din gospodărie spre a-și întări rîn- 
durile. în adunările generale și în 
ședințele de birou au fost dez
bătute cele mai importante proble
me din viața economică a gospodă
riei, s-au luat măsuri concrete care 
au dus la înlăturarea multor defi
ciențe. Organizația de partid s-a în
tărit, competența ei a crescut, ceea ce 
se reflectă în rezultatele obținute. 
Acum la Rădești fiecare petec 
de pămînt este folosit gospodă
rește. în plus, colectiviștii de aici au 
redat agriculturii 70 ha de terenuri 
noi, au terasat și plantat cu vie alte 
42 ha. Lucrările agricole sînt făcute 
la timp și de bună calitate. Produc
ția vegetală și animală, veniturile 
gospodăriei și ale colectiviștilor sînt 
în creștere. Astăzi, 
lectivă din Rădești 
drum bun.

Cu răspundere și 
jută organizațiile de partid din gos
podăriile colective și tovarășii Du
mitru Bălan, secretar al Comitetu
lui raional de partid Focșani, Gheor
ghe Zlate, secretar al Comitetului 
raional de partid Tecuci. Ștefan 
Moldovanu, instructor al Comite
tului raional de partid Brăila, și 
alții. Ocupîndu-se îndeaproape de 
întărirea organizațiilor de partid de 
la sate, în lumina Hotărîrii Plena
rei C.C. al P.M.R. din aprilie 1962, 
comitetele raionale au obținut re
zultate bune. în prezent nu mai 
avem nici o gospodărie 
vă care să aibă sub 
membri și candidați de partid, 
întărirea organizațiilor de partid a 
făcut să crească capacitatea lor de 
a-i mobiliza pe colectiviști la 
întărirea economico-organizatorică a 
G.A.C. Ridicarea a peste 40 de gos
podării colective insuficient dezvol
tate în rîndul celor mai bune este o 
dovadă grăitoare. -

Alegerea în fruntea gospodăriilor 
colective a celor mai buni colecti
viști, oameni vrednici, cu o înaltă 
conduită morală, capabili să ducă la 
bun sfîrșit treburile economice ale 
G.A.C. este o problemă de mare im
portanță, care trebuie să stea în a- 
tenția comitetelor raionale și a or
ganizațiilor de partid de Ia sate.

Conducerea unei gospodării colec
tive sau a unei brigăzi cer temeinice 
cunoștințe de agrotehnică și zooteh
nie, de organizare și planificare a 
muncii. Acum, în conducerea celor 
mai multe gospodării colective din 
regiunea noastră avem oameni 
care posedă asemenea cunoștințe. 
Comitetul 
indicat 
nai și 
multă 
drelor 
riile 
pînă 
1 821 
täte 
colective au absolvit școli de per
fecționare cu o durată pînă la zece 
luni.

Munca de cunoaștere a cadrelor 
din gospodăriile colective, grija pen
tru pregătirea lor, ajutorul concret 
pe care acestea îl primesc din par
tea activiștilor de partid și consilii
lor agricole au dus la o mai mare sta
bilitate a cadrelor. în raionul Făurei, 
de exemplu, din cei 53 de președinți 
de G.A.C., 35 au vechime in munca de 
conducere de la 4—10 ani. Din rîn
dul colectiviștilor s-au ridicat cadre 
pricepute, buni organizatori ai pro
ducției agricole, cum sînt președin
ții de gospodării colective Ioniță 
Apostol și Gheorghe Croitoru din 
raionul Galați, Nicolae Nicolae din 
raionul Brăila, Gheorghe Orășanu 
din raionul Făurei și mulți alții.

Se mai ivesc însă și cazuri cînd u- 
nii președinți sau brigadieri rămîn în 
urma vieții, sînt depășiți de proble
mele noi, complexe, pe care le ridică

gospodăria co- 
merge pe un

competență a-

colecti-
20 de

regional de partid a 
consiliilor agricole regio- 
raionale să se ocupe cu 

atenție de pregătirea ca
de conducere din gospodă- 

colective. Din anul trecut și 
în prezent au fost școlarizați 
brigadieri. Mai mult de jumă- 
din președinții gospodăriilor

(Continuare în pag. IlI-a)
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• I. Vlanga : 
Contribuția comu
niștilor Ia buna 
pregătire a viito
rilor mecanici a- 
gricoli (pag. 2-a).

In atelierul de 
tîmplărie clase, din 
secția I-a montaj 
vagoane ai Uzine
lor „Grivița Roșie" 
din Capitală, lu
crează și maistru] 
principal Petre Pre
oteasa. El este un 
bun organizator al 
producției și acor
dă o mare atenție 
ridicării calificării 
muncitorilor din a- 
telier. Prin înlocu
irea materialului 
lemnos cu plăci fi- 
brolemnoase, colec
tivul pe care-1 con
duce a realizat pînă 
acum economii de 
peste 230 000 lei.

Au terminat însămînțatul 
grîului

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). — Pînă ieri au 
anunțat terminarea însămînțării griului toate gospodă
riile agricole colectiva din raioanele Negru Vodă, 
Adamclisi, Medgidia, Hîrșova, precum și cele care 
aparțin „ de orașul Constanța. De asemenea semănatul 
grîului a fost terminat și în 30 de unități aparținînd 
de trusturile

SUCEAVA 
lucrătorii de 
răști, Mîndrești și altele au însămînțat ieri ultimele 
suprafețe cu grîu prevăzute în planurile de pro
ducție. Cu acestea toate unitățile din cadrul trustului 
regional Gostat Suceava au terminat însămînțările de 
toamnă.

*
TIMIȘOARA (red. ziarului „Drapelul roșu). — în 

ziua de 20 octombrie, semănatul cerealelor de toamnă 
a fost terminat în toate gospodăriile colective din 
raionul Timișoara. Au fost însămînțate în cele mai 
bune condiții agrotehnice 33 921 ha dintre care 29 295 
ha cu grîu.

Fruntașe la semănat sînt gospodăriile colective din 
Recaș, Becicherecu Mic, Jimbolia, Giarmata.

în raionul Iași

Semănatul să fie grăbit

Pe noua magistrală a orașului Onești a fost dat 
recent în funcțiune un punct de termoficare, pentru 
alimentarea cu apă supra încălzită de la Termocen
trala Borzești a trei blocuri noi și a unor magazine.

Pînă la' sfîrșitul acestei luni, un alt punct termic va 
fi gata, urmînd să asigure încălzirea a peste 300 
apartamente din blocurile turn cu cite 9 etaje, 
8 magazine, un cinematograf aflat în construcție etc. 
în raza orașului Onești s-au executat anul acesta 
4 500 metri rețele de termoficare, precum și canalul 
tehnic prin care au fost racordate la rețeaua de 

. termoficare aproape 1 000 de apartamente. Impor
tante luorări de termoficare se execută și la Comă- 
nești, unde 
aburi de la

Marin Dobre este 
șef de partidă în 
secția sculărie de 
Ia aceeași uzină. El 
își depășește lună 
de lună sarcinile de 
producție, execu- 
tînd lucrări de 
bună calitate.
(Foto : Gh. Vințilă)

Furnire și placaje 
din salcim

Centrală telefonică 
automată

BACĂU, (coresp. „Scînteii“). La 
Roman a început să funcționeze o 
centrală telefonică automată cu o 
capacitate de 1 000 de numere (a- 
bonați). Aceasta este a treia cen
trală automată pusă în funcțiune 
în regiunea Bacău în decurs de un 
an. Ca și centralele din Piatra 
Neamț și Onești, ea a fost constru
ită de colectivul uzinei „Electro
magnetica“. Prin darea în folosin
ță a noii centrale telefonice se 
creează posibilitatea lărgirii nu
mărului de abonați, asigurîndu-se 
totodată și o mai bună deservire a 
acestora.

în colaborare cu IPROFIL Tr. 
Severin, Institutul de cercetări fo
restiere (INCEF) a experimentat 
cu succes folosirea lemnului de 
salcîm la fabricarea placajelor și 
furnirelor. în curînd, noul mate
rial va fi introdus în producție. 
Tehnologia prelucrării este asemă
nătoare cu aceea 
fag. Furnirele din salcîm au 
față frumoasă, 
textura lor este 
a multor specii 
tare.

Prelucrarea 
lemnos deschide perspective largi 
pentru extinderea culturilor de 
salcîm în zonele nisipoase ale țării.

a lemnului de 
o 

cu colorit plăcut ; 
superioară aceleia 
indigene cu lemn

acestui material

în această toamnă, în 
raionul Iași este de însă
mînțat o suprafață de 
21 000 hectare cu grîu și 
secară pentru boabe, 
colo unde organizațiile 
partid au desfășurat 
muncă politică intensă 
rîndul colectiviștilor 
mecanizatorilor, s-au ob
ținut rezultate bune. La 
gospodăria colectivă Bivo
lari, spre exemplu, pînă în 
seara zilei de 17 octom
brie s-au însămînțat a- 
proape 1300 de hectare 
din cele 1 470 hectare pla
nificate, la gospodăria co
lectivă Popești — 620 ~ ha banovici de la Voinești, nu 
din 830 ha 
Trifești — 
ha etc.

în unele 
lective 
însă, însămînțările sînt 
rămase în urmă. Astfel, la 
gospodăria colectivă Vlă
deni abia s-au realizat 
400 de hectare din cele 
1 000 ha planificate. A- 
ceeași situație există și la 
gospodăriile colective Spi- 
neni, Cozia, Grajduri, Do- 
brovăț, Mogoșești, Voi
nești, Sinești, Podu Uoa- 
iei și altele.

Ritmul scăzut de lucru la 
însămînțări se datorește 
faptului că în unele bri
găzi de mecanizatori cum 
sînt cele de la Vlădeni, Po_ 
pricani, Cîrpiți, Bosia și al-

planificate,
580 ha din

A- 
de 

o 
în 
Și

la
760

co-gospodării 
din acest raion 

însămînțările

tele, munca nu e bine or
ganizată, tractoriștii fac 
prea multe deplasări de la 
o tarla la alta și de pe 
cîmp la sediul brigăzii. 
Unii tractoriști, ca Dumi
tru Axinte din brigada a 
5-a a S.M.T.-Vlădeni, care 
lucrează la gospodăria co
lectivă Țigănași, Ion 
Grosu de la brigada a 
14-a din același S.M.T, 
care lucrează la gospodă
ria colectivă Vlădeni, au 
lipsit mai multe zile de la 
brigadă, fără nici o învo
ire. Șefii de brigăzi I. Mi- 
chire de *Ti Bosia și Cio-

iau parte la ședințele ope
rative, și din această ca
uză unii tractoriști din 
brigăzile lor nu respectă 
lucrările stabilite de ingi
nerii agronomi din gospo
dăriile colective respec
tive. Toate acestea au fă
cut ca pînă în seara zilei 
de 17 octombrie să se însă- 
mînțeze în raion numai 
11 275 hectare din 21000 
ha planificate cu grîu. 
Comitetul raional de par
tid, comitetul executiv al 
sfatului popular raional și 
consiliul agricol raional 
trebuie să ia măsuri pen
tru grăbirea ritmului în- 
sămînțărilor.

M. CORCACI 
coresp. „Scînteii“

se folosesc, la încălzirea încăperilor, 
termocentrala din localitate. (Agerpres)
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Constructorii de po șantierul de locuințe „Străpungerea Mă- 
rășeșli“ din Capitală au predat de curind două blocuri cu cite 
70 apartamente fiecare. în prezent se lucrează intens la fini
sajul blocului B 3 cu 105 apartamente, care urmează să fie 
predat la sfîrșitul acestei luni. în fotografie : blocurile C 3 
Și B 3. (Foto : A. CARTOJAN)

Din viața artistică
Instituțiile de artă 

din Iași se preocupă 
de popularizarea tea
trului și a muzicii în 
rîndul maselor largi. 
La Institutul agrono
mic și la unele școli 
medii, Opera ieșeană 
a organizat seri muzi
cale, în cadrul cărora 
s-au făcut expuneri 
despre creațiile lui 
Ceaikovski și Verdi, 
exemplificate cu arii 
și fragmente din lu
crările lor.

In actuala stagiune, 
continua

concursuri 
operei", 

oamenilor 
întreprin-

diționalele 
„Prietenii 
deschise 
muncii din
deri și instituții.

Colectivul Filarmo
nicii de Stat „Moldo
va“ din Iași a inaugu
rat zilele acestea, pen
tru amatorii de muzi
că, un ciclu de confe
rințe intitulat : „Mu
zica de-a lungul veacu
rilor“. Conferințele 
sînt însoțite de exem
plificări muzicale, la 
care își dau concursul 
soliști și formațiile in-

Strumentale ale filar
monicii.

In cadrul unui alt 
ciclu, „Creația simfo
nică a lui Beethoven“, 
filarmonica ieșeană 
a prezentat un con
cert.

De 
trul 
sile
gătește 
spectacole-lecții pe te
ma „Istoria teatrului 
universal“, alcătuite 
din expuneri și exem
plificări la care își dau 
concursul actori ai 
teatrului.

asemenea, Tea- 
național „Va- 
Alecsandri“ pre- 

un șir de

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a primit pe ambasadorul R. S. F. Iugoslavia

Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
a primit luni în audiență pe Arso 
Milatovici, ambasadorul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia la 
București, în legătură cu semnarea

Turtite lucrările in grafic
Construim în fie

care an un mare 
număr de km de 
drumuri forestiere 
auto, asigurînd 
astfel condiții tot
mai bune pentru transporturile ma
sei lemnoase exploatate din pădu
rile regiunii. în această privință este 
concludent următorul exemplu : 
dacă în perioada 1955—1960 s-au 
construit în regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară 76 km de drumuri, 
în ultimii 3 ani s-au executat 222 
km.

în construirea drumurilor fores
tiere colectivele întreprinderilor 
noastre au dobîndit o experiență po
zitivă, din care voi reda, în cele ce 
urmează, cîteva aspecte mai impor
tante. Este vorba înainte de toate 
de pregătirea din timp a lucrărilor 
și organizarea lor pe bază de grafic. 
Am avut în vedere ca fiecare drum 
să fie executat într-un timp cît mai 
scurt și la un preț de cost scăzut.

8 Martie“ din comuna Nazîru, raionul Brăila. Brigada de mecanizatori de la S.M.T. Romanu, condu
să de Soare Oprișan, însămînțează cu grîu ultima suprafață din cele 765 ha planificate. (Foto : M. ANDREESCU)

Pentru execuția celor 117 km de 
drumuri forestiere, prevăzuți în 
1963, au fost întocmite grafice cu e- 
șalonarea lucrărilor pe fiecare șan
tier. Graficele prevăd fazele de exe
cuție, cantitățile fizice și valorice ce 
trebuie realizate, numărul de mun
citori pe perioade și meserii, mate
rialele și utilajele necesare .

Lucrările pregătitoare, făcute din 
timp, au fost de un real ajutor pen
tru constructori. în ciuda timpului 
nefavorabil din 
anului în curs, 
s-au executat 40 
km de terasamen
te. în același timp 
s-au reparat toate 
utilajele de con
strucții, s-a tre
cut ia organizarea 
calificării personalului de pe șantiere 
și la instruirea lui, au fost pregătite 
materialele de carieră, executîndu-se 
concasarea unui volum de circa 
11000 m c piatră spartă. întocmi
rea la timp a proiectelor de execu
ție pentru toate lucrările prevă
zute în plan a înlesnit, de aseme
nea, munca de organizare a șantie
relor, executarea defrișării terenu
rilor, aprovizionarea cu materiale 
de construcții.

După o consfătuire organizată pe 
plan regional în legătură cu con
strucția de drumuri forestiere 
auto s-a trecut la folosirea unor pro
cedee noi de execuție printre care 
utilizarea grinzilor ușoare „T“ din 
beton armat prefabricat. Aceste ele
mente prefabricate sînt confecțio
nate în așa fel încît să poată rezol
va anumite probleme tehnice de 
execuție. Toate podețele se execută 
cu grinzi prefabricate, eliminîndu-se 
complet cofrajele. Totodată se în
lătură transportul agregatelor la 
locurile de muncă îndepărtate, se 
simplifică execuția podețelor la mi
nimum, fazele de înaltă specialitate 
fiind executate în ateliere. Pe șan
tiere se vor face numai operațiuni

trimestrul I al

Dln experiența D.R.E.F. Tg. 
Mureș în construcția drumuri

lor forestiere

de montare și turnare a betonului 
simplu. în acest fel execuția supra
structurii podețelor se reduce de la 
20—30 de zile, la 14 zile.

Folosirea grinzilor ușoare „T“ din 
beton armat prefabricat prezintă și 
alte avantaje. Greutatea lor este mai 
mică decît a celor folosite pînă a- 
cum ; piesa cea mai grea este de 
1 000 kg, față de 4 500 kg cît au ce
lelalte piese la aceeași deschidere. 
Noul sistem de grinzi rezolvă și 
problema transportului și a ridică

rii fără utilaje 
speciale. Toate a- 
ceste avantaje, 
precum și reduce
rea prețului de 
cost la execuție cu 
circa 260 lei pe ml 
de podeț, au făcut 

ca noul sistem să la extindere. S-a 
trecut la fabricarea acestor grinzi în 
serie, într-un atelier special creat, 
fiind tot mai larg folosite la drumu
rile întreprinderilor forestiere Re
ghin și Odorhei. Anul viitor ur
mează să fie extinse la toate dru
murile forestiere pe care le vom 
construi în regiune.

O experiență bună au dobîndit în 
construcția de drumuri forestiere 
auto constructorii șantierului din Se
beș al întreprinderii forestiere To
plița. Aici, metoda organizării mun
cii în acord global a contribuit în 
bună măsură la folosirea în între
gime a capacității utilajelor și a 
timpului de lucru, la respectarea 
termenelor stabilite în grafic și la 
îmbunătățirea calității lucrărilor. în 
prezent construcțiile de drumuri pla
nificate pentru acest an în cadrul 
întreprinderii sînt executate în pro
porție de peste 85 la sută. Terasa- 
mentele s-au terminat în 80 de zile 
în loc de 100 de zile. La drumul fo
restier Sebeș există toate condițiile 
ca lucrarea să fie dată în funcțiune 
cu două luni înainte de termenul 
planificat, realizîndu-se economii în
semnate față de prevederile devi-

zului. Vom extin
de pe toate șantie
rele din regiune 
experiența acestui 
colectiv.

Pretutindeni un
de au fost luate din timp mă
suri de organizare și de desfă
șurare a lucrărilor s-au asigu
rat condiții pentru realizarea exem
plară a planului de construcție a 
drumurilor forestiere. La Creanga 
Mică, Piatra Lungă de la I. F. Odor- 
hei, Brad de la I. F. Toplița și pe 
alte șantiere toate lucrările sînt în 
grafic. Planul de investiții pe 9 luni 
pe D.R.E.F., la construcția de dru
muri forestiere auto, s-a realizat în 
proporție de 122 la sută, dîndu-se în 
funcțiune, înainte de termen, toate 
obiectele prevăzute, cu un preț de 
cost redus și de calitate mai bună 
decît în anii precedenți.

în anii 1964—1965 rețeaua drumu
rilor forestiere va spori cu încă 340 
km. Noi am luat de pe acum măsuri 
pentru continuarea lucrărilor în ritm 
susținut în anii viitori. Am trecut la 
execuția terasamentelor pentru dru
murile care vor fi realizate în 1964. 
în acest an se vor executa 65 km 
terasamente ; în trimestrul IV al a- 
nulul în curs și în trimestrul I 1964 
se va pregăti un volum de 25 000 
m c piatră spartă. Vom trece la pro
ducția industrială a prefabricatelor 
de grinzi ușoare din beton armat pen
tru podețe la atelierul înființat în 
acest an la I. F. Reghin ; se vor con
fecționa toate cabanele necesare ca
zării muncitorilor. Și la atelierele de 
proiectare se desfășoară o vie acti
vitate ; pînă acum au fost executate 
peste 50 la sută din proiectele ne
cesare.

Darea în exploatare la timp a noi
lor drumuri forestiere va crea noi 
posibilități de pătrundere a autove
hiculelor tot mai aproape de par
chete, de executare a lucrărilor de 
cultură și de refacere a arborete- 
lor pe suprafețe întinse, va contri
bui, în esență, la o valorificare mal 
deplină a bogăției pădurilor.

acordului dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, privind cons
truirea nodului hidroenergetic de la 
Porțile de Fier.

Ing. FILIP TOMULESCU 
directorul Direcției regionale 

de economie forestieră — Tg. Mureș

In parchetul Teceul Mic, al în
treprinderii forestiere Sighet, lucrea
ză și brigada condusă de Stan Du
mitru, evidențiată în întrecerea so
cialistă. Ea își depășește zilnic sarci
nile de producție cu 10—15 la sută, 
în fotografie : membri ai brigăzii 
fasonînd un arbore doborit
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ADUNĂRI DE DĂRI DE SEAMĂ 
ȘI ALEGERI ÎN ORGANIZAȚIILE 

DE BAZĂ

Utemistul Ion Neămțu, elev în a- 
nul III al Școlii de mecanici agri
coli din Carei, se află în aceste zile 
la practică pe tarlalele gospodăriei 
agricole colective din Ardusat, unde 
lucrează alături de mecanizatori 
cu experiență. Cum lucrează ? In
ginerul V. Someșăn din gospodărie 
a apreciat în caietul de practică : 
„Dă dovadă de multă tragere de 
inimă și pricepere la însămînțarea 
griului. Lucrările executate sînt de 
cea mai bună calitate“. în caietele 
multora dintre Cei 800 de elevi ai 
școlii aflați la practică sînt con
semnate aprecieri asemănătoare. 
Este o dovadă Că școala, profesorii 
își îndeplinesc cu bune rezultate mi
siunea de a da agriculturii socialiste 
mecanizatori temeinic pregătiți, cu 
dragoste de muncă.

Despre contribuția membrilor și 
candidaților de partid — profesori, 
ingineri, profesori maiștri — la 
buna pregătire și educare a elevilor 
s-a discutat la adunarea de dare de 
seamă și alegeri care a avut loc în 
școală. — „Pe bună dreptate se a- 
preciază în darea de seamă — a 
subliniat în adunare prof. Tiberiu 
Récsey, director adjunct al școlii — 
că măsurile inițiate 
de partid au dus la 
lului de pregătire a 
tic, la îmbunătățirea 
lor, a lucrărilor practice. La 
tia biroului organizației de 
conducerea școlii a îndrumat 
siile metodice ale profesorilor 
ferite specialități să discute 
probleme esențiale ale procesului de 
învățămînt : legarea strînsă a lec
țiilor teoretice de cerințele practi
cii, perfecționarea predării cursului 
de tractoare și mașini agricole — 
unul din cursurile de bază — or
ganizarea practicii în producție a 
elevilor din anii mari etc“.

în adunare s-au mai amintit și 
alte fapte care dovedesc că organi
zația de partid duce o bogată acti
vitate pentru continua îmbunătățire 
a procesului complex de formare și 
educare a tinerei generații. Merită 
relevate acțiunile întreprinse în ve
derea desfășurării mai eficiente a 
practicii elevilor. în acest scop, or
ganizația de bază a stabilit legături 
strînse cu organizațiile de partid

din unitățile agricole socialiste 
și s-a reușit ca în multe 
zuri elevii să fie repartizați 
S.M.T.-urile cele mai apropiate 
locurile natale, uneori chiar în 
găzile de tractoare din satele
Lucrînd alături de părinții lor în 
gospodăriile colective, în brigăzile 
de tractoare unde vor fi reparti
zați după absolvirea școlii, elevii 
au dovedit o mai mare răspundere 
pentru calitatea lucrărilor efec
tuate.

Unii participanți la adunare au a- 
rătat în cuvîntul lor că organizația 
de bază a ajutat insuficient condu
cerea școlii și instructorii de prac-

de organizația 
ridicarea nive- 
corpului 
calității

didac- 
lecții- 
suges- 
bază, 

comi- 
de di- 
unele

tică în desfășurarea unul control 
continuu și eficient asupra activită
ții elevilor în timpul cît au lucrat 
pe ogoare. După cum s-a constatat 
și cu prilejul unor analize ale des
fășurării practicii, nu toți elevii au 
participat direct la lucru, nu toți 
și-au însușit temeinic noțiunile teo
retice predate în școală. Din păcate, 
profesorii și profesorii maiștri n-au 
luat atitudine critică în adunare 
față de acei tovarăși ai lor de mun
că, membri și candidați de partid 
care, avînd încredințată sarcina de 
a îndruma grupele de elevi, și-au 
consacrat prea puțin timp pentru 
a-i ajuta pe acești tineri în îndepli
nirea integrală a programului de 
practică.

Din diferitele laturi ale muncii or
ganizației de bază, reține atenția, 
alături de preocuparea pentru te
meinica pregătire profesională a ti
nerilor, grija comuniștilor, a celor 
mai mulți profesori din școală 
pentru educarea patriotică și ce
tățenească a acestora. Profesorii 
membri și candidați de partid au a- 
jutat organizația U.T.M. să inițieze 
acțiuni cu un bogat conținut educa
tiv, care să dezvolte în rîndurile ti
nerilor dragostea pentru patria so
cialistă, interesul și pasiunea pentru 
meseria aleasă, pentru participarea

activă la dezvoltarea agriculturii so
cialiste. Mecanizatori cu o bogată 
experiență, specialiști din agricul
tură, conducători ai unor unități a- 
gricole socialiste fruntașe au fost 
invitați în școală pentru a le vorbi 
elevilor despre importanța mecani
zării în dezvoltarea agriculturii, des
pre frumusețea meseriei de mecanic 
agricol. în timpul practicii au avut 
loc manifestări cultural-sportive co
mune la care au participat tineri 
mecanizatori și colectiviști. Și în do
meniul activității educative în rîn- 
dul elevilor, participanții la adunare 
s-au oprit prea puțin asupra unor 
lipsuri ce mai există în școală. Chiar 
la citirea proiectului de hotărîri s-a 
observat că acesta este sărac în mă
suri privind îmbunătățirea procesu
lui instructiv-educativ ; nici pe 
parcurs însă el n-a fost îmbogățit.

Pornind de la cele arătate în da
rea de seamă, participanții la adu
nare au acordat, în cuvîntul lor, o 
atenție deosebită ridicării continue 
a nivelului politic-ideologic al 
corpului didactic din școală. Ing. 
Elisabeta Arsene și profesorul mais
tru Gudasz Ștefan au apreciat 
pozitiv preocuparea biroului organi
zației de bază pentru îmbunătățirea 
calității și sporirea eficienței studiu
lui ideologic. în ședințe de birou 
și în adunări de partid deschise au 
fost analizate desfășurarea semina- 
riilor, modul cum cunoștințele 
însușite sînt aplicate în activitatea 
la catedră. Totodată, a fost criticat 
faptul că, în unele perioade. în 
școală nu s-a făcut simțită o acti
vitate ideologică vie. Cu toate a- 
cestea, în adunare s-au propus pu
ține măsuri menite să contribuie la 
mai buna desfășurare a studiului 
ideologic al cadrelor didactice în 
noul an de învățămînt.

Comuniștii din școală au analizat 
cu seriozitate și exigență 
ția adusă la formarea 
mecanizatori, dovedind 
lor de a da agriculturii
a regiunii tineri cu cunoștințe te
meinice, multilaterale, bine pregă
tiți pentru viață.

cu apa
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

în orașele regiunii Argeș se execută 
importante lucrări pentru îmbună
tățirea alimentării cu apă, pentru 
care sfatul popular regional a alocat 
în acest an însemnate fonduri, 
în orașul Pitești, debitul de apă po
tabilă și industrială a crescut sim
țitor prin extinderea captărilor cu 
încă 40 de puțtirl și a reutilării unei 
stații de pompare. Importante lu
crări — captarea apei din Olt, 
montarea unei stații de pompare 
și conducte de refulare, construi
rea unui bazin de acumulare și 
a unor rețele de distribuție — au 
fost executate și la • Drăgășani. La 
Slatina se execută recondiționarea 
captărilor existente, se amplasează o 
conductă de refulare și un rezervor 
de acumulare. în celelalte orașe ale 
regiunii Argeș—Cîmpulung, Rm. Vîl- 
cea, Curtea de Argeș, Olănești, Că- 
limănești etc — au loc, de asemenea, 
lucrări însemnate de extindere a re
țelelor de apă. rute, discuții cu cititorii. ii pamintesc.

TEODOR VÎRGOLICI: PAPP FERENC:

Marca fabricii
încălțămintea cu marca „Durabil“, 

fabricată la Timișoara a început să 
fie apreciată pentru calitatea sa. A- 
nul acesta, aici au fost create și asi
milate modele noi și introduse în 
procesul de producție — încălțăminte 
pentru bărbați cu talpă monolit, cu 
talpă cusută pe branț și flexibilă, 
încălțăminte flexibilă și lipită. Pen
tru copii s-a introdus confecționarea 
încălțămintei cu talpă microporos 
cusută transversal.

Măsurile tehnice și organizatorice 
aplicate anul acesta în producție au 
dus la îmbunătățirea calității încăl
țămintei, la economisirea a peste 
2 600 m.p. piele pentru fețe și 
proape 3 500 kg talpă, precum și 
realizarea unei economii la prețul 
cost de aproăpe 400 000 lei. (De 
Straton Nicanor, corespondent vo
luntar).

Pregătiri de iarnă 
ia cabane

contribu- 
viitorilor 
hotărîrea 
socialiste

A
începuturile romanului 

romînesc

IOAN VLANGA 
coresp. „Scînteii

trînd cu atenție, în ordine crono
logică, diferitele manifestări, des
criind nuanțat elementele esențiale, 
analizînd mai ales conținutul de 
idei al acestor opere.

S-ar putea obiecta studiului des
pre începuturile romanului romî- 
-----  __ —insuficient de 
problemele de construire a perso
najelor și de arhitectonica roma
nului — foarte importante în cer
cetarea dezvoltării lui, — că pe 
alocuri analiza literară ar putea fi 
mai adîncită. Cu toate acestea, lu
crarea lui T. Vîrgolici rămîne o 
valoroasă sinteză a străduin
țelor mai vechi și mai recente 
pentru luminarea acestui capitol, 
străduințe în care contribuția sa 
personală este incontestabil impor
tantă. Fără îndoială că acest studiu 
va contribui la construirea unei 
mari și complete monografii asupra 
primei perioade din dezvoltarea ro
manului romînesc.

G. C. NICOLESCU

din apropierea spitalului clinic Fundeni din Capi-Intr-o clădire nou conslruită <............... ----  ...
t«lă și-a deschis porțile o nouă școală tehnică sanitară. Aici sînt pregătite cadre me
dii sanitare pentru următoarele specialități : de iaborator clinic, de pediatrie, de ra
diologie, do dietetică și asistente medicale. Școala cuprinde 10 săli de clasă, 2 labo
ratoare, 4 săli de demonstrații practice, bibliotecă ele. Spitalul din Fundeni va fi fo
losit ca bază de instruire practică a elevilor. în acest an, în noua școală tehnică sa
nitară învață circa 350 elevi, urmînd ca în viitor numărul lor să crească. Elevii sînt 
pregătiți do cadro medicale de specialitate de Ia spitalul clinic Fundeni și de Ia alte 
instituții medicale din Capitală. în fotografie : elevi din anul I la ora de probe prac
tice în laborator.

A

PREDEAL (coresp. „Scînteii") .— 
Cabanele din munții Bucegi se pre
gătesc intens pentru sezonul rece. 
Sus pe munte se transportă zilnic 
legume și zarzavaturi pentru însi- 
lozare. Pînă acum s-au și însilozat 
importante cantități. S-au mai trans
portat la cabane, de la magazia cen
trală a I.S.C. (întreprinderea stațiu
nilor climaterice) Predeal, peste 
20 000 sticle cu apă minerală, 11 000 
dulii de conserve de toate felurile 
și altele. Odată cu aprovizionarea 
de iarnă, la cabane se fac și 
reparații. Au început să fie 
lemnele necesare încălzirii.

unele 
aduse

Cabana „Piatra Arsă"

In ultima vreme s-au făcut se
rioase progrese în domeniul cerce
tării procesului de dezvoltare a li
teraturii noastre. Au rămas totuși 
numeroase sectoare și scriitori încă 
insuficient cunoscuți.

Perioada începuturilor romanu
lui romînesc, perioadă de cea mai ' nesc că se ocupă 
mare importanță pentru dezvolta
rea realismului în literatura noas
tră, era unul din aceste capitole 
încă puțin luminate și cunoscute. în 
trecut, această perioadă a fost cer
cetată într-o măsură, și asupra ei 
avem unele valoroase contribuții. 
După o serie de noi contribuții, re
cent, în colecția „Mica bibliotecă 
critică“, Teodor Vîrgolici reia tema 
în volumul începuturile romanului 
romînesc. Printr-o conștiincioasă 
cercetare personală și folosind stu
diile anterioare pe această temă, pe 
care le Și indică într-o bibliografie 
finală, tînărul cercetător ne oferă 
un tablou al procesului naș
terii și dezvoltării în prima lui 
etapă a romanului nostru, înregis-

In vitrinele librăriilor
© In Editura Academiei 

R. P. Romîne a apărut de 
curînd lucrarea „Toponi
mia rominească" de acad, 
lorgu Iordan.

f> De curînd a văzut 
pentru prima dată lumina 

- tiparului, în colecția ^Stu
dii și documente" a Edi
turii pentru literatură, pri
mul volum din „Comenta
riu la «Divina Comedie»“, 
întocmit de marele poet 
clasic romîn George Coș
buc, cunoscut și ca remar
cabil traducător al lui 
Dante.

„Estetica marxtst-leninistă 
ca știință", „Categoriile în 
estetica premarxistă" și 
„Categoriile esteticii mar- 
xist-leniniste".

© Volumul „Sistemul 
categoriilor estetice" de I. 
Borev (apărut, în traduce
re, în Editura științifică), 
cuprinde capitole privind

® Editura pentru litera
tură a scos de sub tipar 
volumul „Cu cît cînt, atîta 
sînt", o bogată antologie a 
liricii noastre populare.

9 Din domeniul impre
siilor de călătorie au apă
rut recent „Pieton în 
Cuba“ de Pop Simion, „A- 
meriCa la ea acasă", de 
Sergiu Fărcășan (în Editu
ra pentru literatură) și 
„Prin Grecia" de AI. $i- 
perco, „Bale tam-tam -ui 
pe Niger" de Eugen Pop 
(în Editura tineretului, co
lecția „In jurul lumii").

® In Biblioteca pentru 
toți au apărut volumele : 
Delavrancea : „Apus de 
soare", care cuprinde ope
ra dramatică a scriitorului 
și G. B. Shaw : „Cezar și 
Cleopatra“, volum în care 
sînt înmănuncheate și alte 
cîteva piese.

© Din poezia Măriei 
Banuș, Editura pentru li
teratură a publicat o cule
gere intitulată „Metamor
foze" și care reunește ver
suri din volumele : „Țara 
fetelor", „Cumpăna ape
lor", „Bucurie“, „La por
țile raiului", „Magnet", 
„Se-arată lumea" și „Me
tamorfoze".

Congresul național de igienă și protecția muncii

Cercetări complexe în domeniul
ocrotirii sănătății populației

Legată nemijlocit de sarcinile corn- • 
plexe ale desăvîrșirii construcției 
societății socialiste în țara noastră, 
activitatea științifică și practică de 
igienă și protecția muncii contribuie 
la dezvoltarea factorilor și condiții
lor care asigură sănătatea popu
lației. Experiența acumulată pînă în 
prezent și sarcinile noi care revin 
igienei și protecției muncii în etapa 
actuală fac necesară o analiză știin
țifică de către specialiștii cu cea 
mai ridicată calificare a acestui sec
tor de activitate, într-un Congres 
național de igienă și protecția mun
cii, convocat la București în zilele 
de 23—25 octombrie 1963.

Industrializarea în ritm rapid a 
țării noastre, dezvoltarea industriei 
siderurgice, chimice, extractive și 
altele, ca și mecanizarea și chimi
zarea agriculturii, ridică numeroase 
probleme de igienă și protecția , 
muncii, care vor fi dezbătute în ca
drul acestui congres.

Extinderea mijloacelor de tehnică 
a securității în procesele de produc
ție, introducerea perforajului umed 
în industria extractivă, folosirea a 
numeroase sisteme și instalații de 
ventilație și purificare a aerului, 
mecanizarea transportului etc. au 
avut drept rezultat reducerea im
portantă a concentrațiilor de pulberi 
silicogene în mediul industrial. Cer
cetările efectuate în industria mi
nieră de colective largi de medici 
igieniști, ingineri, fiziologi, ftiziologi, 
interniști, radiologi din institutele de 
igienă și protecția muncii, Institutul 
de medicină internă al Academiei 
R.P.R., Institutul de ftiziologie și 
clinici universitare au adus contri
buții la stabilirea criteriilor de diag
nostic precoce, tratament și profila
xia îmbolnăvirilor. Ca rezultat al fo
losirii metodelor moderne în cerce
tare, clinice, biochimice și a unor 
tehnici bine alese, s-au stabilit me
canismele intime de acțiune a mul-

Prof. dr. GH. CADARIU 
Directorul Institutului de Igiena 

și Protecția Muncii

tor substanțe asupra organismului, 
măsurile de prevenire a unor afec
țiuni și s-a fundamentat legislația 
sanitară cu privire la protecția mun
cii în diferite ramuri industriale, 
mai ales în industria maselor plas
tice, a coloranților sintetici, a insec- 
tofungicidelor etc. Rezultatele aces
tor cercetări au fost aplicate cu suc
ces în mari întreprinderi industriale 
ca : Uzina de fire și fibre sintetice 
Săvinești, Complexul petrochimic 
Borzești, Combinatele chimice din 
Făgăraș și Tîrnăveni, Fabrica de an
tibiotice din Iași, Fabrica „Colorom“ 
Codlea ș.a.

Crearea marilor centre industriale, 
dezvoltarea orașelor, construcția 
combinatelor și uzinelor ridică, în 
toate țările dezvoltate, problema 
zgomotului citadin și, mai ales, a ce
lui industrial. Cercetări fiziologice, 
clinice și radiologice efectuate în 
țara noastră în domeniul zgomotului 
și trepidațiilor au arătat acțiunea a- 
cestor factori fizici asupra sistemu
lui nervos, a celui cardio-vascular, 
a organelor de simț și a altor orga
ne și sisteme. Rezultatele acestor 
cercetări au dus la elaborarea unor 
măsuri de protecția muncii de un 
real folos pentru ocrotirea sănătății 
muncitorilor din Combinatul side
rurgic Hunedoara, Uzinele „23 Au
gust“ București, Uzinele de tractoare 
și Uzina „Steagul Roșu“ Brașov etc.

Ca urmare a aplicării în viață a 
Directivelor Congresului al III- 
lea al P.M.R., în țara noastră 
se dezvoltă pe scară largă me
canizarea și automatizarea proce
selor tehnologice, ceea ce are 
drept consecință reducerea efortului 
fizic și lntelectualizarea unui mare 
număr de procese de muncă. în a-

ceste condiții, capătă o importanță 
deosebită menținerea la un nivel ri
dicat, în tot cursul zilei de muncă, a 
inițiativei creatoare, 
preciziei mișcărilor, 
efectuării «prompte 
transmise de sistemele de automati
zare. Pe baza multiplelor cercetări 
efectuate de Institutul de igienă și 
protecția muncii, de institute ale A- 
cademiei R.P.R. și de învățămînt me
dical superior, s-au fundamentat 
măsuri pentru organizarea fiziolo
gică a proceselor de muncă, institui
rea unui regim de muncă adecvat, 
care cuprinde introducerea pauzelor 
periodice, exerciții de gimnastică în 
producție, odihna activă etc. Rezul
tatele acestor cercetări și-au și găsit 
aplicarea în multe întreprinderi. A- 
plicarea decretului Consiliului de 
Stat și Hotărîrii comune a Consiliu
lui de Miniștri și a Consiliului Cen
tral al Sindicatelor privind organi
zarea protecției muncii lărgesc posi
bilitățile de ocrotire a sănătății și 
vieții oamenilor și datorită strînsei 
colaborări — într-un organ unic — : 
dintre cadrele medico-sanitare și 
tehnico-inginerești atît din domeniul 
cercetării științifice, cît și al activi
tății practice.

Prin sistematizarea centrelor popu
late se asigură un microclimat favo
rabil, protecția sanitară a aerului și 
bazinelor naturale de apă, aprovizio
narea cu apă potabilă de calitate și, , 
totodată, prevenirea efectelor unor 
nocivități. Studiile sanitare complexe 
au constituit o documentație impor
tantă și foarte utilă pentru sistema
tizarea teritoriilor regiunilor Hune
doara, Dobrogea, a Văii Bistriței, a 
zonei preorășenești a Capitalei, pre
cum și a orașelor : Brașov, Galați, 
Cluj, Iași, Reșița, Tîrriăveni ș.a.

Congresul național de igienă și 
protecția muncii va dezbate și pro
bleme importante de igienă a ali
mentației. Dezvoltarea industriei a-

a atenției, a 
precum și a 

a dispozițiilor

limentare, cerințele mereu crescînde 
de produse prelucrate industrial 
sau semifabricate, au ridicat pro
blema păstrării valorii nutritive 
a alimentelor, mai ales a conținutu
lui lor în vitamine și aminoacizi, a 
prevenirii alterării lor. Cercetări 
ample efectuate în colectivități mari 
din diferite regiuni și orașe ale țării 
au demonstrat în mod științific că, 
în condițiile țării noastre, este inu
tilă vitaminizarea alimentelor, de
oarece există o vitaminizare natu
rală a organismului prin alimente, 
fructe și legume în toate sezoanele 
anului. în ceea ce privește utilizarea 
substanțelor chimice pentru conser
varea alimentelor, pe baza cercetă
rilor științifice efectuate se merge 
pe linia de a nu se utiliza decît sub
stanțe lipsite de orice 
sănătate.

Marile transformări 
mice petrecute în anii 
ție a socialismului,

si
într-o împrejurare a vieții lor, 

stuparul Sarkadi și inginerul silvic 
Darkô s-au cunoscut undeva în 
munți, departe de așezările ome
nești. Fără efecte spectaculoase, în- 
tîlnirea a însemnat de fapt con
fruntarea a două destine. Singura
ticul Sarkadi avea ochii mici și in
jectați, obrazul slab, barba argin
tie, nerasă de multe săptămîni, a- 
dunată în smocuri de care se lipise 
un fel de rășină. Darkô Miska era 
un tînăr svelt, cu ochi de copil, cu 
trăsăturile feței energice, tăioase. în 
timp ce primul își consuma sihăs
tria într-o muțenie posacă, celălalt 
vesel, inepuizabil expunea proiec
tele noilor funiculare, trenuri și 
fierăstraie electrice, ce vor fi crea
te de socialism la umbra fagilor 
seculari. Din fizionomia eroilor se 
desprinde o înțelegere opusă a me
nirii omului.

Ce a determinat traiectorii de 
viață atît de diferite ? Mai întîi își 
istorisește biografia stuparul, apoi 
în cea mai mare parte a povestirii, 
inginerul silvic. Relatate la per
soana I-a într-o desfășurare în 
care se remarcă mișcarea epică și 
poezia, întîmplările au un drama
tism puternic. Stuparul a fost în 
timpul războiului plutonier într-o 
companie care păzea un lagăr de 
concentrare. Aici, neputînd să-și 
păstreze demnitatea, incapabil de 
eroism, Sarkadi a ajuns să accepte 
tranzacții murdare. Se purta urît 
cu prizonierii și încerca să profite 
prin abuzuri și persecuții de pu
terea sa. în clipa hotărîtoare, cînd 
un comunist, Takăcs Lâszlô, iniția
ză o acțiune de împotrivire, lașitatea 
îl împinge pe Sarkadi să se alăture 
ofițerilor reacționari, sălbăticiți. De 
altfel, de la început, raporturile 
cu Takăcs vor fi edificatoare 
pentru evoluția plutonierului. Deși 
admiră tăria morală, perspicacita
tea, clarviziunea lui Takăcs, Sar
kadi se îndepărtează de el, se lasă 
călăuzit de porniri egoiste. Uneori, 
cînd e cuprins de rușine și remuș- 
cări, nu poate suporta privirea 
mustrătoare a fostului său prieten. 
Este bine descrisă în „spovedania“ 
eroului treptata atrofiere sufle
tească pe care o produce renega
rea. Mai tîrziu, după război, în
tors acasă, Sarkadi este cuprins de

în lumină''
izo- 

de 
în 
în

o înfiorătoare mohoreală, se 
lează de oameni, înspăimîntat 
propriile-i ticăloșii. Retras 
munți ca stupar, el continuă, 
silă, o existență vegetativă.

Nu întîmplător, în viața ingine
rului silvic tot chipul comunistului 
Takăcs a stat la o răspîntie de 
drumuri. Numai că alegerea a fost, 
de astădată, alta. Fugit dintr-un 
orfelinat care se evacua la sfîrșitul 
războiului în Germania, micul Mis
ka e îngrijit în pădure de un sol
dat bărbos și zdrențuit, același Ta
kăcs, care după actul temerar din 
garnizoană se ascunsese prin locuri 
neumblate.

între copil și încercatul luptător 
se încheagă o prietenie de nez
druncinat. Și după aceea, cînd în 
anii puterii populare, Miska învață 
o meserie, înțelege îndatoririle vie
ții noi, Takăcs veghează din apro
piere sau de la distanță, asupra 
drumului său : el îi insuflă tî- 
nărului său tovarăș năzuința spre 
acte generoase, în folosul colectivi
tății, tenacitatea în înfăptuirea țe
lurilor mari, credința în adevărul 
socialismului. Prin procedeul inge
nios al alăturării celor două bio
grafii, narațiunea se dezvoltă an
trenant. Pasaje de evocare alter
nează cu episoade de relatare densă 
a întîmplărilor ca, de pildă, în
fruntările din garnizoană la care 
asistă Sarkadi. Papp Ferenc cul
tivă un stil sobru, reținut, adecvat 
acestor reconstituiri, evitînd în 
mod justificat excesele sentimenta- 
liste. Caracterele, în special ale ce
lor doi protagoniști, se conturează 
puternic, numai din propriile lor 
mărturisiri. Credem, totuși, că în 
finalul povestirii, ultimele . eveni
mente din biografia lui Darkô Mis
ka apar precipitat. Prea repede se 
trece peste anii de studiu, prima 
iubire, opțiunea în profesie, iar în- 
tîlnirile cu Takăcs au acum o so
lemnitate cam convențională. Papp 
Ferenc utilizase însă bine pînă a- 
tunci mijloacele prozei de confesiu
ne și pătrunsese substratul psiholo
gic al personajelor.

Din depănarea a două vieți, în
chinate unor scopuri contrarii, au
torul extrage o idee educativă pre
țioasă.

S. DAMIAN

ffpMlteg* Cinematografe)

risc pentru

social-econo- 
de construc- 

au avut ur
mări pozitive și asupra dezvoltării 
populației tinere a țării. Pe baza 
unor cercetări ample efectuate, s-a 
constatat că în ultimii ani nivelul 
dezvoltării fizice s-a ridicat 
ce privește înălțimea cu 0,2 pînă la 
6,2 cm, iar greutatea cu 0,3 pînă 
5,8 kg. Datele de care dispunem 
prezent arată că procesul de creș
tere a acestor nivele continuă.

Cercetări ale secției de igienă a 
copilului din Institutul de igienă și 
protecția muncii, în colaborare cu 
inspecțiile regionale pentru igienă și 
protecția muncii, efectuate timp de 
mai mulți ani, au stabilit criterii ști
ințifice pentru normarea regimului 
de activitate a elevilor și studenților.

în perioada care urmează, vor tre
bui efectuate în continuare cerce
tări complexe în laboratoare și, mai 
ales, pe teren, acordîndu-se o aten
ție deosebită ramurilor industriale 
unde mecanizarea și automatizarea 
se generalizează, sistematizării cen
trelor populate, igienei locuințelor și 
clădirilor social-culturale etc. Iată 
probleme de cea mai mare importan
ță ce vor fi dezbătute în referatele, 
comunicările și discuțiile din cadrul 
Congresului național de igienă și 
protecția muncii, care întrunește cei 
mai de seamă specialiști din institu
tele științifice, din învățămîntul su
perior și din producție, din întreaga 
țară, precum și invitați de peste ho
tare.

în

la 
în

TEATRE ; Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Cavaleria rusticană — 
Paiațe — (orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă : Opereta cîntă dragostea — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : Vizita bătrînei 
doamne — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Nora — (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Notta- 
ra" (Sala Magheru) : Peer Gynt — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Casa cu 
două intrări — (orele 20). Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) ; Cezar și Cleopatra — 
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76 A) : Comedia erorilor — 
(orele 19,30). Teatrul pentru tineret și 
copii (Sala C. Miile) : Acuzarea apără — 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Paharul cu apă — (orele 19,30). 
Teatrul Evreiesc de sfat : Cei doi încă- 
pățînați — (orele 20). Ansamblul de cin- 
tece și dansuri al C.C.S. ; Zboară cîn- 
tec drag — (orele 20). Teatrul Țăndări
că (Sala Academiei) : Umor pe sfori — 
(orele 9); Cartea cu Apolodor — (orele 
10). Circul de stat : Stelele Budapestei
— (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Electra : Sala
Palatului R. P. Romîne (orele 20,30 seria 
de bilete 880), Patria — bd. Magheru 
12—14 (9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15). La 
vîrsta dragostei : Republica — bd. Ma
gheru 2 (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21). Trei 
plus două — cinemascop : Carpațl — 
bd. Magheru 29 (10; 12; 15; 17; 19; 21),
București — bd. 6 Martie 6 (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Excelsior — bd. 1 Mal 322 
(10,45; 13; 15,15; 17,45; 20), Feroviar — 
cal. Grivlțel 80 (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Flamura — șos. Giurgiului 155 (10; 
12; 16; 10; 20). Taxiul morțil : Capitol
— bd. 6 Martie 16 (10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,45), înfrățirea între popoare — bd. 
Bucureștll-Nol (11; 15,15; 17,45; 20), Grl- 
vlța — cal. Grivlțel — lîngă podul Ba- 
sarab (10; 12,15; 14,15; 16,45; " ----- ‘
Tomls — cal. Văcărești 21 (9; 
17; 19; 21), Melodia — șos. 
Mare — colț cu str. Llzeanu 
16; 18; 20), Modern — piața 
1 (10; 12; 14; 10,30; 18,30; 20,30). 
nemuritor : Festival — bd. 6 Martie 14 
(9,45; 12; 14,15; 16,30 18,45; 21), Aurora — 
bd. Dimitrov 118 (10; 12; 14; 16; 18; 20),
Libertății — str. U Iunie 75 (!0; 12; 14; 
16; 18; 20). Vaporul lui Emil — cinemas
cop : Tineretului — cal. Victoriei 48 (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Luceafărul — cal. 
Rahovel 118 (16; 18,15; 20,30). Vară șl fum
— cinemascop : Victoria — bd. 6 Martie 
7 (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45 21), Gluleștl
— cal. Gluleștl 56 (9,30; 11,45; 14; 16,15
18,30; 20,45), Miorița — cal. Moșilor 127 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Caln al 
XVIII-Iea ; Central — bd. 6 Martie 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Cucerirea 
Everestului : Lumina — bd. 6 Martie 12 
(rulează în continuare de la orele 10

19; 21,15),
11; 13; 15; 
Ștefan cel 
(10; 12; 14; 
G. Coșbuc 

Valsul

pînă la orele 14, după-amiază, 16; 18,15;
20.30) , Bucegi — bd. 1 Mai 57 (10; 12; 16; 
18; 20). Cel mal mare spectacol : Union
— sir. 13 Decembrie 5—7 (11; 14,15; 17,15; 
20,15). Program special pentru copii la 
orele 10 la cinematograful Doina — str. 
Doamnei 9. Ultimul tren din Gun Hill : 
Doina — str. Doamnei 9 (11; 13; 15; 17; 
19; 21). Program de filme documentare 
de la orele 10 pînă la orele 21 în conti
nuare la cinematograful Timpuri Noi — 
bd. 6 Martie 18. Gangsteri și filantropi : 
Cultural — piața Ilie Pintilie 2 (16; 18,15;
20.30) . Codin : Dacia — cal. Griviței 137 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Pacea — bd. Li
bertății 70—72 (16; 18; 20). Strict secret
— cinemascop : Buzești — str. Buzeștl
9—11 (16; 13,15; 20,30), Flofeasca — str. 
I. S. Bach 2 (16; 18,15; 20,30). Dintele de 
aur ; Crîngași — str. Crîngașl 42 (16; 
18,15; 20,30). Cartouche — cinemascop : 
Unirea — bd. 1 Mai 143 (11; 15; 17; 19; 
21). Fortăreața pe Rin : Flacăra — cal. 
Dudești 22 (16; 18,15; 20,30). Tintin și mis
terul „Linei de aur" : Vitan — cal. Du
dești 97 (15; 17; 19; 20,45). Pe Donul li
niștit — seria I-a : Munca — șos. Mihal 
Bravu 221 (16; 18,15; 20,30). Oameni de a- 
faceri : Popular — str. Mătăsarl 31 (16; 
18,15; 20,30). Ipocrițil : Arta — cal. Că
lărași 153 (16; 18,15; 20,30). Povestea pan- 
tofiorulul de aur : Moșilor — cal. Moși
lor 221 (15; 17; 19; 21). Voi fi mamă :
Viitorul — str. M. Eminescu 127 (16; 
18,15; 20,30). Babette pleacă la război — 
cinemascop : Colentina — șos. Colentlna 
84 (15; 17; 19; 21), Drumul Serii — str. 
Drumul Serii 30 (16; 18,15; 20,30). Podul 
rupt — cinemascop : Volga — șos I. 
Pintilie 61 (10, 12; 15; 17; 19; 21). Revista 
de la miezul nopții — cinemascop ; Pro
gresul — șos. Giurgiului 3 (15,30; 18;
20,15).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pentru 
copil ; Mătura năzdrăvană. 19,20 — Șah. 
19,35 — Transmisiune de la Teatrul de 
stat de operetă : „Opereta cîntă dragos
tea“. In pauză : Jurnal de știință șl 
tehnică. în încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 octombrie. In țară ; Vremea se 
menține relativ călduroasă, cu cerul 
schimbător. In nordul și estul țării va 
ploua local. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în general staționară. Mi
nimele vor fl cuprinse între zero șl 
10 grade, Iar maximele între 10 șl 20 
grade, local mai ridicate. Dimineața 
ceață locală. In București : Vremea se 
menține relativ călduroasă, cu cerul 
schimbător. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în general staționară.
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Ședința comună a Comisiei de politică externă 
și a Comisiei juridice ale Narii Adunări Naționale

Comisia de politică externă și Co
misia juridică ale Marii Adunări 
Naționale s-au întrunit în ședință 
comună de lucru, spre a studia șl 
aviza proiectul de decret pentru ra
tificarea Tratatului privitor la inter
zicerea experiențelor cu arma nu
cleară în atmosferă, în spațiul cos
mic șl sub apă, ce le-a fost trimis 
în acest scop de către președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne.

în fața celor două comisii reunite 
sub președinția tov. deputat Geo 
Bogza, președintele Comisiei de po
litică externă, au făcut expuneri cu 
privire la importanța ratificării Tra
tatului de la Moscova tovarășii 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și gene
ral locotenent Ion Ioniță, adjunct al 
ministrului forțelor armate.

La dezbaterile care au urmat stu
dierii proiectului au luat cuvîntul

deputății Florian Dănălache, Grigo- 
re Benetato, Horia Hulubei, Teodor 
Marinescu, Justin Moisescu, Andrei 
Oțetea, Ion Popescu-Puțuri, Zoe Ri- 
gani și Stanciu Stoian, membri ai 
Comisiei de politică externă, și Au
gustin Alexa, Barbu Solomon, Nico
lae Țațomir și Alexandru Voitino- 
vici, membri ai Comisiei juridice.

în urma discuțiilor care au avut 
loc, Comisia de politică externă și 
Comisia juridică ale Marii Adunări 
Naționale au apreciat că Tratatul 
privitor la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă corespun
de intereselor fundamentale și aspi
rațiilor de pace ale poporului romîn 
și au recomandat în unanimitate 
Consiliului de Stat ratificarea Tra
tatului, în care scop au avizat favo
rabil proiectul de decret discutat.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE

întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor

(Urmare din pag. I-a)

conducerea unei mari gospodării so
cialiste. în comuna Cuca, raionul 
Galați, bunăoară, unde există o gos
podărie colectivă cu posibilități 
mari de dezvoltare și cu oameni 
harnici, o vreme treburile nu au 
mers prea bine. Aici, fostul pre
ședinte lua hotărîri de unul singur, 
nu se preocupa de ridicarea nivelu
lui său de pregătire, nu-și îndepli
nea cum trebuie îndatoririle sale de 
președinte, ci se ocupa mai mult de 
interesele sale 
nesatisfăcătoare a președintelui s-a 
răsfrînt negativ asupra activității 
economice a gospodăriei. Colecti
viștii au ales în fruntea gospodăriei 
un alt președinte, unul dintre cei 
mai harnici și destoinici dintre ei. 
Nu mult după aceasta, treburile 
gospodăriei au început să meargă 
mai bine.

în munca de întărire economico- 
organizatorică a gospodăriilor colec
tive, comitetul regional de partid 
acordă o mare atenție activității 
consiliilor agricole. La plenarele 
consiliului agricol regional, la șe
dințele comitetului său executiv 
și ale secțiilor, la consfătuiri 
participă membrii biroului regio
nal de partid. La rîndul lor co
mitetele raionale de partid au aju
tat consiliile agricole raionale să-și 
îndeplinească rolul lor de îndrumă
tor al producției agricole.

Comitetele raionale de partid 
Făurei, Brăila, Tecuci și altele au 
îndrumat consiliile agricole să for
meze colective alcătuite din oameni 
cu experiență, specialiști din agri
cultură care au mers în gospodăriile 
colective mai puțin dezvoltate. Aici, 
ei au dat îndrumări agrozootehnice, 
au arătat „pe viu“ consiliilor de con
ducere cum să organizeze și să plani
fice activitatea gospodăriilor colecti
ve, cum să muncească cu brigadierii, 
cum să folosească mai bine rezer
vele existente în fiecare G.A.C.

Ca metodele înaintate agrozooteh
nice să fie aplicate de un număr cît 
mai mare de colectiviști, organiza
țiile de partid au sprijinit efectiv 
consiliile agricole în organizarea și 
desfășurarea învățămîntului agro
zootehnic de masă. în fața celor 
peste 43 000 de cursanți au fost pre
date lecții bogate în conținut, legate 
de activitatea și specificul fiecărei 
gospodării.

Consiliile agricole din regiune, cu 
sprijinul specialiștilor din unitățile 
agricole și stațiunile experimentale,

personale. Munca

rezolvă diferite probleme legate de 
dezvoltarea gospodăriilor colective. 
Au fost încheiate lucrările de micro- 
raionare a viticulturii regiunii, de 
dezvoltare cu precădere a legumicul- 
turii, creșterii păsărilor și a vacilor 
pentru lapte în unele gospodării co
lective 
Se fac 
schițelor 
lui, de 
furaje în pas cu creșterea număru
lui de animale. O preocupare actua
lă a consiliilor agricole din raioa
nele Făurei, Brăila, Galați și Tecuci 
este antrenarea specialiștilor, colec
tiviștilor și a altor lucrători din a- 
gricultură pentru a reda producției 
cca. 60 000 de hectare terenuri să- 
răturoase și nisipoase.

Rezultatele obținute în întări
rea economico-organizatorică a gos
podăriilor colective, în dezvolta
rea agriculturii regiunii se datoresc 
și faptului că ne ocupăm îndeaproa
pe de pregătirea temeinică a apara
tului de partid și a birourilor orga
nizațiilor de bază.

Un lucru bun care s-a încetățenit 
în activitatea biroului comitetului 
regional este participarea cu regu
laritate a membrilor săi la pregăti
rea lunară a aparatului de partid de 
la raioane. Aici, ei dau ajutor la 
întocmirea programelor de instrui
re, fac expuneri asupra sarcinilor 
actuale ale organizațiilor de partid, 
urmăresc studierea și însușirea ho- 
tărîrilor de partid, răspîndesc expe
riența bună din alte raioane. în 
timpul fiecărei instruiri, specialiștii 
din agricultură sînt chemați să vor
bească activiștilor despre organiza
rea și planificarea muncii în gospo
dăria colectivă, să le explice pe baze 
științifice cele mai avantajoase căi 
de creștere a producției agricole ve
getale și animale. Birourile organi
zațiilor de bază sînt sistematic in
struite asupra felului cum trebuie 
să organizeze și să desfășoare munca 
de partid pentru întărirea economi
co-organizatorică a gospodăriilor co
lective.

Preocuparea permanentă a comi
tetului regional de partid pentru 
pregătirea aparatului de partid și a 
birourilor organizațiilor de bază 
are drept rezultat creșterea a nume
roși activiști pricepuți, cu o pregă
tire politico-ideologică corespunză- 

" toare, dornici să învețe mereu, că
liți în munca de partid, care ajută 
cu răspundere și pasiune organiza
țiile de partid sătești.

Comitetul regional de partid con-

din jurul orașelor etc. 
studii privind întocmirea 

de fertilizare a solu- 
sporire a resurselor de

sideră că mai are 
cut în ce privește 
organizațiilor de bază în întărirea 
economico-organizatorică a gospo
dăriilor colective. Mai sînt încă în 
regiune organizații de partid care 
nu ajută suficient consiliile de con
ducere în valorificarea rezervelor 
existente în gospodării în ce pri
vește sporirea producției de grîu și 
porumb, creșterea producției în sec
torul zootehnic.
să 
liile 
dul 
tă , ,
podăriilor colective în practicarea 
unei agriculturi tot mai înaintate, 
pe măsura mersului nostru spre de- 
săvîrșirea construcției socialismului.

în prezent ajutăm organizațiile de 
bază să pregătească în așa fel adu
nările de alegeri, îneît ele să ducă la 
ridicarea la un nivel și mai înalt a 
muncii de partid în gospodăriile co
lective.

Perfecționîndu-și neîntrerupt sti
lul și metodele de muncă, orga
nizațiile de partid din regiu
nea Galați vor depune eforturi spo
rite pentru ca munca politică și or
ganizatorică să contribuie în mai 
mare măsură la dezvoltarea agricul
turii regiunii, la înflorirea continuă 
a fiecărei gospodării colective.

încă mult de fă- 
ridicarea rolului

Ne vom strădui 
îndrumăm mai bine consi- 
agricole ca acestea, la rîn- 

lor, să ajute cu mai mul- 
competență conducerile gos-

e 1 e ti r t

CADRE TINERE 
PENTRU INDUSTRIA 
CHIMICĂ. în anul 
școlar 1963—64, cursuri
le grupului școlar petrol- 
chimie „Steaua Roșie“ 
din Bacău sînt urmate 
de 400 de tineri, care 
se pregătesc să devină 
operatori la fabricarea 
hîrtiei și celulozei, ope
ratori și laboranți la fa
bricarea fibrelor sinteti
ce și a maselor plastice, 
mecanici pentru întreți
nerea utilajului din în
treprinderile industriei 
chimice și din rafinării. 
Pentru crearea unor con
diții cît mai bune de 
învățătură, pe lingă la
boratoarele existente a

Turneul Teatrului 
„Maxim Gorki" 

clin Leningrad la Iași
în continuarea turneului pe care 

îl întreprinde în țara noastră, colec
tivul Teatrului de Dramă „Maxim 
Gorki“ din Leningrad a sosit la Iași. 
Luni, artiștii sovietici au interpre
tat pe scena Teatrului Național „Va
sile Alecsandri“, în fața unui nume
ros public, piesa „Oceanul“ de A. 
Stein. Spectacolul s-a bucurat de 
un frumos succes. Artiștilor sovietici 
le-au fost oferite flori.

(Agerpres)

De la I.T.B.
Datorită extinderii lucrărilor de con

strucții de pe Magistrala nord-sud, înce- 
pînd din ziua de 22 octombrie a.c., auto
buzele de pe linia 33 își deviază traseul, 
pe ambele sensuri, între Parcul Libertății 
și Podul Mărășești, astfel : de la Parcul 
Libertății, pe str. Candiano Popescu, str. 
Lînăriei, Magistrala nord-sud, str. Pote- 
rași, str. Cuza Vodă, str. Bucur și Po
dul Mărășești.

în vederea contractărilor
Colectivul țesătoriei de mătase „Flamura 

Roșie" din Capitală s-a pregătit intens în 
vederea contractărilor cu întreprinderile co
merciale pentru primul semestru al anului 
1964. Dintre cele 127 desene de imprimeuri 
realizate, 66 desene sînt noi, unele fiind 
destinate țesăturilor pentru copii. De ase
menea, colectivul fabricii a realizat 8 ar
ticole noi, printre care țesături din viscoză 
într-o singură culoare, țesături din viscoză 
în amestec cu fire sintetice etc.

BIW TOATA ȚARA
luat ființă recent un nou 
laborator de fizică, în
zestrat cu un bogat ma
terial didactic.

RAIOANE COMPLET 
ELECTRIFICATE. în 
tot mai multe localități 
din regiunea Banat se 
aprind becurile electri
ce. Pînă de curînd, raio
nul Orșova fi teritoriul 
aparținînd de orașul Re
șița aveau toate comu
nele și satele electrifi
cate. în prezent aces
tora li s-au alăturat alte 
două raioane din re
giune care sînt complet 
electrificate : raioanele 
Arad și Sînnicolau-Mare. 
Lucrările de electrifi
care a localităților din

Banat continuă. Avan
sate în această direcție 
sînt raioanele Bozovici, 
Deta și Caransebeș, unde 
nu peste mult timp 
toate localitățile vor a- 
vea lumină electrică.

CONSERVE DIN BU
REȚI. Pentru prima 
dată, întreprinderea fo. 
restieră din Brașov a 
trecut la conservarea bu
reților comestibili de pă
dure. S-au pus la con
servare soiurile de bu
reți denumiți „Ghebe“ 
și „Păstrăvi“. Zalele a- 
cestea se vor livra ma
gazinelor comerțului de 
stat primele 2 000 kilo
grame 
vați.

de bureți conser-

Secția ringuri a Uzinelor textile din 
Sf. Gheorghe. Cu ajutorul utilajelor 
moderne, muncitoarele de aici obțin o 
productivitate a muncii tot mai înaltă.

Vizita in Indonezia 
a tovarășului 

Leontin Sălăjan
DJAKARTA 21 (Agerpres). — 

Generalul Nasution, locțiitor al mi
nistrului prim și ministrul apărării și 
securității al Indoneziei, a oferit un 
dejun în cinstea generalului de ar
mată Leontin Sălăjan, ministrul for
țelor armate ale R. P. Romîne, a so
ției sale șl a generalilor și ofițerilor 
superiori romîni care îl însoțesc. Au 
participat general maior Ahmad 
Jani, ministrul armatei de uscat, 
amiralul Martadinata, ministrul ma
rinei militare, generali și alți ofițeri 
superiori ai Ministerului Apărării și 
Securității. A luat parte Pavel Si- 
lard, ambasadorul R. P. Romîne în 
Indonezia.

La 20 octombrie generalul de ar
mată Leontin Sălăjan și persoanele 
care-1 însoțesc au vizitat Grădina 
Botanică de la Bogor și localități 
climaterice din apropiere.

Conferința pentru elaborarea constituției 
Ouyanei britanice

LONDRA 21 (Agerpres). — La 22 
octombrie urmează să înceapă la 
Londra conferința cu privire la a- 
cordarea unei noi constituții Gu- 
yanei britanice, prin care această 
colonie va primi independența. în 
vederea acestei conferințe au sosit 
în capitala Marii Britanii primul 
ministru al Guyanei britanice, 
Cheddi Jagan, primul ministru ad
junct, Brindley Benn, liderii celor

două partide de opoziție, precum și 
guvernatorul coloniei, Ralph Grey.

După cum transmite coresponden
tul agenției France Presse, Ch. Jagan 
a declarat că guvernul său intențio
nează să adopte imediat după acor
darea independenței un statut de 
neutralitate, asemănător aceluia al 
Austriei, care să fie garantat de 
Marea Britanie, S.U.A., U.R.S.S. și 
Franța.

Parlamentari romini 
in Belgia

BRUXELLES 21. — De la trimisul 
special Agerpres, Mircea Ionescu.

Membrii grupului parlamentar de 
prietenie Romînia ■— Belgia din 
Marea Adunare Națională, în frunte 
cu acad. Șt. Milcu, președintele co
mitetului de conducere al grupului, 
își continuă vizita în Belgia.

în cursul unei călătorii pe litora
lul belgian al Mării Nordului, du
minică, deputății au sosit în portul 
Ostende, unde au fost primiți de 
primarul adjunct al orașului, Van 
Caillie.

Luni, membrii delegației parla
mentare romîne au fost oaspeții o- 
rașului Bruges, vestit prin tradiții
le sale culturale și prin dantela care 
se produce aici. Ei au vizitat mai 
multe muzee, în care se află ex
puse capodopere ale picturii fla
mande. La amiază, delegația romînă 
a fost primită la primăria din Bru
ges de primarul Van Damme.

în seara aceleiași zile, delegația 
romînă a sosit la Gând. Aici, guver
natorul provinciei Flandra orientală, 
I. Marien, a oferit, în cinstea grupu
lui parlamentar romîn, un dineu, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

Spre realizarea unității 
în mișcarea sindicală africană

DAKAR 21 (Agerpres). — Confe
rința reprezentanților Federației 
sindicatelor din întreaga Africă și 
ai Confederației sindicale africane a 
adoptat hotărîrea ca cele două or
ganizații sindicale să continue efor
turile pentru a forma o singură 
Uniune sindicală „unită, democrati
că, antiimperialistă și anticolonia
listă“. Conferința a adoptat hotărî
rea de a se organiza un congres de 
unificare în 1964.

Chimia in folosul agriculturii

A ÎNCEPUT Mîine, la televiziune

/Ä a VI-a a campionatelor 
europene de volei

Cea de-a 6-a ediție a 
campionatelor europene de 
volei a început luni în sala 
I.M F. din Tg. Mureș cu 
desfășurarea meciurilor 
R. P. Bulgaria — R. F. 
Germană și Franța — 
Turcia din cadrul prelimi
nariilor grupei a 4-a (mas
culin).

în primul joc, echipa 
R. P. Bulgaria a învins cu 
3—0 (15—2; 15—6; 15—0) 
echipa R. F. Germane. 
Meciul a durat doar 35 de 
minute și a fost dominat 
categoric de voleibaliștii 
bulgari, care s-au dovedit 
excelenți în jocul la fileu. 
Cei mai buni jucători ai 
echipei învingătoare au 
fost Asenov și Konstanti
nov.

Și-au făcut apoi apariția 
în sală reprezentativele 
Franței și Turciei. Jocul a 
prilejuit o luptă sportivă 
pasionantă, echipa învin

gătoare fiind cunoscută 
după 5 seturi, care au du
rat aproape 2 ore. Voleiba
liștii francezi, mai tehnici 
și calmi în ultima parte a 
întîlnirii, au cîștigat cu 
3—2 (13—15; 15—8; 14—16; 
15—5; 15—9). Cei mai buni 
jucători ai francezilor au 
fost Arroyo, Carlier și 
Duca. Din echipa turcă 
s-au remarcat Onder, Ucak. 
și Kurt.

★
Astăzi încep celelalte în

tâlniri din grupele prelimi
narii. în CAPITALĂ, sala 
sporturilor de la Floreasca 
va găzdui meciurile din 
grupa Il-a (masculin) și 
grupa I-a (feminin). Iată 
programul : orele 16,00 
R. P. Polonă — Olanda 
(m) ; orele 17, festivitatea 
de deschidere ; orele 17,30 
R. P. Bulgaria — Turcia 
(f) ; orele 18,30 R. P. Ro
mînă — Finlanda (m).

BRAȘOV (Sala Armatei, 
masculin grupa I-a) : R.S. 
Cehoslovacă — Belgia ; 
R, P. Ungară — Italia. 
CLUJ (sala Armatei, mas
culin grupa IlI-a) : U.R.S.S.
— Austria ; iugoslavia — 
R. D. Germană. TG. MU
REȘ (sala I.M.F., masculin 
grupa IV-a): Danemarca— 
Turcia ; R. P. Bulgaria — 
Franța. CRAIOVA (sala 
U.C.F.S., feminin grupa 
Ii-a) : R. S. Cehoslovacă— 
Danemarca ; R. P. Ungară
— Olanda. CONSTANȚA 
(sala sporturilor, feminin 
grupele a IlI-a și a IV-a): 
R. F. Germană — R. P. 
Polonă (grupa a IlI-a) ; 
Austria — R. P. Romînă 
(grupa a IV-a).

L°JAq 1 Anglia — Selecționata lumii 
y°JLgj R. P. Romînă — R. P. Polonă

Pentru mîine după-amiază, Te
leviziunea romînă a pregătit un 
interesant program sportiv.

La ora 15,40 se va transmite 
prin „Eurovision“ — „Intervision“ 
meciul internațional de fotbal 
dintre reprezentativa Angliei și o 
selecționată mondială. Acest 
meci are loc pe stadionul „Wem
bley“ din Londra, cu ocazia îm
plinirii a 100 de ani de la înfiin
țarea Federației engleze de 
fotbal.

După cuim transmite „France 
Presse“, ieri selecționerul Rièra a 
alcătuit reprezentativa mondială :

Iașin (U.R.S.S.), Djalma Santos 
(Brazilia), Popluhar (R. S. Ceho
slovacă), Schnellinger (R. F. Ger
mană), Pluskal (R. S. Ceho
slovacă), Masopust (R. S. Ceho
slovacă), Kopa (Franța), Law 
(Scoția), Di Stefano (Spania), 
Eusebio (Portugalia), Gento (Spa
nia).

în jurul orei 18,45 va fi trans
misă din sala Floreasca întîlni-
rea masculină de volei Romî
nia — Polonia din cadrul campio
natelor europene care, după cum 
se știe, se desfășoară în țara 
noastră.Distincție C. I. 0. acordată recordmanei mondiale Iolanda Balaș

BADEN BADEN 21 (Agerpres). — Cea 
de-a 60-a sesiune a Comitetului internațio
nal olimpia (C.I.O.) fi-a încheiat lucrările 
duminică dupä-amiazä la Baden Baden 
(R. F. Germană). In cadrul ultimei ședințe, 
la care au asistat toți delegații, au fost a- 
tribuite distincțiile C.I.O. pe anul 1963. 
„Trofeul Mohammed Taher“ (creat în anul 
1950 de Mohammed Taher, membru din par
tea Egiptului al C.I.O., pentru atleții amatori 
care s-au distins prin performanțe excepțio
nale) a fost acordat atletei romîne Iolanda 
Balaș, recordmană mondială la săritură în 
înălțime, ji olandezei Skoukje Djikastra, 
campioană mondială de patinaj artistic. Di
ploma olimpică de merit a fost acordată 
lui Victor Boin, președintele comitetului o- 
limpia belgian, iar „Trofeul Bonacossa" co
mitetului olimpic al Australiei,

Isa eîteva rânduri
Sala sporturilor din Krakowia a găzduit 

sîmbătă și duminică întîlnirea prietenească 
de gimnastică dintre selecționatele mascu
line și feminine ale R. P. Polone și R. P. 
Romîne. Evoluînd foarte bine la exercițiile 
liber alese, gimnastele romîne au învins e- 
chipa R. P. Polone cu scorul de 372,95— 
371,30 puncte. în clasamentul individual 
compus, primul loc a revenit gimnastei 
noastre Atanasia Ionescu cu 75,70 puncte.

★
Aseară pe stadionul Republicii a avut 

loc cea de-a treia reuniune a finalelor cam
pionatelor republicane de box. Dinamovis- 
tul I. Olteanu (mijlocie mică) l-a învins la 
puncte pe H. Loew (Steaua), iar P. Mir- 
cescu (Buhuși) a cîștigat la puncte întîlni
rea cu V. Badea (Steaua). Alte rezultate mai 
importante : D. Minea b. p. Gh. Anton ; 
D. Davidescu b. p. St. Constantin ; I. Pi- 
țigoi b. p. C. Stănescu. Astăzi, de la ora 
18, are loc o nouă gală.

★
în etapa a 6-a a campionatului spaniol 

de fotbal, Betis Sevilla, fruntașa clasamen
tului, a jucat în deplasare cu Real Madrid 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de egali
tate (1—1). Betis continuă să conducă în 
clasament cu 10 puncte. Real Madrid se 
află pe locul 5 cu 7 puncte.

. (Agerpres) I

Ne aflam la Combinatul 
de îngrășăminte de la Scio
kino, de lingă Tula. Era 
după cîteva zile de cînd 
în presă a fost publicată 
scrisoarea Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. și a Con
siliului de Miniștri al 
U.R.S.S. „Cu privire la 
creșterea producției de în
grășăminte minerale și de 
mijloace chimice de apărare 
a plantelor în vederea spo
ririi recoltelor de grîne și 
de alte culturi agricole“.

Această scrisoare a avut 
un puternic ecou în rîndu- 
rile colectivului combinatu
lui de la Sciokino, ca și în 
rîndurile a numeroase co
lective de pe tot întinsul 
Uniunii Sovietice.

Scrisoarea cuprinde o che
mate adresată muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, 
organizațiilor de partid sin. 
dicale și de Comsomol din 
întreprinderi, din institutele 
de cercetări științifice și de 
proiectare a industriei chi
mice, din organizațiile de 
construcții, din uzinele 
constructoare de mașini pen
tru industria chimică, pre
cum și din întreprinderile 
din celelalte ramuri ale in
dustriei care fabrică produ
se chimice pentru agricul
tură în vederea sporirii pro
ducției de îngrășăminte mi
nerale.

Foloasele utilizării îngră
șămintelor chimice sînt do
vedite cu prisosință de re
zultatele cercetărilor între
prinse la institutele științi
fice, de sporurile mari de 
recoltă obținute de colho
zurile și sovhozurile care 
le folosesc cu pricepere.

Iată, de pildă colhozul 
„Kuban“, o gospodărie frun
tașă din ținutul Krasnodar, 
unde am făcut o vizită nu 
de mult. Această gospodă
rie a obținut anul a- 
cesta o producție de cerea
le de peste două sute de 
mii de chintale. Tov. Sido

renko președintele colho
zului, vorbindu-ne de fac
torii care au contribuit la 
obținerea acestei recolte, 
amintește de folosirea soiu
rilor de semințe de înaltă 
productivitate, de utilizarea 
mașinilor și extinderea su
prafețelor irigate. îngrășă- 
mintele — spunea tov. Si
dorenko — ne dau posibi
litatea să obținem sporuri 
mari de recolte. Președin
tele scoate un creion și so
cotește. Numai pe seama 
folosirii îngrășămintelor, col
hozul obține un - plus de 
21 000 de chintale de ce
reale. Anul acesta colhoz

a agriculturii, vom slăbi 
în felul acesta depen
dența agriculturii de capri
ciile naturii și vom putea 
obține în orice condiții cli
materice recolte garantate“.

Datorită eforturilor de
puse pentru dezvoltarea 
industriei chimice, produc
ția de îngrășăminte mi
nerale a Uniunii Sovietice 
a sporit continuu. în anul 
acesta ea va depăși 20 
milioane tone (în 1940 s-au 
produs 3,2 milioane tone, 
iar în 1953 — 7 milioane 
tone).

Chemarea cuprinsă în 
scrisoarea partidului co

Corespondență din Moscova

nicii au folosit peste 500 
de kg îngrășăminte mi
nerale la hectar și în
semnate cantități de în
grășăminte naturale. îngră- 
șămintele minerale au 
fost împrăștiate cu mașini 
speciale și cu „avioanele a- 
gricole“ care devin tot mai 
mult un aliat prețios al o- 
mului în lupta pentru spo
rirea producției.

Specialiștii din colhoz 
ne-au vorbit de foloasele pe 
care le aduce colhozului și 
folosirea preparatelor care 
distrug buruienile și apără 
semănăturile de dăunători 
și boli, evitîndu-se astfel 
pierderi însemnate. De ase. 
menea, un șir de produse 
fabricate în întreprinderile 
industriei chimice își gă
sesc o folosire tot mai largă 
în creșterea animalelor.

In scrisoarea C.C. al 
P.C.U.S. și a Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. sè 
spune : „Folosind marile 
posibilități pe care le oferă 
chimia și dezvoltînd în ace
lași timp lucrările de iriga
re a pămînturilor din zonele 
secetoase, lucrările de e- 
lectrificare și mecanizare

munist și a guvernului so
vietic de a se trece cu toa
tă energia la îndeplinirea 
sarcinii de a spori mai ra
pid producția de îngră
șăminte minerale a fost pri. 
mită cu căldură și aproba
re de colectivele uzinelor 
și combinatelor chimice. 
Aici au loc mitinguri cu 
prilejul cărora se iau anga
jamente menite să traducă 
în viață sarcinile trasate de 
partid și guvern.

...Combinatul de îngră
șăminte de la Sciokino, de 
lingă Tuia, e tânăr. Are 
abia 3 ani, iar fabrica lui 
de carboamidă (uree) — 
una din cele mai marț și 
mai moderne din Uniunea 
Sovietică — a „răsărit“ abia 
de 18 luni. Primul obiectiv 
pe care l-am vizitat a fost 
laboratorul. Aici, obișnuite
le retorte și tuburi de sti
clă, frecvente în astfel de 
laboratoare, sînt înlocuite 
prin cazane și recipiente de 
dimensiuni respectabile în 
turul cărora se împletesc 
zeci de kilometri de con
ducte. Materia primă — 
gazul metan — sosește pe 
o conductă din Stavropol.

La combinat totul poar
tă pecetea progresului teh
nic. La masa de comandă, 
maistrul Ermakov privește 
oscilațiile acelor și cifrelor 
de pe cadrane și „citește“ 
ca într-o carte ce se petrepe 
în cazonele clocotind sub 
presiune. După o serie 
de reacții, reducții și „spă
lări", aici are loc sinteza 
complicată a gazului metan 
cu azotul. Automatizarea a 
redus numai în această sec
ție de 4—5 ori volumul de 
muncă. De-a lungul sălilor 
și coridoarelor am întâlnit 
doar ici-colo cite un mun
citor. îmbrăcați în salopete 
albastre, oamenii suprave
ghează instalațiile, repară 
defecțiunile și conduc pro
cesul de fabricație prin a- 
paratele automate de la 
masa de comandă — „ar
gusul“ care vede tot și, cli
pind din becurile electrice, 
anunță tot. La fabrica de 
carboamidă, ureea — acest 
prețios îngrășămînt concen
trat. — „curge“ intr-un turn 
sub vîntul ventilatoarelor, 
transformîndu-se în gra
nule.^ Automatele le în
carcă în saci și le cîntăresc. 
Inginerul Novikov, care 
ne-a primit în biroul său, 
avea în față noile angaja
mente luate de colectiv. 
Pînă la sfîrșitul anului, 
combinatul va da mii de 
tone de amoniac și Uree 
peste plan.

...Citesc în ziare chema
rea la întrecere a unor trus
turi de construcție pentru 
punerea grabnică în func
țiune a noi uzine chi
mice. Constructorii, ca și 
muncitorii și inginerii din 
industria chimică sovietică 
sînt pătrunși de importanța 
sarcinii ce le stă în față și 
depun eforturi susținute 
pentru sporirea producției 
îngrășămintelor minerale 
necesare agriculturii.

A. MUNTEANU



Nyassalmdul va căpăta independența

unui 
orașul

Lucrările Adunării Generale 
a O.N.U.

NEW YORK 21 (Agerpres). — în 
ședința plenară din dimineața zilei 
de 21 octombrie a Adunării Genera
le a O.N.U. a continuat discutarea 
rezoluției privind restabilirea drep
turilor R. P. Chineze în Organizația 
Națiunilor Unite. în cursul ședinței 
delegații statelor Siria, Mali, Gui
neea și Burundi s-au pronunțat 
pentru restabilirea drepturilor legiti
me ale R. P. Chineze la O.N.U.

Reprezentanții statelor Haiti, Ni
caragua, Greciei, Spaniei, Turciei, 
precum și ciankaișistul, s-au pro
nunțat împotriva proiectului de re
zoluție.

Procedîndu-se la vot, 41 de dele
gați au votat în favoarea rezoluției, 
57 au votat 
abținut.

împotrivă, iar 12 s-au

★
O.N.U. pentru proble-Comitetul

mele sociale, umanitare și culturale 
dezbate în prezent raportul Consi
liului economic și social. în cursul 
dezbaterilor s-a arătat că raportul 
scoate în evidență o serie de pro
bleme majore ale vieții economice 
și sociale în lume, care reclamă 
atenția statelor și eforturi pe plan 
internațional. în centrul atenției 
raportului se află probleme ale ță
rilor în curs de dezvoltare.

în raport se arată că în unele re-

-hiles Mach necesitatea

.. ■.vi.otll'-dl tfcl 
acțiunilor populare împotriva aces
tor represiuni. în cursul unei sin
gure săptămîni la Caracas, în urma 
ciocnirilor dintre forțele polițienești 
și participanții la diferite manifes
tații antiguvernamentale, 15 persoa
ne au fost ucise, iar alte peste 100 
au fost rănite.

După cum se știe, în urma recen
telor tulburări studențești, autorită
țile au hotărît suspendarea cursuri
lor Universității din Caracas și în
chiderea tuturor liceelor și școlilor 
medii pînă la 7 ianuarie 1964, deci 
pînă după data alegerilor.

O victorie electorală precară

In urma alegerilor prezidențiale 
din Coreea de sud, care au avut loc 
la 15 octombrie, la Seul au fost date 
publicității rezultatele potrivit căro
ra, Pak Cijan Hi, noul președinte 
sud-coreean, a întrunit 4 702 640 de 
voturi, (42,51 la sută din totalul vo
turilor exprimate). Candidații opozi
ției au întrunit, în total, 5 378 558 
voturi, din care 4 546 614 au fost a- 
cordate lui Yun Po Sun.

Comentind aceste rezultate, ziarul 
„Le Monde“ scrie : „Pak Cijan Hi îi 
urmează lui Pak Cijan Hi. El și-a 
schimbat numai îmbrăcămintea și 
titlul. Ieri era general în exercițiu și 
prezida în uniformă o juntă de ge
nerali. Iată-l, în prezent, în civil, pă
răsind armata pentru a se face ales 
președinte, și este un președinte în
zestrat cu puteri largi ; el a avut 
grijă ca aceste puteri să-i fie con
ferite dinainte. Așadar, s-ar putea 
crede că militarii-politicieni din Co
reea de sud au reușit în planulJor, 
care era menit să prelungească e- 
xistența unui regim forte și să-l păs
treze pe generalul Pak Cijan drept 
conducător, bazîndu-se pe ideea că 
țara nu este încă destul de matură, 
nici destul de apărată de pericolele 
ce o amenință, pentru a-și permite 
o reîntoarcere la democrație șl la re
gimul partidelor.

Dar aceste aparențe sînt înșelătoa
re. Și acest succes abia a fost obțl- 

giuni ale globului milioane și mi
lioane de oameni trăiesc în lipsuri, 
sărăcie și ignoranță.

în intervenția sa din ședința din 
21 octombrie a Comitetului, Maria 
Groza, reprezentanta R. P. Romîne, 
a arătat că delegația țării noastre 
acordă o atenție deosebită discută
rii raportului Consiliului economic 
și social. Noi considerăm că ridica
rea nivelului de viață și rezolvarea 
problemelor sociale nu sînt numai 
chestiuni de echitate, un imperativ 
social impus chiar și de obligațiile 
ce ne revin de a asigura tuturor 
oamenilor drepturile ce le-au fost 
recunoscute prin Declarația drep
turilor omului, ci reprezintă tot
odată o condiție indispensabilă pen
tru însăși dezvoltarea economică a 
fiecărei țări. Nu este posibilă dez
voltarea economică și industrială a 
unei țări — a arătat în continuare 
vorbitoarea — în condițiile exis
tenței analfabetismului, a lipsei de 
cadre cu pregătire corespunzătoare, 
fără condiții sociale adecvate. Dez
voltarea socială este strîns legată 
și condiționată de dezvoltarea eco
nomică.

în continuare reprezentanta R. P. 
Romîne a împărtășit din expe
riența acumulată de țara noastră 
în domeniul rezolvării problemelor 
sociale.

w •u.k- pciouailt 
au fost arestate la Santo Domingo în 
cursul unei asemenea demonstrații 
împrăștiate de poliție cu ajutorul 
grenadelor cu gaze lacrimogene.

După cum transmite coresponden
tul din Santo Domingo al agenției 
Prensa Latina, în fața intensificării 
protestului popular, junta militară și 
partidele de dreapta care o sprijină 
au hotărît să procedeze la „o lărgire" 
a guvernului în care ar urma să fie 
incluși reprezentanții altor partide 
de opoziție, în afară de reprezentan
ții partidului socialist popular (co
munist) Această propunere a fost 
insă respinsă de partidul revoluțio
nar dominican al fostului președinte 
Juan Bosch și de partidul revoluțio
nar social-creștin. Jose Molina, pre-

nut. 
tăzi

Președintele Pak Cijan de as- 
nu mai este deloc „omul forte“ 

de ieri". Ziarul se referă aici la ma
rele număr de voturi obținut de can- 
didații opoziției la alegerile prezi
dențiale din 15 octombrie. Calificînd 
acest fapt ca „un eveniment neaștep
tat care a schimbat atmosfera poli
tică", ziarul scrie : „Coreenii s-au 
săturat de regimul de dictatură sau 
de semidictatură. Ei au arătat a- 
cest lucru prin revolta studenților 
care l-au răsturnat pe Li Sin Man.

Răsfoind presa străină

Ei îl afirmă astăzi mai puternic de- 
cît oricînd... Oare generalul Pak Ci
jan va reuși să guverneze sprijinin- 
du-se pe acea jumătate care l-a men
ținut la putere ? In orice caz, el nu 
va guverna decît o țară profund dez
binată. Pe lingă aceasta, partida nu 
este terminată.

Agenda politică a Coreei de sud 
comportă o nouă întîlnire cu alegă
torii : e vorba despre alegerile par
lamentare, care sînt foarte apropia
te, deoarece au fost fixate în prin
cipiu la 26 noiembrie. Opoziția, în 
elanul său și, devenind conștientă de 
forța sa, nu va marca oare un nou 
avans ? Constituția, așa cum a fost 
ea modificată în decembrie anul tre
cut, n-a prevăzut nimic pentru a 
face față eventual unui conflict în
tre parlament sau președinte. Oare 
Coreea de sud va fi neguvernabilă 7

MOSCOVA 21 (Agerpres).—Agen
ția TASS transmite următoarea de
clarație :

încheierea Tratatului privitor la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă a creat o atmosfe
ră mai favorabilă căutării unor so
luții pentru alte probleme încă ne
rezolvate, în interesul lichidării pri
mejdiei războiului și al stabilirii 
unei colaborări prietenești rodnice 
între state.

Guvernul sovietic face totul pen
tru a folosi această atmosferă în in
teresul întăririi păcii, în cadrul ce
lei de-a XVIII-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., care are loc ac
tualmente la New York, guvernul 
sovietic a prezentat noi propuneri 
constructive urmărind realizarea 
unui progres în tratativele privitoa
re la încheierea Tratatului de de
zarmare generală și totală, înfăptui
rea neîntârziată a unor măsuri con
crete menite să pună capăt cursei 
înarmărilor nucleare.

în cursul schimbului de păreri 
dintre reprezentanții U.R.S.S., 
S.U.A. și Angliei în problemele in
ternaționale importante, guvernul 
sovietic a tins în mod consecvent 
spre pregătirea unor noi pași me
niți să ducă la slăbirea încordării 
internaționale și la întărirea păcii.

Se înțelege că în prezent este 
deosebit de important ca statele să 
evite orice acțiuni care ar putea 
complica și îngreuna realizarea 
unei înțelegeri asupra măsurilor de 
întărire a păcii, de importanță vi
tală nentru oopoare.

e 
ă 
ii 
t

3

1
s

o viață 
constituțională“ prin recunoașterea 
desemnării lui Juan Casanovas ca 
președinte al țării. După cum se știe, 
el a fost desemnat recent președinte 
al Republicii Dominicane în cursul 
unei ședințe secrete a Congresului 
dizolvat.

într-un manifest, care se difuzează 
clandestin în Republica Dominicană, 
Partidul socialist popular dominican 
cheamă la o amplă mobilizare popu
lară și la intensificarea rezistenței 
față de noul regim militar, „ca 
singura cale pentru înapoierea la un 
regim constituțional și la respectarea 
drepturilor democratice ale poporu
lui“. Manifestul adresează un apel 
la declanșarea unei greve generale 
de protest împotriva noului regim.

Sau generalul Pak Cijan va reuși să 
manevreze opoziția, a cărei slăbiciu
ne — care este eterna slăbiciune a 
oricărei politici sud-coreene — este 
aceea de a fi mereu dezbinată, de a 
tinde mereu să se fărîmițeze în mici 
grupuri rivale ?

Nici militarii n-au scăpat de acest 
rău. In mijlocul certurilor lor fățișe 
sau secrete, care nu sînt rezolvate, 
generalul Pak Cijan n-a fost decît un 
arbitru destul de șovăielnic... Pe plan 
economic, țara continuă să fie slăbi
tă din cauza inflației, a sărăciei po
porului, a lipsei de industrii și de 
capitaluri“.

Situația creată în Coreea de sud 
după recentele alegeri constituie, de 
asemenea, obiectul unui comentariu 
al agenției Reuter. „Mulți observa
tori, arată agenția, consideră că va 
fi nevoie de un efort considerabil 
pentru ca partidul republican, con
dus de noul președinte, să obțină o 
majoritate stabilă în Adunarea na
țională a Coreei de sud, care va fi 
constituită după alegerile din no
iembrie a.c.“.

Referindu-se la situația economică 
a țării, Reuter relevă că „noul pre
ședinte va avea de făcut față unor 
serioase probleme economice care 
s-au agravat după lovitura de stat 
din mai 1961“. Potrivit agenției, in
dicele prețurilor cu ridicata a cres
cut în prezent cu peste 60 la sută 
față de anul 1961, iar rezervele valu
tare ale țării au scăzut cu mai mult 
de 70 milioane dolari. 

fățiș de ministrul afacerilor externe 
al R.F.G., Schröder, care, potrivit re
latărilor presei, în timpul vizitei sale 
la Washington la sfîrșitul lunii sep
tembrie a.c., a propus să se sporeas
că eforturile în scopul creării unei 
flote nucleare multilaterale de su
prafață pentru blocul Atlanticului.

Cercurile revanșarde și militariste 
de la Bonn și-au propus de mult ca 
scop să obțină cu orice preț accesul 
la arma nucleară, să capete posibi
litatea de a dispune de această armă, 
fie folosind colaborarea bilaterală cu 
Franța, fie pe calea participării la 
forțele nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O., fie, în sfîrșit, atît pe o 
cale, cît și pe cealaltă. Este evident 
că atît într-un caz cît și în altul s-ar 
da impuls atragerii de noi state în 
cursa înarmărilor nucleare, răspîn- 
dirii continue a armei nucleare.

Guvernul sovietic și-a exprimat în 
repetate rînduri poziția sa față de 
planurile creării forțelor nucleare 
unificate ale N.A.T.O, și a avertizat 
deschis guvernul S.U.A. împotriva 
urmărilor primejdioase pentru cauza 
păcii pe care le poate avea răspân
direa continuă a armei nucleare. 
Guvernul sovietic a arătat că reali
zarea acestor planuri poate deschide 
calea spre înzestrarea cu arma nu
cleară a Bundeswehrului vest-ger- 
man, a cercurilor revanșarde din
R. F.G., care nu-și ascund intențiile 
de a obține revizuirea frontierelor 
stabilite în Europa, și nu numai re
vizuirea frontierelor.

Nu este întîmplător că cercurile 
războinice din R.F.G. acționează în 
prezent în rîndurile celor mai ze
loși adversari ai oricăror măsuri de 
slăbire a încordării internaționale, 
indiferent de faptul dacă este vor
ba de încheierea Pactului de nea
gresiune dintre țările N.A.T.O. și 
țările participante la Tratatul de la 
Varșovia sau de luarea altor măsuri 
îndreptate spre îmbunătățirea situa
ției internaționale și asigurarea secu
rității în Europa și în întreaga lume.

Este deosebit de clar că noii pași 
întreprinși actualmente din inițiativa
S. U.A. și R.F.G. în vederea creării 
forțelor nucleare ale N.A.T.O. sînt în 
vădită contradicție cu spiritul Tra
tatului de la Moscova privitor la in
terzicerea experiențelor nucleare.

i
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. într-adevăr, nu poți să declari, pe 

de o parte, că ești gata să continui 
căutarea unor soluții pașnice, să 
transformi, după cum se exprimă 
unii oameni de stat din Occident, 
pauza începută în „războiul rece“ 
într-o perioadă de colaborare rod
nică și să duci tratative cu privire 
la încetarea cursei înarmărilor nu
cleare, iar, pe de altă parte, să vii 
în întîmpinarea revanșarzilor vest- 
germani și să satisfaci poftele lor 
nucleare prin crearea de torțe nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O., 
ceea ce ar deschide porțile depozite
lor de arme nucleare pentru milita- 
riștii vest-germani.

Bineînțeles că cercurile conducă
toare sovietice nu pot să nu țină 
seama de urmările primejdioase ale 
obținerii armei nucleare de către 
R.F.G., indiferent sub ce formă s-ar 
face acest lucru, și nu pot să nu țină 
cont în acest caz de necesitatea asi
gurării securității Uniunii Sovietice 
și a aliaților ei. Dă de gîndit, de ase
menea, faptul că măsurile primej
dioase întreprinse în cadrul N.A.T.O. 
nu pot să nu influențeze negativ a- 
supra mlădițelor încă fragile ale în
țelegerii și încrederii între state și, 
prin urmare, nu pot să nu se răs- 
frîngă defavorabil în ce privește 
căutarea rezolvării problemei care 
preocupă omenirea, întărirea păcii 
generale.

oMOSCOVA. La 21 octombrie, d-na 
Sirimavo Bandaranaike, primul mi
nistru al Ceylonului, a sosit la Mos
cova, într-o vizită oficială, la invita
ția guvernului sovietic. Pe aerodro
mul Șeremetievo, d-na Sirimavo 
Bandaranaike a fost întîmpinată de 
N. S- Hrușciov și de alți conducă
tori de partid și de stat sovietici.

WASHINGTON. Buletinul de știri 
al Casei Albe anunță că președintele 
Kennedy a adresat Congresului 
S.U.A. o scrisoare care însoțește ra
portul anual cu privire la programul 
de acorduri comerciale. Printre al
tele, în scrisoare se afirmă că Statele 
Unite vor continua să acționeze ba- 
zîndu-se pe convingerea că toate na
țiunile „vor profita mai mult de pe 
urma expansiunii comerciale decît de 
pe urma restricțiilor care îngrădesc 
schimburile comerciale. Statele Unite 
vor continua să 
tru eliminarea 
care stingheresc

NEW YORK,
știință și luptător pentru 
S.U.A., dr. Linus Pauling, 
s-a decernat recent premiul Nobel 
pentru pace, a declarat că va părăsi 
Institutul tehnologic din California, 
unde activează de peste 40 de ani, 
pentru a se consacra activității în 
domeniul relațiilor internaționale.

depună eforturi pen- 
tuturor restricțiilor 

exporturile“.

Cunoscutul om de 
pace din 
căruia i

BUDAPESTA. M.T.I. anunță că a 
avut loc o ședință lărgită a C. C. al 
P.M.S.U. la care Janos Kadar, prim- 
secretar al C. C. al P.M.S.U., a infor
mat pe cei prezenți despre unele 
probleme actuale de politică externă. 
Au lost discutate, de asemenea, ra
poarte în problemele curente ale 
economiei naționale. După dezbateri 
Comitetul Central a adoptat în una
nimitate hotărîri.

Alte numiri 
în guvernul englez
LONDRA 21 (Agerpres). — Lordul

Home, noul prim-ministru englez a 
anunțat luni alte numiri în guvern. 
Prim lord al amiralității a fost nu
mit lordul Jellicoe, iar secretar de 
stat pentru problemele de război — 
James Ramsden.

în noul guvern a fost numit și fiul 
fostului prim-ministru Macmillan, 
Maurice Macmillan, în funcția de 
secretar pentru problemele econo
mice la Ministerul de Finanțe.

La Londra au fost anunțate, de 
asemenea, schimbări în conducerea 
partidului conservator. lain Mcleod 
și lordul Poole au demisionat din 
posturile de președinți ai partidului 
conservator. Președinte al partidu
lui a devenit John Hare.

★

LONDRA 21 (Agerpres). — Lordul 
Home, primul ministru al Marii 
Britanii, a acceptat să candideze din 
partea partidului conservator în ale
gerile parțiale care urmează să aibă 
loc la 7 noiembrie în circumscripția 
Kinross din Scoția.

în cazul că va obține mandatul, 
lordul Home va deveni membru al 
Camerei Comunelor, urmînd să re
nunțe la titlul de lord.

Stare excepțională la Leopoldville
LEOPOLDVILLE 21 (Agerpres). — 

La 20 octombrie, președintele Repu
blicii Congo, Joseph Kasavubu, a de
cretat stare excepțională pe terito
riul Leopoldville-ului pe o perioadă 
de șase luni.

situației interne din 
tot mai mult atenția

Agravarea
Congo reține 
presei occidentale. Postul de radio 
Londra semnala ieri posibilitatea iz
bucnirii unei greve generale, în le
gătură cu înrăutățirea accentuată a 
condițiilor de trai ale maselor.

„Continuă anarhia în Congo“, 
subliniază ziarul vest-german „Deut
sche Zeitung“ : „Șomajul, foametea 
și teama, se arată în articol, 
constituie încă grijile principale ale 
republicii congoleze. Dezastruoasa

Trupe siriene participă la reprimarea kurzilor

îndreptate împotriva par-

Barzani. în comunicatul 
de postul de radio Bagdad

BAGDAD 21 (Agerpres). — Auto
ritățile irakiene au anunțat dumi
nică în mod oficial că trupe siriene 
participă la operațiunile din nordul 
Irakului 
tizanilor kurzi conduși de generalul 
Mustafa ~ 
transmis 
cu prilejul vizitei președintelui Ira
kului, Aref, în nordul țării, se 
precizează că președintele Irakului a 
trecut ân revistă și a salutat forțele 
unificate irako-siriene. „Vizita ma
reșalului Aref, se precizează în co
municat, a avut drept scop inspec
tarea la fața locului a forțelor anga
jate în nordul țării în operațiunile 
de curățire duse împotriva kurzi
lor“.

In cercurile diplomatice, arată co
respondentul din Beyrut al ziaru
lui „New York Times“, se apreciază 
că efectivul trupelor siriene dislo
cate în nordul Irakului este de 5 000 
de oameni.

în comunicatul transmis de postul 
de radio Bagdad se arată că pre
ședintele Aref dorește să fie la fața 
locului în timpul efectuării „ultimei 
operațiuni de curățire a teritoriului

RANGOON. Guvernul birmanez 
a anunțat naționalizarea întreprinde
rilor producătoare de țigări și a ce
lor de prelucrare a peștelui. Măsura 
are efect retroactiv de la data de 16 
august 1963. Această acțiune a fost 
întreprinsă în virtutea legii cu privi
re la naționalizarea întreprinderilor 
industriale și comerciale care se află 
în proprietatea particulară, lege pro
mulgată de către guvernul Birmanie! 
la 19 octombrie.

TEHERAN. La 
nunțat la Teheran 
l-a numit din nou 
lam în funcția de 
țării și l-a însărcinat 
noului guvern. La 22 octombrie 
ssadollah Alam urmează să prezinte 
Șahului Iranului componența noului 
cabinet.

21 octombrie s-a a- 
că șahul Iranului 
pe Assadollah A- 
prim ministru al 

cu formarea 
A-

LONDRA. La Glasgow a avut loc 
un miting al adversarilor înarmării 
nucleare din Scoția. Participanții la 
miting au cerut desființarea tuturor 
bazelor americane pentru submarine 
dotate cu rachete „Polaris“, existente 
în Scoția. în rezoluția adoptată la 
miting, demonstranții s-au pronunțat, 
de asemenea, împotriva participării 
Angliei la proiectatele forțe nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O., cerînd, în 
același timp, guvernului britanic să 
sprijine propunerea pentru crearea 
unei zone denuclearizate în Europa.

ATENA. După cum s-a mai anun
țat, Comitetul monetar grec a dat 
autorizația pentru stabilirea la Atena 
a unei sucursale a marii bănci ame
ricane „First National City Bank“. 
Băncile importante grecești au reac
ționat negativ față de instalarea 
sucursalei acestei mari bănci străine, 
temîndu-se de concurența ei. Ziarul 
„Eleftheria" relatează că sindicatul

SALISBURY 21 (Agerpres). — 
Primul ministru al Nyassalandului, 
Hastings Banda, care a întreprins o 
călătorie prin mai multe țări din 
Africa și Europa, precum și în 
S.U.A., s-a înapoiat în țară.

Luînd cuvîntul în cadrul 
miting ce a avut loc în 
Chleka, la care au participat apro
ximativ 25 mii de persoane, el a de
clarat că in urma tratativelor din

Noi «torturi pentru reglementarea pașnica 
a coiiîlictiiliii dintre Algeria și riaroc

ALGER 21 (Agerpres). — în timp 
ce la frontiera algero-marocană 
continuă să aibă loc ciocniri mili
tare, în capitalele țărilor africane, 
precum și la O.N.U. are loc o vie 
activitate diplomatică în scopul re
glementării pașnice a conflictului 
dintre Algeria și Maroc. Ministrul de 
externe algerian, Bouteflika, a sosit 
la Rabat împreună cu ministrul de 
externe al Etiopiei, Katema. Chiar 
în noaptea de 20 spre 21 octombrie, 
ministrul de externe algerian l-a în- 
tîlnit pe împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie. în urma acestei întreve
deri. la 21 octombrie, modifieîndu-și 
urgent programul, împăratul Haile 
Selassie a plecat la Alger pentru a 
încerca 
tăților.

După 
Presse, 
brie, președintele Ben Bella 

să medieze încetarea ostili-

France 
octom- 
a avut

cum anunță agenția 
în cursul zilei de 20

situație economică a acestui stat 
african se oglindește și în moneda 
sa. Francul congolez a devenit de 
fapt lipsit de orice valoare“.

Cît privește poziția maselor largi 
congoleze față de această situație, în 
articol se spune : „Muncitorul sim
plu și marele număr de șomeri nu 
știu decît un singur lucru : că le 
merge prost. Salariile nu le ajung 
pentru a-și hrăni familiile în con
dițiile prețurilor mereu crescînde. 
„Cît timp a guvernat Lumumba, ma
gazinele erau pline și banii noștri 
aveau valoare“, acesta este comen
tariul care se aude peste tot. Numai 
unui grup de privilegiați — funcțio
nari superiori, politicieni, ofițeri și 
europeni — îi este posibil să plă
tească prețurile de pe piața neagră“.

controlat de trupele generalului 
Barzani“. Dar, corespondentul men
ționat subliniază că din relatările 
observatorilor care au vizitat în ul
timele luni pe generalul Barzani re
iese că ofensiva împotriva kurzilor 
n-a fost încununată de succes. Potri
vit afirmațiilor acestora, armata 
irakiană a suferit mari pierderi, iar 
kurzii sînt la fel de puternici și con
trolează aproape același teritoriu ca 
și la începutul lunii iunie, cînd au
toritățile au declanșat războiul îm
potriva lor. După ultimele știri, a- 
rată corespondentul, kurzii au recu
cerit centrele Koysandjak și Ranya.

LAUSANNE. Comitetul clin Lau
sanne pentru apărarea drepturilor 
poporului kurd a difuzat un apel al 
Biroului Politic al 
crat din Kurdistan, 
tor șefi de state și 
țiunilor Unite.
Presse relatează că
sprijin pentru ca „guvernul irakian 
să pună capăt războiului împotriva 
poporului kurd și să satisfacă cere
rile juste ale acestuia“, exprimate 
în dorința de a se acorda Kurdista- 
nului autonomia.

Partidului demo- 
adresat mai mul- 
organizației Na- 
Agenția France 
în apel se cere

Băncii Naționale a Greciei a trimis 
telegramă premierului Mavromihalis, 
în care se subliniază că personalul 
băncii manifestă neliniște în urma 
hotărîrii Comitetului monetar de a 
acorda autorizația pentru instalarea în 
Grecia a unei sucursale a băncii ame
ricane menționate, în timp ce nici una 
din țările Pieței comune nu a permis 
aceasta. Sindicatul cere revizuirea a- 
cestei hotărîri și declară că altfel 
funcționarii Băncii Naționale a Gre
ciei vor începe acțiuni de protest.

LONDRA. Ziarul „Guardian“ re
latează din Madrid că scriitorul spa
niol Jose Bergamin, care a fost unul 
din semnatarii scrisorii de protest a 
intelectualilor spanioli împotriva 
torturilor la care au fost supuși mi
nerii din Asturia, a declarat că a fost 
amenințat cu moartea dacă nu va pă
răsi țara. Amenințările i-au parvenit 
în repetate rînduri prin telefon.

COPENHAGA. Asociația „Mișca
rea împotriva armei atomice" din 
Danemarca a dat publicității o decla
rație în care cere Folketingului (Par
lamentului) să analizeze amănunțit 
posibilitățile de care dispune Dane
marca pentru a contribui la înfăptu
irea unor măsuri de dezarmare 
generală și totală. „Considerăm, se 
arată în declarație, că punctul cen
tral în discutarea acestor posibilități 
trebuie să—1 constituie planul creării 
de zone denuclearizate. Acum, după 
semnarea Tratatului privitor la in
terzicerea parțială a experiențelor cu 
arma nucleară, s-au deschis vaste po
sibilități pentru îmbunătățirea rela
țiilor dintre Est și Vest“.

PARIS. La Paris s-au încheiat lu
crările Congresului francez de stoma
tologie, care a discutat probleme im- 

cursul lunii trecute de la Londra 
privind desființarea Federației Rho- 
desiei și Nyassalandului, s-a stabi
lit ca ziua de 6 iulie 1964 să fie ziua 
proclamării independenței Nyassa
landului. în discursul său, H. Ban
da a declarat că salută pe toți 
locuitorii albi care după proclama
rea independenței vor rămîne în 
țară și care nu vor promova o po
litică de discriminare rasială.

numeroase întrevederi cu membri ai 
guvernului algerian, precum și eu 
numeroși diplomați africani.

La Cairo a sosit o delegație gu
vernamentală algeriană pentru a a- 
duce la cunoștința Ligii arabe po
ziția Algeriei. Pe de altă parte, mi
nistrul de externe al Marocului, Ba- 
lafrej, a declarat, în legătură cu 
rezoluția adoptată sîmbătă de Liga 
arabă prin care se cerea retragerea 
forțelor armate ale celor două părți 
pe pozițiile din ajunul izbucnirii os
tilităților, că o consideră „nulă“, iar 
misiunea de conciliere „inutilă“. Mi
siunea de conciliere, alcătuită ca ur
mare a hotărîrii Ligii arabe, pleacă 
la Alger în ziua de 22 octombrie.

Conflictul de frontieră algero-ma- 
rocan preocupă în mod arzător gu
vernele statelor africane, a declarat 
ministrul de externe al Republicii 
Congo (Brazzaville), Kalanda. El s-a 
pronunțat pentru găsirea, în cadrul 
Organizației unității africane, a unor 
căi pentru soluționarea pașnică a 
conflictului. Președintele R.A.U., 
Nasser, a adresat regelui Marocului, 
regelui Libiei, președintelui Tunisiei 
și președintelui algerian telegrame 
în care le cere să întreprindă mă
suri pentru a rezolva pașnic con
flictul. Președintele Republicii Gha
na, Nkrumah, și primul ministru al 
Nigeriei au cerut, de 
telegrame adresate 
două state, încetarea 
ceperea tratativelor.

★

Bachir Boumaza, ministrul 
miei al Algeriei, a declarat că gu
vernul Algeriei a hotărît să regle
menteze transferarea de capitaluri 
în străinătate.

Această măsură, a declarat mi
nistrul algerian, va consolida siste
mul economic al țării.

asemenea. în 
șefilor ce'or 
focului și în-

econo-

Acțiuni ofensive 
ale forțelor paWotice 
din Vietnamul de sud
SAIGON 21 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția France Presse, 
în ultimele zile, în Vietnamul de sud 
au fost semnalate noi lu'pte între 
forțele patriotice și trupele diemiste. 
Cele mai puternice ciocniri au avut 
loc în localitatea Loc Ninh, opera
țiunea fiind declanșată de forțele pa
triotice care au atacat posturile în
tărite ale trupelor diemiste din apro
pierea acestei localități. Ciocniri 
militare au avut loc, de asemenea, 
în împrejurimile localității Ben Cat, 
în regiunile Tam Ky și Quinhon si
tuate în centrul țării, în localitatea 
Duc Hoa, la 30 km vest de Saigon, 
în delta fluviului Mekong și în unele 
localități situate la nord-est de Sai
gon.

Potrivit agenției France Presse 
trupele diemiste au suferit pierderi 
în oameni și armament mult mai 
mari decît forțele patriotice.

portante de specialitate. Au luat parte 
numeroși reprezentanți de peste ho
tare. în cadrul congresului, prof. Vale
rian Popescu, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne, a pre
zentat comunicarea : „Contribuții la 
studiul chistelor epidermoide ale. ma
xilarelor“, iar conferențiarul Petre 
Firu, prorector al Institutului medico- 
farmaceutic din București, comunica
rea intitulată : „Aspecte de infecție 
de focar dentară în vasculo și cardio
patii“. Pentru activitatea științifică 
deosebită desfășurată în domeniul 
stomatologiei, cei doi specialiști ro- 
mîni au fost aleși membri de onoare 
ai Asociației naționale franceze de 
stomatologie. Conf. P. Firu a fost, de 
asemenea, ales membru asociat al 
„Asociației internaționale de cercetări 
științifice în domeniul stomatologiei".

PARIS. La 20 octombrie, genera
lul de Gaulle, președintele Franței, 
s-a înapoiat la Paris din Iran, unde 
a făcut o vizită oficială.

PANAMA. Luînd cuvîntul la postul 
de televiziune din Panama, conducă
tori ai Sindicatului muncitorilor de pe 
plantațiile de banane, reprezentînd a- 
proximativ 6 000 de oameni ai mun
cii, au protestat împotriva activității 
filialei companiei americane „United 
Fruit“, care încalcă în mod sistematic 
legislația muncii din Panama. Condu
cătorii sindicali au arătat că compa
nia refuză să recunoască statutul sin
dicatelor, care a fost aprobat de auto
ritățile panameze.

NEW YORK. Asupra orașului New 
York s-a abătut un val neobișnuit de 
căldură pentru această perioadă a a- 
nului. Termometrele au înregistrat 
sîmbătă 28 de grade, stabilindu-se în 
acest fel un nou record al tempera
turii pe luna octombrie, maxima a- 
tinsă pînă în prezent fiind de 27 de 
grade în anul 1945.
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