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Joi seara, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Uniunii So
vietice în R. P. Romînă, I. K. Jega- 
lin, a oferit o recepție în saloanele 
ambasadei cu prilejul zilei de 7 No
iembrie ;— cea de-a 46-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Ia recepție au luat parte to

varășii: Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea, Gh, Gaston Marin, Gogu Ră-

dulescu, Constantin Tuzu, membri 
ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat șl ai guvernului, conducători 
ai organizațiilor obștești și instituții
lor centrale, oameni de știință, artă 
și cultură, generali și ofițeri supe
riori, ziariști romîni și corespondenți 
ai presei străine.

Au participat șefi ai misiunilor

diplomatice acreditați in R. P. Ro-* 
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

în timpul recepției, tovarășii L K. 
Jegalin și Gheorghe Ghaorghiu-Dej 
au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-0 
atmosferă caldă, deosebit de priete
nească. (Agerpres)
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Un nou an de activitate 
a echipelor de control obștesc
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Deși nu corespunde file
lor de calendar, pentru e- 
chipéle de control obștesc 
începe un-nou an de activi
tate după alegerile care ău 
avut loc recent în con
sfătuiri de producție pe 
secțjî, sectoare din între
prinderi și șantiere, adunări 
sindicale pe instituții. Res- 
pectîndu-se un principiu 
devenit tradițional, manda
tul , de încredere pentru a 
intra în componența echi
pelor a fost acordat unor 
oameni de cele mai diferite 
profesii — muncitori, teh
nicieni, medici, funcționari 
etc. — care se bucură de 
stima colectivului în mijlo
cul căruia muncesc, cu o 

activitate obștească. Din e-veche 
chipe fac parte și gospodine, alese în 
cartiere de către comitetele femeilor.

Ca și în anii trecuți, din partea 
controlorilor nou aleși cetățenii aș
teaptă o contribuție prețioasă la o cît 
mai bună gospodărire și funcționare 
a unităților comerciale, de panifica
ție și de alimentație publică, a celor 
sanitare, a stațiunilor de odihnă, la 
ridicarea nivelului de deservire în 
aceste unități.

Exponente ale. intereselor proprii 
maselor largi de cetățeni, echipele 
se numără cu miile. Numai în Ca
pitală, pînă la recentele alegeri, 
și-au exercitat controlul 1128 de a- 
semenea echipe, alcătuite din peste 
3 200 oameni ai muncii. Membrii e- 
chipelor din Pitești au efectuat, în 
ultimele șase luni, circa 800 de con
troale în unități comerciale și sani
tare. Sesizările lor au fost urmate de 
măsuri care au dus la înlăturarea 
multora din lipsurile constatate.

Experiența anilor trecuți arată 
că realizările obținute în acest do
meniu de activitate obștească se 
datoresc eforturilor comune depuse 
de consiliile locale ale sindicatelor, 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare, conducerile organizațiilor 
comerciale, ale unităților sanitare, 
balneare, urmărind o cît mai mare 
eficacitate a controlului obștesc.

Dar nu este de ajuns ca sindica
tele să asigure buna organizare, în
drumarea atentă- a echipelor. Pro
blema cea mai importantă în aceas
tă activitate obștească este ecoul, 
eficacitatea sesizărilor făcute de 
echipe. în rezolvarea ei sînt intere
sați deopotrivă toți factorii care ur
măresc satisfacerea cerințelor cetă
țenilor în sectorul comerțului, în cel 
sanitar. Dezinteresul față de semna
lele venite de la controlorii obștești 
este o atitudine incompatibilă cu 
obligațiile ce revin unităților res

Succesele mecanizatorilor
In ultimele zile, în regiunea Su

ceava s-a intensificat ritmul arături
lor de toamnă, Mecanizatorii au reușit 
să are aproape 49 la sută din suprafața 
destinată însămînțărilor de primăvară. 
Rezultatele cele mai bune au fost obți
nute în raioanele Fălticeni și Săveni, 
unde aceste lucrări au fost executate pe 
mai mult de 57 li sută și respectiv 61 
la sută din . suprafețele planificate. 
Fruntași pe regiune se mențin mecani
zatorii din G.A.S., care au efectuat ară
turi de toamnă pe aproape 80 la sută 
din suprafețele prevăzute în plan. Con
comitent cu arăturile de toamnă, după 
indicațiile specialiștilor, se încorporează 
importante cantități de îngrășăminte 
chimice și organice.

★

T,a gospodăria agricolă colectivă din 
Cioranii de Jos, regiunea Ploiești, se lu
crează intens la executarea ogoarelor 
de toamnă. Mecanizatorii din brigăzile 
a 2-a și a 13-a de la S.M.T.-Ciorani au 
executat această lucrare pe 700 de hec
tare din 1100 planificate.

De curînd s-au început arăturile și în 
orezărie. Numai în cîteva zile, s-a arat 
suprafața de 50 hectare, lucrare ce con
tinuă intens, folosindu-se zilnic 17 trac
toare. 

La G.AJ. Mihăilești, raionul Drăgănești Vlașca, ie luorează inten« la executarea arăturilor da toamnă,

pective. Combătînd asemenea pozi
ții, organele de partid să controleze 
cu exigență ca sesizările făcute să 
fie rezolvate operativ, în favoarea 
consumatorilor, pentru îmbunătăți
rea continuă a deservirii acestora. 
Ce se poate spune, de pildă, despre 
acele unități comerciale și de ali
mentație publică din Ploiești sau 
Craiova, în ale căror registre unice 
de control s-au găsit propuneri și 
sesizări ale echipelor rămase simple 
„autografe“, neurmate de măsuri ?

Un aspect al răspunderii comune 
în ce privește eficacitatea activită
ții echipelor îl constituie și anali
zele periodice la care participă re
prezentanți ai consiliilor locale ale 
sindicatelor, conducători ai organi
zațiilor comerciale, ai întreprinderi
lor de alimentație publică, ai unități
lor sanitare etc., cît și controlori ob
ștești. Rolul important al acestor 
ședințe este bine cunoscut — acela 
de a se lua, operativ, măsuri ca răs
puns la constatările echipelor.

O contribuție importantă la spo
rirea eficacității controlului obștesc 
se cere îndeosebi din partea sfatu
rilor populare. în cadrul lor, de a- 
ceastă problemă răspund, în primul 
rînd, vicepreședinții a căror sferă de 
activitate cuprinde unitățile contro
late.

în această perioadă are loc in
struirea echipelor nou alese. Pînă la 
1 decembrie această acțiune urmea
ză să fie încheiată ; apoi, echipele 
își vor începe efectiv munca. A- 
ceste instructaje merită o atenție 
deosebită, deoarece de calitatea lor 
va depinde și aceea a activității 
controlorilor obștești. Lor li se în
credințează misiunea de a urmări, 
cu ochi de gospodar, o seamă de 
probleme printre care și aspectele 
de sezon ale aprovizionării și deser
virii atît în unitățile comerciale și 
de panificație, cît și în spitale, poli
clinici, stațiuni de odihnă.

îmbunătățirea continuă a metode
lor de lucru ale controlului obștesc, 
creșterea eficacității lui sînt strîns 
legate de întărirea colaborării, în a- 
ceastă privință, între consiliile lo
cale ale sindicatelor și sfaturile 
populare, de sprijinul permanent al 
organelor și organizațiilor de partid.

Pornind la drum la începutul unui 
nou an de muncă pe tărîm obștesc, 
experiența acumulată pînă acum în 
acest domeniu constituie 
care trebuie să se țină 
fiecare pas ; ea poate fi 
bogățită. Organizată și 
cît mai bine, desfășurată sistematic 
în folosul cetățenilor, activitatea e- 
chipelor va contribui în continuare 
la îmbunătățirea muncii în sec
toarele de deservire.

un bun de 
seama la 
mereu îm- 
îndrumată

Lucrări
în regiunea Oltenia 

din cele 360 000 ha pla
nificate au fost arate 
pînă acum aproape 
260 000 ha. Rezultatele 
obținute puteau fi și 
mai bune dacă în toate 
raioanele s-ar fi lucrat 
în ritm susținut. în ra
ionul Balș mai sînt de 
arat circa 7 000 ha.

în gospodăriile din 
Drăgotești, Ungureni, 
Greci și altele din acest 
raion nu a mai rămas 
nici un petec de ogor 
nearat. Colectiviștii au 
eliberat din timp tere
nul, permițînd mecani
zatorilor să lucreze din 
zori și pînă seara. E- 
xemplul unităților frun
tașe arată că și în raio
nul Balș sînt condiții ca 
arăturile de toamnă să 
se desfășoare într-un 
ritm mai intens. în une
le gospodării colective, 
arăturile au rămas însă 
mult în urmă. La Po- 
pînzălești mai sînt de a-

le pot fi
rat mai bine de 400 ha. 
Aceasta în primul rînd 
pentru că n-au fost 
folosite rațional trac
toarele. în ziua de. 4 
noiembrie, nici unul din 
cele 12 tractoare nu 
ara : 2 erau defecte, 4 
semănau (deși consiliul 
de conducere al gospo-

ln raionul Balș

dăriei raportase consi
liului agricol raional că 
lucrarea aceasta a fost 
terminată), iar restul nu 
aveau unde ara deoa
rece terenul era ocupat 
cu coceni de porumb și 
sfeclă.

La fel stau lucrurile 
și în gospodăriile co
lective din Lăcrița, 
unde mai sînt de arat 
aproape 600 ha, la O- 
sica de Sus (380 ha), la 
Pîrșcoveni (400 ha). Rit-

La Combinatul siderurgic Hune
doara se execută o construcție 
auxiliară.

Tehnica, moderna 
in industria sticlei
Ca și în alte sectoare ale indus

triei ușoare, și în cel al sticlăriei au 
fost luate măsuri pentru extinderea 
tehnicii noi. în ultimul timp, la 
Complexul de faianță și sticlă din 
Sighișoara a intrat în funcțiune, 
noua unitate pentru producerea am
balajului, la fabricile de sticlă din 
Azuga, Turda și la „Vitrometan'L 
Mediaș au fost automatizate 'unele 
operațiuni ale procesului tehnologic 
etc. Gradul de automatizare în in
dustria sticlei a crescut în prezent 
la 55 la sută. Anul acesta au fost 
modernizate cuptoarele de topit sti
clă, s-a extins procesul tehnologic 
de fabritare a conurilor pirometrice, 
s-au pus la punct procesele teh
nologice de fabricare a semicrisțalu- 
lui, a sticlei colorate etc.

grăbite
mul ■ nesatisfăcător de 
lucru este determinat 
în mare măsură și de 
faptul că în aceste uni
tăți terenul este elibe
rat cu încetineală, de 
culturile tîrzii.

Conducerea S.M.T. 
Olari nu a luat din 
timp măsuri pentru a- 
provizionarea în condi
ții bune a tuturor brigă
zilor de tractoare cu 
combustibil, lubrifianți, 
piese de schimb. Depla
sarea atelierului mobil ia 
brigăzi se face cu în- 
tîrziere.

Este necesar ca în a- 
cesté zile comitetul ra
ional de partid și consi
liul agricol raional să 
îndrume activitatea me
canizatorilor și a colec
tiviștilor pentru grăbi
rea arăturilor de toamnă.

R. APOSTOL 
coresp. „Scînteii"

Cuvîntul tovarășului
I. K. Jegalin

Cuvîntul tovarășului
Gh. Gheorghiu-Dej

Scumpe tovarășe Gheorghe 
1 Gheorghiu-Dej,

Scumpe tovarășe Ion Gheorghe 
Maurer,

Dragi tovarăși și prieteni,
Stimate doamne și stimați domni, 
Acum 46 de ani, s-a săvîrșit un 

eveniment istoric memorabil — ma
rele Lenin a proclamat întemeierea 
primului stat din lume al muncito
rilor și țăranilor.

Intr-o perioadă relativ scurtă din 
punct de vedere istoric poporul 

I nostru, sub conducerea înțeleaptă a 
! P.C.U.S., a străbătut o cale uriașă 
i — de la salvele de tun ale crucișă- 
. torului „Aurora" la lansarea nave

lor cosmice. în cei 46 de ani care 
au trecut, socialismul, construit cu 
mîinile oamenilor sovietici, a trans
format în mod radical patria noas
tră, în așa fel încît dintr-o țară 
agrară înapoiată, ea a devenit o 
mare putere industrială înaintată.

Oamenii muncii din țara noastră, 
sub conducerea Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și a Comitetului 
său Central în frunte cu Nikita 
Sergheevici Hrușciov, au obținut 
mari succese în îndeplinirea hotărî- 
rilor Congresului al XXII-lea al 
partidului nostru comunist.

S-au schimbat chipul moral, con
știința omului sovietic. Astăzi, a- 
cesta este un om întru totul nou — 
constructor activ al comunismului
— om al viitorului. Cu mîinile aces
tui om se împlinește visul secular al 
oamenilor muncii din întreaga lume
— crearea viitorului comunist lu
minos.

Pentru îndeplinirea acestei sarcini 
nobile, poporul sovietic, ca și po
poarele întregii lumi, are nevoie de 
pace. Uniunea Sovietică promovea
ză în mod consecvent o politică de 
coexistență pașnică între statele cu 
orînduiri sociale diferite. O confir
mare grăitoare a acestui fapt o con
stituie unul dintre primele docu
mente ale puterii sovietice, semnat 
acum 46 de ani — Decretul asupra 
păcii —, precum și Tratatul de la 
Moscova privitor la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă, semnat recent.

Astăzi, forțele păcii sînt repre
zentate de avangarda puternică — 
marea comunitate a țărilor sociâ- 

; liste.
aduce o mare contribuție la întă
rirea și dezvoltarea coeziunii lagă
rului socialist.

Oamenii sovietici se bucură sincer

Republica Populară Romînă Pentru prietenia și colaborarea

Tehnologie înaintată — economii mari
In primele trei trimestre ale anu

lui întreprinderile industriei meta
lurgice și constructoare de mașini 
au realizat 178 milioane lei economii 
peste plan. La producția marfă com
parabilă, prețul de cost a fost re
dus în această perioadă cu 1,1 la 
sută față de plan. Majoritatea e- 
c on oralilor realizate au fost obținute 
prin reducerea costurilor de produc
ție, extinderea metodelor modeme 
de lucru și a tehnicii înaintate. U- 
zinele de utilaj petrolier din Tîrgo- 
viște, de exemplu, au realizat eco
nomii de 725 000 lei numai prin apli
carea unor procedee avansate de 
turnare. La Uzinele ,,Balanța”-S'ibiu, 

Mașina trece în goană pe șo
seaua șerpuită, printre dealurile 
îmbrăcate în păduri, pe care 
toamna le-a prefăcut înhr-o simfo
nie de culori vii, galbene, brune, 
roșcate. Lăsăm în urmă, prin cea
ța albăstrie, sat după sat, și ne o- 
prlm într-o localitate la marginea 
căreia, pe niște coline domoale, 
oe văd sonde. Și, totuși, aici nu 
este nici o schelă petroliferă, după 
cum ai fi tentat să crezi la prima 
vedere. Sondele răzlețite pe înălți
mile din preajmă aparțin unui 
șantier de explorare geologică 
pentru minereuri de fier.

Văzută de aproape, imaginea 
șantierului nu este lipsită de ine
dit. De obicei, cînd ne gîndim la 
munca geologilor, ne apare în 
minte figura devenită clasică a o- 
muiui care investighează teritorii 
noi, cu rucsacul în spate și cu un 
ciocan în mînă. Activitatea căută
torilor de „comori” — bogății mi
nerale ale subsolului — este însă 
mult mai complexă. Omul cu ruc
sacul în spate deschide abia pri
ma pîrtie, ca un cercetaș de recu
noaștere. In urma lui vin alții, or
ganizați în echipe mai numeroase. 
Ei continuă investigarea stratelor 
geologice cu ajutorul unor aparate 
și instalații care măsoară proprie
tățile fizice ale rocilor, făcînd ceea 
ce se numește prospecțiune geofi
zică. Dar abia forajul de explora
re, efectuat de șantiere specializa
te, cum e acesta de aici, deter
mină cu precizie forma și dimen
siunile corpurilor de minereu ale 
zăcămîntulul. „Comoara” subpă- 
mtnteană e „cîntărită” și „măsu
rată”. Vine rtndul unor întreprin
deri industriale, al minerilor, ca s-o 
scoată la lumină.

O rețea vastă, cuprinzînd șan
tiere, formații, echipe, laboratoare 
a două mari întreprinderi: una de 
prospecțiuni și alta de explorări, a 
căror aotivitate e coordonată de 
Comitetul geologic, se desfășoară

de succesele poporului romîn frate, 
care, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Comitetului 
său Central, în frunte cu Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pășește cu fermitate 
pe calea desăvîrșirii construcției so
cialiste.

îngăduiți-mi ca de ziua celei de-a 
46-a aniversări a Marii Revoluții 
din Octombrie să urez noi succese 
mari tuturor oamenilor muncii din 
Romînia în lupta lor pentru desă- 
vîrșirea construcției socialismului.

Dragi tovarăși și prieteni !
Stimați oaspeți !
Noi și dv. trăim într-un timp atît 

de minunat, cînd ideile comunismu
lui, cucerind masele largi populare, 
au devenit cea mai mare forță ma
terială. Aceste idei sînt atotputerni
ce pentru că sînt profund adevărate, 
verificate de experiența istorică a 
Uniunii Sovietice, a tuturor țărilor 
socialiste. Ideile marxism-leninismu- 
lui, victoriile țărilor socialiste des
chid oamenilor cele mai largi ori
zonturi ale lumii noi. Viitorul apar
ține socialismului și comunismului, 
care statornicesc pe pămînt Pacea, 
Munca, Libertatea, Egalitatea, Fră
ția și Fericirea tuturor popoarelor.

îngăduiți-mi să toastez pentru 
propășirea continuă a Republicii 
Populare Romine.

Pentru noi succese mari, obținute 
de harnicul și talentatul popor ro
mîn în opera de desăvîrșire a cons
trucției socialismului.

Pentru prietenia veșnică și de 
nezdruncinat dintre popoarele sovie- 
tic-și romîn.

Pentru coeziunea și unitatea tutu
ror țărilor lagărului de neînvins al 
socialismului.

Pentru gloriosul Partid Muncito
resc Romîn — însuflețitorul și orga
nizatorul tuturor victoriilor poporu
lui romîn.

Pentru sănătatea marelui nos
tru prieten, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pentru sănătatea 
membrilor Biroului Politic, pentru 
sănătatea membrilor Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Pentru guvernul romîn în frunte 
cu tovarășul Ion Gheorghe Maurer.

Pentru sănătatea membrilor Con
siliului .de Stat al R. P. Romine.

dintre popoarele planetei noastre.
Pentru pace în întreaga Iunie.
Pentru sănătatea tuturor celor 

prezenți !

reproiectarea unor repere și utiliza
rea mai rațională a materiilor pri
me a due la economisirea a peste 
2 000 000 lei. Aproape 4 340 000 lei 
au economisit și metalurgiștii de 
la uzinele din Cîmpulung Muscel 
prin înlocuirea unor materiale 
cu altele mai ieftine, fără să 
influențeze calitatea produselor. E- 
fectul economic al unor importante 
măsuri tehnico-organizatorlce luate 
la Uzinele „23 August” s-au con
cretizat în 3 738 000 lei economisiți 
prin introducerea tehnologiei de 
grup la prelucrarea roților dințate 
și a axelor și prin croirea rațională 
a materialelor.

pe tot cuprinsul țării, pentru a 
pune în valoare, așa cum prevăd 
hotărîrile celui de-al III-lea Con
gres al partidului, noi rezerve in
dustriale de substanțe minerale u- 
tile. Volumul cercetărilor e în con
tinuă creștere. Adunarea probelor 
de roci,., analizele de laborator, al
cătuirea de hărți, calculele pentru 
amplasarea sondelor, disputele 
pentru interpretarea științifică a 
datelor obținute, emoția sondorului 
care a soos prima probă de mi
nereu și încă atîtea alte aspecte 
ale muncii de fiecare zi sînt prile
juri de satisfacție, alcătuiesc lao
laltă conținutul a ceea ce am pu
tea numi pasiunea de a descoperi, 
caracteristică tuturor acestor oa
meni.

Fiecare regiune, fiecare colț din 
suprafața țării trebuie cartat, 
prospectat prin diferite metode, 
spre a cunoaște cît mai bine alcă
tuirea sa geologică. Deseori, a- 
semenea cercetări și revizuiri a- 
duc surprize neașteptate. S-ar pu
tea spune, de pildă, că ö lovitură 
de ciocan fericită în stîncă a dus 
la descoperirea unui zăcămînt de 
baritină (material ce folosește la 
prepararea fluidelor de foraj). De 
fapt e vorba de zelul a doi tineri 
geologi, Florian Tănăsescu și 
George Pitulea. Cuprinși de pa
siunea cercetării geologice, ei au 
depășit perimetrul ce le-a fost 
„planificat" și au dat de primele 
iviri la suprafață ale bariiinei. Ur
mărind fragmentele de baritină 
„din aproape în aproape”, ei au 
găsit zăcămînitul. Elucidarea, pe 
calea discuțiilor, a unor probleme 
privind geneza și vtrsta minerali- 
zațiilor investigate a orientat pros
pecțiunile și operațiile de explora
re pe o cale fructuoasă.

Trezirea la viață a unor zăcă
minte de cărbuni energetici a ne
cesitat desfășurarea unei activități 
intense, mai ales pe șantierele de 

Stimate tovarășe ambasador, 
Dragi tovarăși și prieteni, 
Doamnelor și domnilor.
Dați-mi voie ca în numele Corni 

tetului Centrai al Partidului Mun
citoresc Romîn, ,al Consiliului de 
Stat, al Consiliului de Miniștri și 
în numele întregului popor romîn 
să adresez un salut frățesc și cele 
mai calde felicitări Comitetului 
Central ăl Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Prezidiului So
vietului Suprem. Consiliului de Mi
niștri și' poporului sovietic cil pri
lejul celei de-a 46-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

în anii care au trecut de la vic
toria Revoluției din Octombrie, oa
menii sovietici au făurit o economie 
puternică, în plin avînt, și-au trans
format patria într-o putere indus
trială de prim rang. Istoricele rea
lizări obținute de poporul sovietic 
în dezvoltarea economiei și culturii, 
în făurirea bunăstării celor ce mun
cesc, înfăptuirea cu succes a gran
dioaselor obiective ale programului 
construcției desfășurate a comunis
mului, aduc cel-niai mare aport Ta 
continua întărire a comunității ță
rilor socialiste, a forțelor progresu
lui social și păcii.

între Uniunea Sovietică și Romî
nia, între' popoarele și partidele 
noastre se dezvoltă . și se întăresc 
continuu relații de prietenie frățeas
că și colaborare multilaterală. Bucu- 
rîndu-se de 'realizările remarcabile 
ale poporului sovietic ca de pro
priile sale succese, poporul nostru 
transmite în această zi sărbăto
rească oamenilor muncii sovietici 
urări de noi victorii, de înflorire și 
prosperitate a Uniunii Sovietice.

Problema problemelor epocii 
noastre este asigurarea păcii. Uniu
nea Sovietică, guvernul sovietic 
și-au cîștigat mari merite în fața 
popoarelor lumii datorită eforturi
lor neobosite pentru instaurarea în 
relațiile dintre state a climatului 
de destindere, de înțelegere și cola
borare, pentru preîntîmpinarea pri
mejdiei unui nou război mondial 
Politica leninistă de pace a Uniunii 
Sovietice, a celorlalte state socialis
te găsește un ecou profund în lume, 
se bucură de simpatia și sprijinul 
tuturor popoarelor iubitoare de 
pace.

Republica Populară Romînă, îm
preună cu Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste, militează

Geologii cercetează o deschidere

explorare, deoarece urmărirea 
stratelor din adine, s-a efectuat pe 
o suprafață de cîteva sute de ki
lometri.

Dar și eforturile celor care cer
cetează apele subterane, ale hi- 
drogeologilor, nu sînt de mai 
mică importanță. Descoperirea u-, 
nor izvoare termale s-a făcut pe 
bază de deducție, prin interpreta
rea hărților pe care erau marcate 
foraje de explorare efectuate ante
rior pentru un alt scop, într-o re
giune apropiată. Specialistul hi- 
drogeolog, însă, cercetîndu-le din 
unghiul său de vedere, a consta
tat: „aici sînt condiții pentru e- 
xistența unor surse de apă terma
lă”. Forajul de explorare a confir
mat ipoteza lui. Astăzi, aceste iz
voare fierbinți slujesc la încălzirea 
unor sere și pentru viitoarea termo- 
ficare a unor cartiere dintr'-un 
mare oraș. Tot prin străduința hi- 
drogeologilor au fost „puse în 
funcțiune“, la Borsec noi izvoare 
de apă minerală, sau în alte 
regiuni au fost găsite bogate 
surse de ape subterane, unele 
arteziene, care satisfac astăzi ce
rințele unor unități socialiste din 
agricultură și oferă posibilități 
largi pentru irigație.

Iată doar cîteva aspecte alese 
cu titlu exemplificativ. care scot 
în evidență activitatea stăruitoare 
a neoeteniților exploratori ai a- 
d incurii or. 

perseverent pentru triumful prin
cipiilor de coexistență pașnică între 
toate statele, fără deosebire de re
gim social. întregul curs al eveni
mentelor demonstrează ca aceste 
principii se impun cu tot. mai multă 
putere ca singurele juste și rațio
nale în relațiile internaționale.

Pe acest plan se situeazășiînche
ierea Tratatului cii privire Ța inter
zicerea experiențelor nucleare în 
trei medii, tratat printre ai cărui 
primi . semnatari se nurhără Repu
blica Populară Romînă. Deși acest 
tratat nu rezolvă problemele majo
re ale luptei pentru preîhțîlhpinarea 
unui nou război mondial, el consti
tuie un succes de seamă al politicii 
de coexistență pașnică, venind în îri- 
tîmpinarea. cerințelor ' exprimate 
de-a lungul multor ani de opinia 
publică mondială cu privire la înce
tarea experiențelor nucleare, expe
riențe care reprezintă un periçol 
pentru populația întregului glob pă- 
mîntesc. ~

Luptînd consecvent pentru înfăp> 
tuireă dezarmării generale și totale, 
ca singura cale eficientă pentru ex
cluderea războaielor din viața socie
tății, considerăm necesar ■ să spriji
nim orice pas, orice măsură care 
pot contribui la destindere ihlréla- 
țiile între state și la soluționarea pe 
cale pașnică a problemelor interna
ționale litigioase.

Partidul Muncitoresc Romîn și gu
vernul țării noastre își vor aduce 
și în viitor întreaga lor contribu
ție la dezvoltarea colaborării pașni
ce între toate țările, la întărirea 
prieteniei frățești cu Uniunea Sovie
tică și celelalte țări socialiste, la 
victoria cauzei păcii și socialismu
lui.

Permiteți-mi să toastez pentru 
marele popor sovietic, pentru prie
tenia de nezdruncinat dintre popoa
rele sovietic și romîn; pentru con
ducătorul încercat și călit în lupte 
ai poporului sovietic — gloriosul 
Partid Comunist leninist al Uniunii 
Sovietice, pentru Comitetul său Cen
tral și guvernul sovietic ; în sănă
tatea primului secretar al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și președin
tele guvernului sovietic, tovarășul 
Hrușciov ; în -sănătatea ambasado
rului Uniunii Sovietice la București, 
tovarășul Jegalin ; pentru pace și 
prietenie între toate popoarele ; în 
sănătatea dumneavoastră, a tuturor!

naturală în care apar urme dp minereu

Șantierul pe care-1 vedem mi
jind în depărtare prin ceața fu
murie alcătuiește una dintre 
multele, unități de explorare din 
țaTă. Zăcămîntul de siderită, pe 
care îl cercetează sculele de 
foraj ale sondezelor, s-a năs
cut în erele vechi, la confluen
ta apelor care urcau sau coborau 
prin strate, „în zona de contact în
tre depozitele vulcanice și depozi
tele sedimentare”, cum precizează 
geologii în limbajul lor de specia
litate. Particulele de fier pe care 
le conțineau, filtrate de roca po
roasă. an substituit carbonatul de 
calciu, dînd naștere unei benzi 
compacte de siderită.

E drept că în unele locuri din- 
tr-o regiune apropiată minereul de 
fier a fost găsit la suprafață și a 
fost prelucrat încă în eecolul tre
cut, în topitorii rudimentare; că în 
literatura de specialitate era des
crisă și această zonă, ca fiind pro
pice pentru formarea în timpurile 
geologice a unor acumulări de 
fier, fapt confirmat și de prezența 
unor izvoare de borvizurj ferugi- 
noase; totuși, „pînă în ultimii ani 
aceste locuri n-au constituit o- 
biectivul unei cercetări sistematice 
și aprofundate”.

V. NICOROVICI

(Continuare In pag. III-a)



Lecfii interesante, dar

din

ex-

sale păreri. Este clar că în 
mod cursanții capătă o 
mai largă, de ansamblu, 
procesului tehnologic.

de experiență între

„1 Mai"

mwearaa Lectorii au cuvîntul

DIN ZIARELE 
DE UZINĂ

Recent, ziarul de uzină „Semă
nătoarea" din București a publi
cat o pagină specială dedicată 
cursurilor de ridicare a calificării 
profesionale. în cadrul paginii 
și-au spus cuvîntul lectorii. Unul 
din articole, intitulat „Lecțiile și 
sarcinile de producție", scoate în 

. evidență necesitatea orientării 
cursurilor de ridicare a calificării 
în direcția prezentării noțiunilor 
cît mai strâns legate de caracteris
ticile noilor produse. „Muncitorii 
cursanți — arată autorul articolu
lui, tov. A. Ciobanu — au posibi
litatea astfel ca,. cel puțin . cu o 
lună înainte de introducerea noi
lor produse, să fie ajutați de lec
tori pentru a le cunoaște și exe
cuta apoi în condiții Cît mai bune. 
Pentru luna aceasta, secția a 6-a- 
preparat va trebui să execute re
perele componente ale unor noi 
produse. în programa analitică 
s-au prevăzut cîteva lecții adec
vate : „Toleranțe și măsură
tori pentru noile produse", „Ci
tirea desenului și folosirea do
cumentației tehnice la 'reperele 
mai dificile", „Noțiuni de organi
zare a locului de muncă în noile 
condiții determinate de asimilarea 
noilor produse" etc. Lectorii au 
pregătit mai multe planșe care în
fățișează filmul prelucrării lor, cu 
cotele fiecărei faze, cu exemplifi
carea unor, noțiuni de determinare 
operativă a calității materialelor“.

Maistrul E. Rafiu semnează un 
articol în care arată că expunerile 
care nu au legătură con
cretă cu activitatea cursanților 
n-au prea mare eficacitate. „Por
nind de la o asemenea constatare 
am găsit de cuviință să însoțesc 

. fiecare expunere cu planșe, cu 
piese sau chiar cu matrițe întregi 
(dat fiind că toți cursanții mei 
sînt matrițeri). Cînd. am vorbit 
despre cote, toleranțe și ajustaje 
am pregătit și un tabel de tole
ranțe, apoi am făcut demonstra
ția tehnică pe trei matrițe.

Am considerat și consider 
misiunea mea de lector nu 
cetează după părăsirea sălii
cursuri. Ca maistru am urmărit la 
locul de muncă cum își găsesc 
aplicabilitate cunoștințele acumu
late de cursanți și am constatat un 
fenomen îmbucurător : fiecare 
cursant matrițer își transcrisese

pentru el și folosea ori de cîte ori 
avea nevoie tabelul cu toleranțele".

D. Zamfir, autorul unui alt ar
ticol, pledează pentru organizarea 
unor schimburi de experiență în- 
țre lectori. Inginerul D. Gămăleț, 
după ce expune partea teoretică a 
lecției, coboară în atelier și face 
demonstrații practice. Metoda răs
punde necesităților producției. 
Totuși are un dezavantaj: ea în
gustează unghiul cunoașterii largi, 
desfășurate a tehnologiei, limi- 

. tează cunoștințele la o anumită 
operație. Alți lectori, de la secția 
a Vl-a, care au tot lăcătuși în 
cercurile lor, procedează într-un 
mod diferit. în timp ce predau, 
ilustrează expunerea teoretică cu 
desene, fișe, faze de execuție, aduc 
în sală și piese. Mai mult, elabo
rează după desenul de. execuție 
tehnologia unor repere și fiecare 
cursant contribuie direct, cu pro
priile 
acest 
ziune 
supra

Muncitori de cele mai diverse 
profesii, cu pregătire și vîrste dife
rite, au găsit în cursurile de ridi
care a calificării un minunat pri
lej de a-și împrospăta cunoștințele, 
de a-și însuși altele noi în meseria 
pe care o profesează și, mai ales, 
de a găsi răspunsuri la nenumăra
tele probleme pe care le ridică zi 
de zi tehnica nouă și practica la 
locul de muncă.

Nu-i de mirare, deci, că redes
chiderea cursurilor de ridicare a 
calificării a fost primită și în acest 
an cu mare interes de către munci
torii de la Uzinele 
Ploiești.

Au fost recrutați lectori cu 
periență, dornici să predea lecții 
interesante, cu un bogat conținut, 
legate nemijlocit de cerințele sec
țiilor și ale locurilor de muncă, de 
cele mai recente realizări din res
pectivele domenii, s-au întocmit 
tematici în funcție de problemele 
specifice ale locurilor de muncă, 
înscrierile s-au făcut apoi potrivit 
meseriei și gradului de pregătire

schimb 
cești lectori ar fi cit se poate 
bine venit.

însemnătatea practicii 
în producție

x-a'JUl

că 
în
de

Comitetul de partid 
și conducerea între
prinderii noastre dau o 
atenție deosebita pre
gătirii viitorilor mun
citori. Cei mai buni in
gineri ai fabricii sînt 
încadrați ca profesori 
la școala profesională 
de ucenici, iar în fa
brică practica în pro
ducție a elevilor-uce- 
nici este îndrumată de 
maiștri competenți, cu 
o înaltă calificare.

O problemă destul 
de importantă în pre
gătirea elevilor este

practica în producție, 
pe care se fundamen
tează restul cunoștin
țelor acumulate în 
școală. Ucenicul și 
muncitorul stau aple
cați asupra mașinii 
— unul ca profesor, 
celălalt ca elev — lu- 
crînd și discutînd des
pre tainele meseriei 
îndrăgite. Muncitorii 
mai vechi împărtășesc 
cu dragoste cunoștin
țele lor elevilor uce
nici, ca aceștia, cînd 
vor termina școala, să 
fie cît mai bine pre
gătiți.

Din păcate însă, unii 
elevi-ucenici nu înțe
leg rostul practicii în 
producție. Ei cred că, 
venind în . fabrică și 
scăpînd de suprave
gherea pedagogului 
sau a profesorului, pot 
să se plimbe în voie, 
să-și irosească timpul, 

deci că toți 
să fie

Se cere 
elevii-ucenici 
supravegheați îndea
proape și îndrumați în 
orele de practică de 
către șefii de brigăzi, 
de maiștrii de schimb, 
de șefii de ateliere.

profesională. S-a urmărit asigura
rea unei eficacități maxime a 
cursurilor.

Un colectiv de specialiști s-a de
plasat de curînd în cîteva secții ale 
uzinei pentru a constata la fața 
locului cum se desfășoară diferitele 
cursuri. Iată cîteva din constatări
le făcute.

Secția construcții metalice a 
constituit și prima satisfacție. 
Tocmai se ținea cursul de lăcă
tuși construcții-metalice. La tablă, 
profesorul — maistrul Nicolae 
Naghi — preda noțiuni de geome- 
trie-desen tehnic și anume : cons
trucții grafice necesare la trasaj. 
în bănci — elevii : Nicolae Enciu 
— trasator, Ene Traian — cazan
giu și încă 28 colegi de-ai lor în
tru meserie.

în secția reparații-mașini predă 
chiar șeful secției, tov. ing. Emili- 
an Ghinea, despre nituire. Aceeași 
atmosferă de școală domnește și 
aici : seriozitate la tablă, interes și 
atenție în bănci. Din 59 înscriși 
8 sînt în schimbul II și 18 sînt 
absenți (de ce așa mulți ? se în
treabă pe drept cuvînt autorul ar
ticolului). 40 sînt lăcătuși și 19 
așchietori. De ce la un loc ? Te
matica, întocmită atent, cu simț 
de răspundere, cuprinde probleme 
care interesează pe orice lăcătuș 
montor și încă probleme de strictă 
specialitate. Dar ce fac strungarii, 
frezorii, rectificatorii ? Degeaba 
vor aștepta ei teme care să-i inte
reseze. Este drept că vor afla în 
cadrul a trei lecții despre meca
nismul bielă-manivelă, în alte lec
ții despre capul de cruce, pistoane, 
volant, dar nimic despre regimuri 
optime de așchiere, despre ascu
țirea sculelor sau caracteristicile 
pietrelor abrazive. Este oare bine 
să se procedeze așa ? Nu cumva 
faptul că pentru uncie categorii 
de cursanți aceste lecții nu pre
zintă interes este una din cau
zele absențelor destul de mari de 
la aceste cursuri ?

La G.A.S. Petrești, raionul Sebeș, 
regiunea Hunedoara, s-a dat în fo
losință a doua stație de muls me
canic tip impuls. Cu ajutorul aces
tor instalații moderne, mulsul du
rează mult mai puțin și este făcut

I în condiții igienice perfecte.

Case laborator 
gospodăriile colective

DRĂGĂȘANI (coresp. „Scînteii“). 
Pentru înțelegerea mai concretă a 
cunoștințelor predate la învățământul 
agrozootehnic de masă, Consiliul a- 
gricol raional Drăgășani a îndrumat 
gospodăriile colective din raion să 
treacă la organizarea de case labo
rator. In 20 de gospodării colective 
din raion, printre care Ștefănești, 
Prundeni, Zăvideni, Orlești, Voicești 
etc., urmează să ia ființă pînă la des
chiderea cursurilor astfel de case la
borator. Ele vor fi dotate cu un bo
gat material didactic : colecții de se
mințe, planșe, mulaje, eprubete, ter
mometre, pluviomètre etc. O parte 
dintre gospodăriile colective au tre
cut la procurarea acestor materiale.

Este înscrisă la starea civilă cu nu
mele de Lidia Dieu, născută Drăghici. 
Are 26 de ani. De felu] ei e din Giur
giu. Drept este că urbea sa natală nu 
întră în rindtrl marilor, orașe. în orice 
caz, trebuie să reținem, pentru cazul 
nostru, că Lidia Dictf e la obîrșie oră- 
șeancă, Mai mult. După ce a terminat 
liceul în Giurgiu, șase anj încheiați i-a 
petrecut la București, unde a urmat 
cursurile Facultății, de medicină. De a- 
nul trecut, ea e doctoriță.

Pînă a merge mai departe cu po
vestirea noastră, nu se poate să nu ne 
oprim asupra unui fapt încărcat de 
semnificații : la 25 de ani ajunge doc
toriță fata lui Marin Drăghici, paznic 
la o întreprindere din Giurgiu, și a 
Elenei, bucătăreasă la Spitalul unificat 
de stat, tot acolo ! în ceasul înflăcărat 
al eliberării noastre, fata abia se pregă
tea să intre în clasa I elementară. 
Copilăria ei, fără doar și poate, nu s-a 
scăldat în huzur. Părinții ei erau oa
meni obidiți, obișnuiți cu traiul din 
greu. Pe atunci, nici n-ar fi cutezat să 
viseze că fata lor ar putea să studieze.

Și iată : Lidia Dieu, de 26 de ani, 
giurgiuveancă și fostă studentă bucu- 
reșteană, este astăzi, de un an de zile, 
doctoriță la Gîrlița, în raionul Adam
clisi. Văzînd-o pe ulițele circumscrip
ției ei sanitare n-ai zice că-i în stare 
de o prea mare energie. Este ea înaltă, 
dar atît de subțire șj de firavă ! Poate, 
ce] mult, ochii ei mari, vioi, să-ți spună 
cîte ceva despre vigoarea să lăuntrică. 
Oricum, oameni; de prin partea locu
lui tocmai despre asta vorbesc : această 
femeie plăpîndă e grozav de energică 1

Pășind în viată, Lidia Dieu a înțe
les — ca atîția alțj tineri de o seamă 
cu ea — înțelepciunea străvechii zicale 
după care „omul sfințește locul“ ; după 
care orice colț de lume e bun pentru 
desfășurarea unei forțe pozitive, pentru 
împlinirea unui tel înalt, numai omul 
să fie om ! Întrebînd-o, ea îți va arăta 
limpede că : nu i-ar fi plăcut să lucreze 
unde totul e de mult de-a gata ; că-i 
place să participe Ia organizarea unui 
luciu aflat la început ori măcar să pună 
umărul la dezvoltarea lui, dacă începu
turile sînt făcute ; că nu se sperie de 
greutăți și nici nu fuge de ele.

în adevăr. Anul acesta, Gîrlița a fost 
năpăstuită de o calamitate naturală :

neobișnuite și înfricoșătoare descărcări 
de nori au inundat valea adîncă în care 
se întinde satul. Au fost doborîte gos
podării. Alarma n-a fost mică. Dar o 
doctoriță ce treabă are cu toate aces
tea ? Oamenii de felul Lidiei Dieu 
trăiesc toate sentimentele din lume, a- 
fară de unul : nepăsarea. Din capul lo
cului, doctorița s-a alăturat acelor oa
meni plini de inițiativă, care nu s-au 
lăsat paralizați de grozăvia calamității și 
care au salvat deopotrivă avuturi și 
ființe omenești. Ba, uneori, a fost și-n 
fruntea lor.

însă împrejurarea aceasta a fost unică 
și întîmplătoare. Dar în exercitarea me
seriei ei, oare nu întîmpină nici o greu
tate ? Doctorița o spune fără înconjur :

In ultimii doi ani, gospodăriile co
lective din raionul Satu-Mare au ob
ținut realizări' însemnate în dezvol
tarea sectorului zootehnic, încărcă
tura de bovine la suta de hectare 
teren a. ajuns la 28,7 capete, din care 
15,8 vaci și juninci.:Rezultate bune 
s-au obținut și în creșterea ovinelor 
și porcinelor, a păsărilor. îndrumate 
și sprijinite de organele raionale, 
gospodăriile, colective au folosit cre
ditele acordate. de stat și fondurile 
proprii, au reținut pentru creștere 
animalele tinere din prăsila proprie.

Rezultatele obținute pînă acum 
permit ca în majoritatea gospodării
lor colective din raion sporirea în 
continuare a efectivelor de animale, 
a producției de carne, lapte și lînă, 
îmbunătățirea calitativă a efective
lor, să aibă loc în principal pe calea 
creșterii animalelor tinere din prăsilă 
proprie. Aceasta presupune luarea 
unor măsuri eficace pentru mărirea 
procentului de natalitate și înlătu
rarea pierderilor, pentru creșterea în 
bune condiții a animalelor tinere. La 
gospodăria colectivă „Someșul“ din 
Satu-Mare, consiliul de conducere 
i-a îndrumat pe îngrijitori să urmă
rească apariția căldurilor la vaci și 
să le dea la montă la primele cicluri 
de călduri. Medicul veterinar de cir
cumscripție controlează periodic sta
rea sănătății vacilor, cum sînt în
grijite și hrănite în timpul gestației 
etc. Ca urmare, procentul de natali
tate la vaci a ajuns în acest' an la 81 
la sută. Față de alți ani, acest pro
cent reprezintă o realizare însem
nată. Prin grija deosebită acordată 
creșterii vițeilor, colectiviștii care lu
crează în sectorul zootehnic au reu
șit să crească animale sănătoase și 
viguroase. Preocuparea pentru obți
nerea unui tineret sănătos, bine dez
voltat, începe aici încă din perioada 
de gestație, prin hrănirea și îngriji
rea rațională a vacilor. Dezvoltarea 
corespunzătoare a vițeilor este asi
gurată printr-o bună furajare, miș
care în aer liber, întreținerea cu
rățeniei. Lunar se face cîntărirea in
dividuală a vițeilor.

în atenția consiliului de conducere 
a stat și obținerea unor cantități 
sporite de lapte. Deși condițiile cli
materice din acest an au diminuat 
producția de masă verde pe pășuni 
și la furajele cultivate, pînă acum 
gospodăria a valorificat peste 177 000 
litri lapte, față de 190 000 litri cît a 
contractat pe întregul an.

Rezultatele bune obținute în a- 
ceastă gospodărie se datoresc în 
mare măsură faptului că consiliul 
de conducere. îndrumat de organiza
ția de partid, a repartizat în secto
rul zootehnic oameni harnici și pri- 
cepuți, între care mulți membri și 
candidați de partid și se ocupă 
de ridicarea nivelului lor de cuno
ștințe, Problemele dezvoltării secto
rului zootehnic se află în centrul 
atenției organizației de partid din 
gospodărie. De la începutul anului și 
pînă acum. în ședințe ale biroului 
organizației de bază și în adunări 
generale de-partid s-a analizat de 6 
ori activitatea desfășurată în secto
rul zootehnic și de fiecare dată s-au 
recomandat consiliului de 
măsuri care au contribuit 
bunul mers al muncii.

Rezultate asemănătoare
și gospodăria colectivă din Boghlș, 
unde procentul de natalitate a ajuns 
la peste 80 la sută. Aici se dă mare 
atenție organizării montei și îngriji
rii reproducătorilor. Data montei, re
zultatul controlului gestație! șl al 
produșilor, sporurile în greutate ce 
se realizează — iată doar cîteva din 
problemele care intră în preocuparea 
de zi cu zi a îngrijitorilor și briga
dierilor și pe care aceștia le înscriu 
cu regularitate în registrul de cres
cătorie. Ca și la G.A.C. „Someșul“, 
biroul organizației de bază se inte
resează permanent de realizarea aar-

cinilor în sectorul zootehnic. în a- 
fară de analizele periodice, organi
zația de bază desfășoară o susținută 
muncă de antrenare a îngrijitorilor 
la realizarea sarcinilor de plan.

In raionul Satu-Mare sînt însă și 
multe gospodării cu un procent de 
natalitate foarte scăzut. La G.A.C. 
Culciu Mic, procentul de natalitate la 
vaci este abia de 57 la sută. Gos
podăria avea la începutul anului 453 
vaci și juninci, iar dintre acestea au 
fătat sau vor făta pînă la sfîrșitul 
anului doar 261. De aici rezultă că

In raionul Satu-Mare

conducere 
efectiv la

a obținut

se obțin cu 80 de viței mai puțin de- 
cît în cazul cînd procentul de nata
litate ar fi fost de 80 la sută, ca în 
gospodăriile despre care am vorbit 
mai sus. O cauză principală a acestei 
situații este hrănirea necorespunză
toare a vacilor în cursul iernii tre
cute. Consiliul de conducere și or
ganizația de partid n-au luat măsuri 
din vara anului trecut pentru strîn- 
gèrea și depozitarea tuturor resur
selor de furaje, iar în cursul iernii 
n-au asigurat o folosire gospodăreas
că a cantităților de furaje pe care 
gospodăria le avea. In afară de a- 
ceasta, din lipsă de control și îndru
mare, brigadierii zootehnici și îngri
jitorii n-au urmărit apariția cicluri
lor de călduri pentru ca vacile să 
fie date la montă. Lipsă de preocu
pare a existat și în ceea ce privește 
îngrijirea tineretului taurin. Din a- 
ceastă cauză s-au înregistrat pier
deri. Cadrele de specialitate ale gos
podăriei — inginerul zootehnist și 
medicul veterinar de circumscripție 
r- nu și-au adus aportul cuvenit la

rezolvarea problemelor din sectorul 
zootehnic, nu s-au ocupat sufi
cient de îndrumarea colectiviștilor 
care lucrează în acest sector. Aici 
a existat o mare fluctuație în rîndul 
îngrijitorilor din cauză că nu se a- 
plică retribuția muncii după pro
ducția obținută.

Și la gospodăria colectivă din co
muna Cărășeu procentul de natali
tate este de numai 61 la sută și s-au 
înregistrat pierderi de animale. Aici, 
deși s-a discutat de multe ori în or
ganizația de bază despre situația din 
sectorul zootehnic, nu s-au luat 
măsuri corespunzătoare pentru înlă
turarea lipsurilor.

Procentul scăzut de natalitate la 
vaci în raionul Satu-Mare se dato
rează și faptului că organele raio
nale n-au luat măsuri pentru a asi
gura reproducătorii și a organiza în- 
sămînțările artificiale. în raion e- 
xistă reproducători în număr sufi
cient. Totuși o bună perioadă de 
timp nu s-a asigurat nici un repro
ducător pentru cele 200 juninci ale 
gospodăriei colective din Ardud, a- 
flate la pășune. Aceasta a dus la ne- 
realizarea planului de montă și fă- 
tări.

Abia în ultimul timp, consiliul a- 
gricol raional a luat măsuri ca ingi
nerii zootehniști din gospodăriile co
lective și medicii veterinari de cir
cumscripție să analizeze amănunțit 
starea de reproducție a vacilor din 
toate gospodăriile colective, să alcă
tuiască planuri concrete de montă și 
să ia măsuri de combatere a sterili
tății.

O însemnătate deosebită pentru 
mărirea procentului de natalitate la 
taurine au organizarea și extinderea 
rețelei de însămînțări artificiale. Cit 
de eficientă se dovedește această me-

♦

todă ne-o ilustrează procentul ridi
cat de fecunditate înregistrat. La 
G.A.C. Agriș, cînd se folosea monta 
naturală, procentul de fecunditate 
era de 64 la sută. După introduce
rea însămînțării artificiale, acesta 
a crescùt în scurt timp la 92 la sută. 
Creșteri asemănătoare s-au înregis
trat și în alte gospodării, cum sînt 
cele din comunele Potău, Iojib. Băbă- 
șeșți, Botiz și altele. Rezultatele 
bune obținute prin însămînțările ar
tificiale se datoresc faptului că s-au 
făcut examinări periodice pentru cu
noașterea stării de reproducție a fie
cărei vaci, s-au aplicat corect regu
lile de însămînțare.

Cu toate acestea, multă vreme s-a 
neglijat organizarea punctelor de în
sămînțări artificiale. Din cele
puncte de însămînțare ce urmau să 
fie date în folosință pînă în luna mai 
a.c., pînă la sfîrșitul lunii septem
brie au funcționat numai 9.

In urma plenarei din august a.c. 
a. Comitetului regional. P.M.R. 
ramureș, care a analizat situația 
voltării creșterii animalelor în 
giune, în raion s-au luat unele
suri menite să contribuie la lichida
rea lipsurilor. Printre altele, gos
podăriile au fost îndrumate să ex
tindă culturile de plante furajere va
loroase, să execute lucrări de îmbu
nătățire a pășunilor, să repartizeze 
în sectorul zootehnic oamenii cei mai 
buni. O atenție deosebită trebuie să 
se dea măririi procentului de nata
litate, creșterii în bune condiții a ti
neretului, introducerii evidenței in 
zootehnie etc. Iată o serie de pro
bleme care trebuie să fie rezolvate 
de consiliul agricol raional și de 
conducerile gospodăriilor colective. 
Aceasta va duce la dezvoltarea sec
torului, la obținerea unor producții 
mai mari, la 
gospodăriilor 
tiviștilor.

Medic
BRETEANU, vicepreședinte al 
Consiliului agricol regional Ma
ramureș, IOAN VLANGA, coresp. 
„Scînteii“.

ba da, întîmpină. De pildă, localul în 
care se află dispensarul e necorespun
zător. Și-ți va lămuri cu' amănunte și 
cu aprindere de ce nu corespunde. însă 
imediat precizează cu entuziasm : pînă 
în cîteva luni vor avea alt dispensar. 
E în curs de amenajare. într-o casă nu 
numai mai arătoasă, dar mai încăpătoa
re și mai ■potrivită. Nu se ferește a se 
mîndri — deși mîndria ei e plina de 
sfiiciune — că, în parte, și stăruințelor 
ei se datorește mutarea dispensarului. 
Altă dificultate ? Da, nu este destul 
personal ajutător calificat. Și iar amă
nunte despre neajunsurile ce se ivesc 
din această cauză. Dar iarăși, imediat, 
o explicație și o perspectivă : în vara 
viitoare va fi și personal calificat ; va 
veni din școlile tehnice de specialitate, 
din școlile de asistenți medicali care au 
fost în imposibilitate să dea atîtea pro
moții de absolvenți cîte să acopere toate 
cererile. Pînă una-alta, nici aici ea nu 
stă cu brațele încrucișate : ține adesea 
prelegeri profesionale ajutoarelor sale.

Fiindcă veni vorba de prelegeri : prin
tre îndatoririle medicului intră și obli
gația de a ține conferințe pe teme sa
nitare. Cum lesne ne putem închipui, 
doctorița noastră nu se dă în lături *de 
a-și îndeplini această datorie. Numai că 
asta ar fi ceva obișnuit. Convocarea, 
adunarea într-adins a oamenilor, confe
rința — și gata. Nu. Lidia Dieu are și 
aici inițiative. Astfel, ea a avut ideea 
de a folosi pauza dintre jurnalul de ac
tualități și filmul artistic, la cinemato
graf, pentru a-și dezvolta în fața colec-

tiviștilor temele medicale legate de via
ța ior de toate zilele'. E o plăcere să 
vezi cum „spectatorii“ dévin în chipul 
cel mai firesc „auditori“, foarte atenți 
să afle ce le spune doctoriță lor. De 
altfel, mici „conferințe“ sînt Și convor
birile pe care le are' cu oamenii cărora 
le calcă pragul. Căci ea nu așteaptă la 
dispensar să-; vină omul ajuns în ne
voie ; ea merge din casă în casă și fără 
vreo necesitate imediată.

Doctorița s-a atașat de colectiviști. 
Despre această strînsă legătiiră cu oa
menii s-ar putea povesti multe. Mai a- 
les că sudarea s-a făcut relativ 
repede : într-un singur an. In pri
vința aceasta, mai ales spusele ce
lor cu răspundere prin părțile lo
cului ne vor edifica. De pildă, pre
ședintele sfatului popular, Stan Mertoiu, 
zice cu oarecare solemnitate : „Prețuim 
la doctorița noastră faptul că a știut 
să-și cîștige dragostea colectiviștilor. Și 
a cîștigat-o nu cu vorbe mieroase, că 
uneori e chiar tăioasă și neînduplecată. 
Ci cu grija ei pentru om. într-un rînd, 
la o' naștere mai grea, a stat o zi și o 
noapte lîngă mamă și prunc“. Iar primul 
secretar al raionului de partid, tovară
șul Guță, va adăuga : „Circumscripția 
sanitară pe care o conduce doctorița 
Dieu cuprinde trei sate : Gîrlița, Galița 
și Esichioi. Centrul e la Gîrlița, unde 
își are locuința și doctorița. Ți-ai putea 
închipui, că în celelalte două sate lu
crurile merg mai pe sponci. Dar stai de 
vorbă cu oamenii și constați că docto
rița e deopotrivă de apreciată la 
Esichioi ori Galița. Pentru că ea do
vedește o rîvnă egală oriunde. Oriunde 
se află un om. Acesta e secretul ei : 
să se apropie de oameni".

Iată care sînt grijile și aspirațiile tî- 
nărului doctor Lidia Dieu — în ordi
ne obștească și profesională. Dar viața 
ei personală ? Și-a organizat-o destul 
de bine. Interiorul ei de la Gîrlița nu se 
deosebește întru nimic de acela .pe care 
și l-ar fi creat la București,’ la Cluj ori 
la Craiova. Se simte, așadar, mulțu
mită.

Un tîlc anume istorisirii noastre 
n-ar mai fi nevoie să-i căutăm. E o 
fată inimoasă, o tînără care, ca și atî
tea altele, se dăruiește muncii pentru 
care s-a pregătit cü generozitatea și 
pasiunea unui om care a înțeles că de 
preț nu este locul unde stai și mun
cești, ci ceea ce poartă omul în sufle
tul lui; că, în sfîrșit, străvechea înțe
lepciune populară se adeverește din 
nou : omul sfințește locul !

LASCAR SEBASTIAN
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pină la la cinematograful
Timpuri Noi. Dracul și cele zece po
runci — cinemascop : Giulcști (10,,0, 
12,45; 16; 18,15 20.30). Povestea pantoflo- 
rului de aur : Cultural (15; 17; 19; 21). 
Vacanță la mare — cinemascop : Dacia 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Cel mai mare 
spectacol : Crîngași (15; 18; 21). Valsul 
nemuritor ; Buceg! (10; 12; 14; 16; 18; 
20). Strict secret — cinemascop : Unirea 
(16; 18; 20), Arta (16; 18,15; 20,30). Dinastia 
neagră : Floreasca (16; 18,15; 20,30). Moș
tenire cu bucluc : Adesgo (15; 17; 19; 21). 
Marile speranțe : Volga (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21). Rîul și moartea : Vitan 
(15- 17; 19; 20,45). Cucerirea Everestului ! 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Doc
tor în filozofie : Popular (15; 17; 19; 
Dragoste și pălăvrăgeli : Moșilor 
17; 19; 21). Taxiul morții : Aurora 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Pacea (11; 
13; 20). Mamelucul : Cosmos (16; 18; 
Ultimul tren din Gun Hill : Colentlna 
(14,30; 16,45; 19; 21,15) Doi din alte lumi : 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). Misterele Pa
risului — cinemascop : Drumul Serii 
(11; 16; 18,15; 20.30). Elena din Troia — 
cinemascop: Ferentari (10; .14,30; 16,451
19; 21,15). Raidul vărgat : Flacără (Ic, 
18; 20). Escondida : Lira (15,30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE : orele 17,00 — Aspecte 
de la Campionatele Internaționale de 
gimnastică ale Republicii Populare Ro
mine. 18,30 — Universitatea tehnică la 
televiziune. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,10 — In vizită la Muzeul ■ literaturii 

. . .. 19,35 golana' urșilor.
20,00 — Săptămtna. 21,00 — Campionatele 
europene de volei — reportaj filmat, 

iisöu- — Mutică ușoară înregistrată pe
cine- peliculă. In încheiere : Bulethv de știri, 
i, 16: buletin meteorologie

CUM VA FI VREMEA
Timpui probabil pentru zilele de », 10 

șl 11 noiembrie. Ih țară : Vremea se va 
menține In general călduroasă, cu cerul 

■ . * L . i
locale. Vînt potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura în scădere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între 4 șj 14 grade, 
iar maximele între 13 șl 23: de grade. 
Local ceață. In București : Vreme căl
duroasă, cu cerul mal mult noros. Tem
porar ploaie.- Vînt slab pînă la potrivit 
din vest. Temperatura în ușoară 6că- 
derOj

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romine : Gizelle — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Paganini
— (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale* (Sala Comedia) : Macbeth — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Adam și Eva
— (orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (bd Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Comedia erorilor — (orele 19,30). Tea
trul pentru tineret și copii (Sala C. 
Miile) : Logodnicul de profesie se în
soară — (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Măria sa bărbatul — 
(orele 19,30). Teatrul evreiesc de stat : 
Lozul cel mare — (orele 20). Teatrul sa
tiric muzical „C. Tănase" (Sala, Savoy) : 
Expoziția de muzică ușoară — (orele 20). 
(Sala din Calea Victoriei 174) : Palatul 
melodiilor — (orele 20). Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S. : Zboară, 
cîntec drag — (orele 20). Teatrul Țăndă
rică (Sala Academiei) : Umor pe sfori — 
(orele 9) ; Năzbîtiile lui Țăndărică — 
(orele 16). Circul de stat : Variațiuni de 
toamnă — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Tragedia opti
mistă — film pentru ecran panoramic : 
Patria (10; 12,30; 16; 18,45; 21,15). Prin
tre oameni buni: Republica (10; 12; 14> 
16,45; 19; 21,15), Capitol (10; 12; 14; 16,45; 
19; 21,15). Ucigașul plătit — cinemascop : 
Carpațl (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
Excelsior (10; 12,15; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Feroviar (9,45; 12; 14,15; 1G;3O; 18,45; 
Flamura (10; 12; 16; 18,15; 20,30). 
vîrsta dragostei : București (9; 11; 
16,30;------ ------ " ‘ ....... --
18,15; 
18,30; 
18,30; 
13,45; 
16,45; 
maSCOP ; A1UC1 UtUlUl JfXJ XU)
18,15; 20,30). Babette pleacă-, la război — 
cinemascop: Victoria (10; 12,15; 14,30;
16,30; 18,45; 20.45), Viitorul (15; 17; 19; 
21). Codln : Central (10,30; 12,30; 14,30; 
18,30; 18,30; 20,30), înfrățirea între po
poare (11; 15,45; 18; 20.15). Vară șl fum — ___ T_,____ _____ _  ~_____
cinemascop : Lumina (rulează în eonii- variabil, mal mult noros. Vpiț cădea ploi
nuare de la orele 9,30 pînă la orele 14. • • —................
după-amlază, 16,15i 18,45; 21), Buzeștl (11; 
16; 18,15; 20,30), Progresul (14,30; 16,45;
19i 21,15). Lăzarillo de Tormes : Union 
(15,45; 18; 20,15). Program special pentru 
copil : Doina (10; 11,15). Rocco șl frații 
săi (ambele eerll) ; Doina (12,30; 16; 
19,30). Program de filme documentare 
rulează în continuare de la orele 10

21). 
(15; 
(10| 
16;

20).

(10; 12;
18,30;
20,30),
20.30) ,
20.30) . 
15,301 .... 
10; 21,15).

21),
21K
I.a
13,

20,30), Grlvița (10; 12,15; 16, rorrttno (VII).
Melodia (10; 12; 14,30; 16,30;

Modern (10, 12; 14; 16,15;
Electra : Tomis (9,15; 11,30; L

17,45; 20),.. C'otrocenl (14,30: '
.IL, Trei plus două — G..„
Tineretului (10; 12; 14; 16; buletin meteorologic
: Victoria
“* ■■“, Viitorul

Central (10,30; 12,30; 14,30;
20,30),
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Noutăți balneolo
Balneo-fizioterapia cunoaște o mare 

'dezvoltare în țara noastră. Numeroase 
stațiuni ca Borsec, Călimănești, Eforie- 
Nord, Govora, Herculane, Mangalia, O- 
lăneșți, Pucioasa, Victoria etc. stau în 
permanență la dispoziția oamenilor 
muncii. Prin dotarea lor, ca și a celor 
sezoniere, cu aparatură și cadre de spe
cialiști s-au creat și se creează condiții 
tot mai bune de tratament. In perioada 
1962—1963, peste 140 de medici au ur
mat cursurile de fizioterapie organizate 
de Direcția balneo-climaterică din Mi
nisterul'Sănătății și Prevederilor Sociale 
cu sprijinul Institutului de balneo-fizio- 
terapie și al clinicilor de specialitate 
de la Iași și Cluj. Pentru 1964 se pre
vede ca aceste cursuri să fie urmate de 
alți medici din rețea. De asemenea, 
trebuie amintit că în Capitală toate 
policlinicile raionale au servicii de a- 
cest profil.

In tratamentul diferitelor afecțiuni 
ale copiilor și adulților și-au dovedit 
eficienta heliotermele. De aceea, Insti
tutul de balneo-fizioterapie studiază ex
tinderea acestui factor terapeutic prin 
mărirea numărului de lacuri helioterme

■ artificiale. In afară de lacurile naturale
■ de la Sovata și Ocna Sibiului, în mo

mentul de față, bazine helioterme există 
la Techirghiol și Gura Ocniței. Se vor

- mai construi altele la Slănic-Prahova și 
Telega. ,•

Pentru o mai bună exploatare a fac
torilor naturali, acolo unde au fost des
coperite izvoare de apă minerală sulfu
roasă și carbogazoasă cu mare debit s-a 
introdus metoda de gaz-liftare, cunoscu
tă în ' inclușlria petrolului. Avantajul ei 
constă în faptul că apa minerală este 
pompată sub presiune, iar cînd iese la 'e^tăăre'"ai^c^i^T'^'ll' 
suprafață nu-și pierde bioxidul de car
bon sau hidrogenul sulfurat. Metoda

Campionatul . republican de rugbi 
seTncheie la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, o dată cu meciurile etapei a 
XXlI-a. Ultimele partide, deși nu 
pot influența poziția echipelor frun
tașe, au o mare importanță pentru 
definitivarea locurilor de la urma 
clasamentului. Din acest punct de 
vedere, cel mai disputat meci va a- 
vea loc duminică la Bîrlud între e- 
chipa locală Rulmentul și .Farul 
Constanța. Invingătoarea își va asi- 

..gur.a în continuare un loc între e- 
chipele de primă categorie.

In Capitală sînt programate trei 
partide. Două se dispută duminică,

„Concursul pentru insigna de polisportiv“
Întrecerile din cadrul 

„Concursului pentru cuce
rirea insignei de polispor
tiv" continuă să se desjă- 
șoare cu un deosebit inte
res în rîndurile ținerilor, 
din Capitală și din celelal
te localități din țară. Zilele 
trecute, peste 200 de tineri 
muncitori din întreprinde- 
rile și de pe șantierele de 
construcții din Capitală <iu 
participat la întrecerile 
programate la complexul 
sportiv, „Ciurel". Aici au 
avut loc concursurile pen
tru trecerea normelor triat- 
lonului de atletism din ca
drul acestei populare com
petiții polisportive.

Concursul pentru insig
na de polisportiv se bucu
ră de succes și la aso
ciația sportivă a școlii 
profesionale de mecanici 
agricoli ■din Miercurea 
Ciuc. Pînă în prezent aici 
și-au disputat întîiciatea a- 
proape" 360 de tineri. Ei 
au participat la probele de 
alergări, sărituri și arun
cări, la concursurile de 
înot și orientare turistică. 
In zilele următoare între
cerile vor continua și la 
celelalte ramuri- sportive. 

Ia e i tev a
Astăzi de la ora 15,30 în Sala sporturi

lor de la Floreusca are loc deschiderea fes- 
tivăn celei de-a 6-a ediții a campionate
lor internationale de gimnastică ale R.P. 
Romine. Ia care participă sportivi de va
loare din U.R.S.S., R. P. Bulgaria, R. P. 
Polonă, R. P. Ungară, R.S.F. Iugoslavia, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, Italia și 
R. P. Romînă.

In programul zilei dé astăzi figurează e- 
xercițiile impuse (masculin și feminin).

Reprezentativa de fotbal a U.R.S.S. a 
«usținut la Toulouse, în compania forma
ției locale, ultimul lob de antrenament 
înaintea meciului de duminică cu Italia. 
Fotbaliștii sovietici au cîștigat cu 3—2 
(2-0). /;

Primul • meci pentru optimile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni“ la fot
bal s-a disputat >lar Lisabona între cam
pioana Portugaliei, Benefica, și echipa 
Borussia-Dortmund. Au cîștigat fotbaliștii 
portughezi cu 2—1 (0—0). Returul va 
avea loc la 4 decembrie la Dortmund.

Echipele olimpice de fotbal ale Spaniei 
ți Elveției s-au întîlnit în meci retur în 

I iftrașul Palm« do Mallorca. Fotbaliștii spa-

gaz-liftării a fost introdusă la Bibor- 
țeni, urtnînd să fie extinsă și în alte 
locuri. Nu de mult, s-a terminat și fo
rarea sondei de la Bivolari, lingă Căli
mănești. Aici a fost descoperit un izvor 
de apă mezotermală sulfuroasă, cu bune 
efecte terapeutice în afecțiunile tubului 
digestiv și ale căilor urinare. De la a- 
cest izvor, apa va fi adusă prin con
ductă pînă la Căciulata.

Cercetătorii Institutului de balneo- 
fizioterapie au realizat un aparat numit 
„Magnetodiaflux", care se bazează pe 
utilizarea cîmpurilor electromagnetice, 
avînd eficacitate terapeutică în afecțiu
nile reumatismale și în stările nevrotice. 
El a fost introdus pentru experimentare 
în stațiunea Govora, în clinicile balneo- 
logice de la Iași și Cluj.

O deosebită grijă se acordă sănătății 
copiilor. Pentru ei există sanatorii per
manente la Bușteni, Călimănești, Efo- 
rie-sud, Goüora, Gura Ocniței, Victoria,. 
Olănești, Vatra Dornei și Techirghiol, 
iar sezoniere la Eforie-sud, Slănic- 
Moldova, Brădet-Argeș etc. Anul acesta, 
pe litoral a fost sporit numărul de pa
turi pentru afecțiunile reumatice. Pen
tru cei suferinzi de sechele de hepatită 
epidemică au fost create încă două uni
tăți, la Covasna și Lipova, iar la Eforie- 
sud se pot trata'și afecțiunile dermato
logice. Tot aici s-a permanentizat sana
toriul cu profil reumatologie pentru co
pii. Pe viitor se prevede ca și sanato
riul de la Covasna să funcționeze în 
permanență, pentru tratarea sechelelor 
de hepatită. Incepînd din acest an, în 
toate sanatoriile balneo-climaterice per
manente pentru copii, aceștia au posibi
litatea să urmeze în continuare cursurile 

Ultima etapă a campionatului
în (șos.în cuplaj, pe stadionul Steaua (șos. 
Ghencea) : de la ora 9, Dinamo — 
Știința Timișoara ; în continuare 
Steaua (virtuală campioană pe 
1963) - C.S.M.S. Iași. Cu această o- 
cazie, rugbiștilor militari li se vor 
decerna tricourile de campioni. Sîm- 
bătă, pe stadionul Progresul, la ora 
15, are loc meciul Progresul — Glo-

ora
— Glo

bală,
15, are loc 
ria.

La Cluj, formația studenților din 
localitate primește replica echipei 
bucureștene Unirea, iar la Petroșeni, 
Știința joacă în compania Grivlțeî 
Roșii.

„Lumina" și „Progresul" 
din Șorncuta Mare, regiu
nea Maramureș (de Ia M. 
LAUR1AN, — corcsp. vo
luntar).

Numeroși sînt și partici
panta la întrecerile ce 
se desfășoară. în aceste 
zile, la asociațiile sportive 
„Știința" din Baia Spric,

Concurs pentru insigna de polisportiv la Șom- 
cuta Mare.

? î n d u r i
nioli, care cîștigaseră și primul meci cu 
1—0, au învins de data aceasta cu 6—0 
(3—0). Echipa olimpică a Spaniei va în- 
tîlni în etapa următoare a turneului pre- 
olimpic echipa olimpică a R.P. Ungare.

Selecționata de polo pe apă a Iugo
slaviei a sosit la Moscova pentru a sus
ține trei partide cu diferite selecționate 
sovietice. In primul meci, echipa iugosla
vă a întrecut cu 5—4 reprezentativa 
U.R.S.S.

o
Ieri dimineață au început în sala Recolta 

din Capitală întrecerile finale ale campio
natelor republicane de scrimă femei. După 
dispute echilibrate, titlul de campioană pe 
anul 1963 la floretă a revenit Măriei Vicol, 
de la clubul Progresul-București. Pe, locul 
II «-a clăsat Ecaterina Jencek (Unio Satu 
Mare) și pe locul IÎI — Ana Ene (Pro
gresul-București).

Azi (de la ora 9) m desfășoară întrece
rile de floretă pe echipa.

Borzești Consfătuirea
energeticienilor

La centrala electrică de termofi- 
care Borzești s-au încheiat lucrările 
consfătuirii pe țară privind regimul 
apei la cazanele de aburi din cen
tralele termoelectrice. Consfătuirea 
a fost organizată de Ministerul Mi
nelor și Energiei Electrice în cola
borare cu Direcția generală de me
trologie. standarde și invenții și a 
constituit un larg schimb de expe
riență între energeticienii și chimiș- 
tii din marile centrale electrice ale 
țării în vederea asigurării unei func
ționări continue a acestora la para
metrii optimi ai agregatelor.

Rețeaua comercială 
la sate

în
a

luni numărul

DEVA (coresp. „Șcînteii"). — 
comunele regiunii Hunedoara 
crescut în ultimele 
unităților comerciale. 7 mari maga
zine universale sătești s-au deschis' 
la Oarda de Jos, Stremț, Intregalde, 
Răhău și în alte comune. Se con
struiesc în prezent magazine uni
versale cu cîte un etaj sau avînd 
unități de alimentație publică, în 
alte 9 mari comune hunedorene — 
Geoagiu, Rîu de Mori, Muncèl, Pia- 
nu de Jos etc.

Pentru o mai bună aprovizionare 
a oamenilor muncii din Hațeg se 
construiește și un mare complex 
comercial cuprinzînd magazine ali
mentare, de confecții și tricotaje, o 
librărie, o cofetărie. La Brad a fost 
terminat în aceste 
depozit de mărfuri, 
ziona cooperativele 
prejurimi. Rețeaua 
consum din 
cuprinde în 
aproape 1 000 de magazine și unități 
de alimentație publică. Numai în 
acest an, pentru construirea, moder
nizarea și utilarea acestora s-au 
cheltuit peste 8 300 000 lei.

ceste zile uri mare 
furi, care va aprovi- 
vele sătești din îm- 
aua cooperației de 
regiunea Hunedoara 
momentul, de față

(Urmare din pag. I-a)

Era ctbia o ipoteză de lucru. Ză- 
cămîntul, de fapt, trebuia descope
rit. Un.de și la ce adîncimo se află ? 
Căie e mărimea lui? Există oare 
condiții pentru exploatarea lui in
dustrială ? etc., etc. Iată, deci, cîte- 
va din întrebările vechi și întotdeau
na noi pe care și le pun geologii 
la începerea oricărei investigații.

Descoperirea sideritei a presupus 
elaborarea unui plan de strategie 
geologică. Primele sonde au fost 
amplasate la distanțe mai mari. 
Apoi, în zonele unde a fost întîlnită 
mineraLizația, s-a procedat la înde- 
sirea lor. Mărimea și conturul stra
tului de siderită apăreau din ce în 
ce mai clare. Activitatea geologică, 
după cum am văzut, atît de com
plexă, întrucît presupune îngemăna
rea, în vederea aceluiași scop, a 
strădaniei organelor de concepție 
cu munca brigăzilor de la sonde
ze, cu munca cercetătorilor care ana
lizează probele de laborator sau a 
operatorilor de la echipamentele de 
carotaj radioactiv — întreaga aceas
tă activitate vastă și diversă g fost 
încununată de succes. Rezervele de
pistate sînt într-o cantitate impor
tantă. încă un nou zăcătnînt a fost 
trezit din adîncul pămîntului. Dar 
pînă la punerea lui în valoare mai- 
eînt multe greutăți de învins.

Străbatem șantierul. Și e firesc ca 
într-o astfel de unitate de explora
re să avem drept călăuză un 
geolog. Constantin Cemavschi, geo
logul șantierului, un bărbat tînăr, cu 
fața pîrjolită de vînturile și soarele 
șantierelor pe unde a umblat în cei 
zece ani de căutare a minereurilor. 
Poartă și el în mînă ciocanul cu 
coada lungă șl subțire, clasicul cio
can al geologilor, ca să ciocăneas
că probele scoase din foraje. Insă 
principala lui preocupare constă în 
a-urmări oalea subterană a sonde
lor, prin efrat-e. în funcție de rezul
tatele obținute, el propune ampla
sarea locațiilor următoare. „E o 
muncă frumoasă și pasionantă, îmi 
»pune geologul. Vezi cum zăcăcnîn- 
tul crește, se conturează sub ochii 
tăi”. Unele sonde produc surprize 
plăcute, confirmînd speranțele. Astă- 
vară el a amplasat două sonde de 
acest fel și a plecat în concediu. 
El bine, hu l-a răbdat inima oa de 
la mare, unde s® afla, să nu dea 
telefon la șantier și că întrebe de 
«oarta lor.

Și • latrăși firesc, fiindcă e vorba 
de un șantier ce se aseamănă cu •

CUVÎNTAREA AMBASADORULUI 
UNIUNII SOVIETICE 

LA POSTURILE DE RADIO 
ȘI TELEVIZIUNE

Cu prilejul sărbătoririi zilei de 7 
Noiembrie, cea de-a 46-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ambasadorul Uniunii 
Sovietice în R. P. Romînă, I. K. 
Jegalin, a rostit joi seara o cuvîn- 
tare la posturile noastre de radio și 
televiziune.

ÎNAPOIEREA TOVARĂȘULUI 
A. VIJOLI DE LA CAIRO

Joi la amiază s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de la Cairo, tovară
șul Aurel Vijoli, ministrul finanțe
lor,1 care a făcut o vizită în R.A.U. 
la invitația dr. Abdel Moneim El- 
Kaissuni, ministrul finanțelor și 
planificării al Republicii Arabe 
Unite.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
IUGOSLAVE

Joi dimineața a sosit în Capitală, 
delegația iugoslavă care va partici-

Cursurile celor trei facultăți ale Institutului pedagogic din Baia Mare — 
filologie, matematici, științele naturii și agricole — pregătesc numeroși stu- 
denți pentru a deveni cadre didactice, în fotografie : Studenți din anul I în 
laboratorul de zoologie.

(Foto : AGERPRES)

schelă petroliferă, ca să întîlneștl, 
printre lucrătorii cei mai calificați. ' 
pe nelipsiții locuitori ai Văii Praho
vei. Deși sondele cu care se forea
ză aici sînt de adîncime mai mică, 
altfel ca cele din Valea Prahovei, ei 
se deprind repede cu noile condiții 
de muncă. Tînărul inginer Ion Di- 
nescu,' etnr-e supraveghează efectua
rea forajului, e diritr-o familie de 
petroliști-' din Valea Prahovei: bu
nicul- a fost printre' primii son
dori la Coilibași, tatăl — mecanic 
la schela Moreni, frații tatălui și 
copiii lor au deprins profesii- legate 
de industria petrolului. Ii place să 
umble pe la sonde, să audă mersul 
ritmic al gr-anicelor, să urmă
rească prin perspectiva muncii 
sale operațiile de identificare a ză- 
cămîntului de siderită și să sim
tă satisfacție de cîte ori carotie- 
ra pătrunde în straiul de mine
reu. Cum se lucrează practic la 
sondeze a învățat abia aici, pe 
șantier. La institut, această ■ specia
litate nu era predată la cursuri. De 
aceea, timp de cîteva săptămîni a 
fost „umbra” inginerului dispecer. 
Umbla cu el peste tot, nota expli
cațiile în carnet-ca un student con
știincios. Apoi, la rîndul său, ingi
nerul dispecer a devenit „umbra” 
lui Ion Dinescu, însoțindu-1 peste tot 
în tăcere și făcîndu-i observații nu
mai în caz de nevoie.

Pe drept cuvînt, lucrătorii de pe 
șantierele de explorare sînt adevă- 
rați pionieri cave descoperă „co
mori” necunoscute, din adîncuri. Ei 
sosesc primii în mici cătune de 

..munte.sau de multe oirl în-locuri cu 
desăvîrșire izolate și neiocuite. Prin 
munca lor ia naștere șantierul. Apoi, 
cînd căutările sînt încununate 
de succes, se- ridică construcții. de 
mină, blocuri de locuințe, se aștern 
șosele, asfaltate. Dar cei de la, ex
plorare, care și-au terminat misiu
nea de pionierat, trebuie să plece 
în altă parte și să reia căutările de 
la început, tot în. locuiri neumblate.

Lucrătorii de pe acest șantier au 
avuț șansa să nimerească într-un 
sat mare, de oameni gospodari. 
„Exploratorii” s-au încadrat în viața 
localității ca într-o. familie. Cel de 
pe șantier locuiesc la oamenii din 
sat.'Prieteniile se leagă deci firesc. 
Echipele artistice- ale șantierului 
participă la activitatea culturală a 
satului, fiind adeseori prezente la 
căminul cultural. Din inițiativa celoa 
de la explorare a fost construit un 
ștrand. . Bazinul lui e alimentat 
de un izvor de apă minerală, cap

pa la lucrările celei de-a 5-a sesiuni 
a Comisiei mixte romîno-iugoslave 
de colaborare tehnico-științifică. De
legația este condusă de Birovljev 
Milorad, președintele părții i..gb- 
slave a Comisiei, adjunct al secre
tarului pentru industrie al Vecei 
Executive Federative. i

ARȚIȘTI DE PESTE HOTARE 
ÎN CAPITALĂ

Jbi a sosit în Capitală dirijorul 
Gyula Borbély din R. P. Ungară. 
El va avea conducerea muzicală a 
unor spectacole cu opera „Rigo- 
letto“ la Teatrul muzical din Galați 
și la Opera de Stat din Timișoara și 
va dirija trei concerte simfonice la 
Timișoara și Iași.

îri aceeași zi a sosit și pianista 
greacă Maria Cherogeorgou, laurea
tă a mai multor concursuri interna
ționale. Artista oaspete va fi solista 
unor concerte simfonice la Cluj și 
Timișoara, după care va concerta la 
București cu Filarmonica de Stat 
„George Enescu“.

(Agerpres)

tat cu prilejul unui foraj. Majoritatea 
cadrelor calificate eînt din Valea 
Prahovei și Oltenia. Alături de ei 
poți întîlni maramureșeni, moldoveni 
și alții. Spre deosebire de petroliș
tii, vechi, care-și lăsau familiile în 
satul, natal și. treceau din șantier în 
șantier, aceștia de aici, provenind 
din generația mai tînără, crescută 
în anii socialismului, își stabilesc 
familia în toate Tocurile unde tre
buie să luoreze temporar.'

Operația de bază — forajul de 
explorare — e îndeplinită pe un șan
tier geologic cu -ajutorul sondeze!. 
A spune doar că sondeza e o sondă 
de proporții mai reduse nu e su
ficient. E adevărat că și ea are 
turlă, . ceva mai scundă,-un granic' 
acționat de motoare, că manevrarea 

■ garniturii se face ca la orice sondă.
Rostul sondezei geologice e însă de 
a scoate probe pe toată adîncimea 
străbătută, „de a realiza carotajul 
continuu” pentru stabilirea succe
siunii stratelor din adînc. Acest ca
rotaj se obține cu ajutorul unei ca- 
rotiere care străbate strateie. După 
ce sînt .parcurși un număr de metri, 
carottera e extrasă. Din ea se scoa
te proba din roca străbătută sub 
forma unui lung cilindru. Dacă ar 
fi puse cap la cap, probele ar re
constitui: întreaga secțiune verticală 
a complexului de straie străbătute 
pe sute de metri adîncime. De aceea, 

■sondorii se silesc să extragă pro
bele cu cît mat puține pierderi, mal 
ales cînd ca rotează în stratul de 

.minereu. Cu alte cuvinte, se stră
duiesc cît mai mult să reducă din a- 
ceste pierderi, inerente unei -operații 
de tăiere a rocilor, la sute de metri 
adîncime. Iată de ce noțiunea de 
„recupera]" e des pomenită în mun
ca lor' și constituie un criteriu de 
apreciere a calității luorăriloir și 
unul din cele mai importante obiec
tive în întrecerea socialistă, alături 
de obținerea unor viteze ridicate de 
foraj sau ' economii de materiale. 
Maramureșeanul Ioan Florea șl to
varășul său Drăgan, originair din 
Rm. Săr-at, amîndoi șefi de echipă, 
pe cairo. îi- întîlnesc la una din son
de, sînt apreciați -ca fruntași tocmai 
pentru că știu să lucreze repede și 
bine. ReaHizlnd : viteze ridicate de 
săpare, ei reușesc totdeauna să ob
țină probe recuperate aproape in
tegral. Și această silință a lor se 
înscrie de asemenea în acea mare 
și complexă acțiune de descoperire, 
de conturare și de trezire la viață 
a zăcămlntului de siderită, aflat 
d® milioane de ani In aceste locuri.

TELEGRAME EXTERNE
Comemorarea la Paris a centenarului nașterii 

prof. Gheorghe Marinescu
PARIS 7. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Sub egida Aca
demiei de Medicină, Societatea 
Franceză de neurologie a comemo
rat joi centenarul nașterii prof. 
Gheorghe Marinescu. Au fost pre
zente personalități de seamă fran
ceze. Au fost, de asemenea, de față 
fiica și fiul profesorului Gh. Mari
nescu, precum, și. dr. Victor Dimitriu, 
ministrul R. P. Romîne la Paris.

A luat cuvîntul președintele So
cietății Franceze de neurologie, pro
fesor Leon Michaux, care a adus un 
elogiu profesorului .Gheorghe Mari
nescu, spunînd între altele: „Cente
narul nașterii profesorului Marines
cu a fost comemorat, de curînd, în 
Romînia. Fără îndoială, același lu
cru îl vor face toate societățile de 
neurologie din lume al cărui mem
bru emerit a fost. Personalitatea

Declarațiile primului
HAVANA 7 (Agerpres).— Agenția 

Prensa Latina anunță că primul mi
nistru al Cubei, Fidel Castro, a avut 
la Universitatea din Havana o con
vorbire cu studenții și profesorii uni
versității, Primul ministru a anunțat 
că la sfîrșitul anului curent vor în
cepe lucrările de înfăptuire a planu
lui special de construire de canale 
de irigație în provincia Oriente. 
Acest plan urmează să se realizeze 
în decurs de cinci ani șl constă în 
punerea sub control a apelor prin
cipalelor rîuri din provincie. Efec
tuarea lucrărilor hidraulice va pre
veni efectele unor eventuale inun
dații care anul acesta au provocat 
mari daune în timpul uraganului 
„Flora“. Totodată, aceste lucrări hi-

Plenaro. G G al P. G 
din Uruguay

MONTEVIDEO 7 (Agerpres).— La 
Montevideo a avut loc plenara C. C. 
al Partidului Comunist din Uruguay, 
în cadrul căreia au fost discutate 
două probleme : apropiatul congres 
al Uniunii Tineretului Comunist din 
Uruguay și întărirea organizatorică 
a partidului.

Plenara a aprobat activitatea Uni
unii Tineretului Comunist.

IP m E T y T 0 H © i H 0
O NOUĂ NAVĂ --

OCEANOGRAFICĂ

La Dieppe (Franța) a 
fost recent lansată la 
apă nava oceanografică 
„Coriolis“ (purtînd nu
mele matematicianului 
francez Gaspard de Co
riolis), destinată efec
tuării de cercetări șliin- 
țifice in Oceanul ra
tific.

După cum relatează 
ziarul francez „Le Mon
de", raza de acțiune a 
navei este de aproxima
tiv 12 000 de km. Nava 
va efectua in special 
cercetări legate de. „ci
clul alimentar“ în zona 
de sud a Oceanului Pa
cific care constituie una 
din cele mai importan
te . tezerVe de proteine 
din lume.

STEAGUL
ZANZIBARULUI

Ministrul comerțului 
și industriei al Zanzibä- 
rului, I. Saleh, a anun
țat că drapelul. național 
al Zanzibarului, de eu- . 
loare roșie cu un cerc 
verde, va fi arborat, 
pentru prima dată, la 
10 decembrie, cînd a- 
ceastă insulă se >va pro
clama independentă.

250 000 FOTOGRAFII
SUBACVATICE

„Cauzele pitirii sub
marinului „Thresher“ 
continuă să rămînă o e- 
nigmă“, scrie ziarul 

„Daily Express",' repro- 
ducînd o declarație fă
cută la Londra de către 
dr. Arthur Maxwell, 
care a participat la ope
rațiile de descoperire a 
epavei.

„Se presupune că 
corpul principal al sub
marinului în care, pro
babil, se mai află ca
davrele celor 129 de 
membri ai echipajului, 
relatează ziarul, s-a scu
fundat cu o viteză de 
peste 150 mile pe oră. 
In acest caz el s-a înfipt 
adînc în nisip fiind 
complet acoperii de aces
ta. In cursul cercetărilor 
s-au efectuat 250 000 de 
fotografii subacvatice. 
Pe tina din ele se vede 
o filă din regulamentul 
flotei militare, iar pe al
ta o cizmă din material 
plaștic care făcea parte 
din echipamentul nece
sar celor care deserveau 
motoarele nucleare".

STRĂMUTAREA
AFRICANILOR

ÎN R. S. A.

După cum reiese din- 
tr-un studiu elaborat de 
Asociația marilor indus
triași din Republica 
Șud-Africană, 500 000 
de africani vor fi eva
cuați din principalele 
orașe ale republicii —’ 
Johannesburg, Durban, 
Capetown și Piterma- 
ritzburg. Din alte orașe 
mai mici ale R.S.A. vor 
fi expulzați zeci de mii 
de africani.

Recent, un vas pescăresc japonez a naufragiat la o distanță de circa 90 
km de insula Tanegashima (sudul Japoniei). Numai patru membri al echi
pajului au putut fi salvați cu ajutorul unei bărci pneumatice.

morală a lui Gheorghe Marinescu —• 
a spus vorbitorul — era la înălțimea 
inteligenței lui. Generozitatea sa se 
reflectă în aspirațiile către mai 
multă dreptate socială, lucru pe care 
îl exprimă solemn testamentul său. 
Gheorghe Marinescu a fost un mili
tant al păcii, care în 1914 a semnat 
Apelul Sorbonei pentru solidaritate 
internațională împotriva agresiunii“.

După două comunicări asupra o- 
perei prof. Marinescu, prezentate de 
neurologi francezi, acad. Arthur 
Kreindler a evocat personalitatea 
profesörului dr. Marinescu. în nu
mele Academiei R.P. Romîne s-a 
transmis profesorului Leon Mi
chaux ultima traducere în limba 
franceză a operei prof. Gheorghe 
Marinescu și medalia comemorativă 
emisă în țara noastră cu prilejul a- 
cestei comemorări.

ministru al Cubei
dnaulicé vor permite irigarea a apro
ximativ 200 000 de hectare de tere
nuri cultivabile.

Primul ministru al Cubei a insis
tat asupra necesității pregătirii unui 
număr cît mai mare de tehnicieni 
în. special în domeniul mecanicii, 
chimiei (în special chimia zahărului) 
și industriei miniere.

Pentru noi măsuri 
în sprijinul dezarmării
NEW YORK 7 (Agerpres). — In

tr-un articol publicat în revista „The 
Minority of one“, cunoscutul savant 
american, laureat al premiului No
bel, Linus Pauling, scrie :

„Este un moment în care se 
impune necesitatea încheierii unui 
acord internațional privind inter
zicerea tuturor experiențelor nu
cleare, acord căruia să-i urmeze alte 
măsuri în vederea realizării dezar
mării generale și totale“.

în afară de aceasta, scrie în con
tinuare Pauling, sînt necesare mă
suri pentru crearea de zone demili
tarizate în regiunile de încorda, j, 
incepînd cu Europa centrală.

L. Pauling declară că, în prezent, 
popoarele din lumea întreagă tre
buie să „lichideze pe pămînt insti
tuția imorală a războiului“.

• ■Strămutarea"'"- acestor 
persoane se va face în 
baza așa-numitei „legi 
privind separarea rase
lor“.

CONSERVAREA
TEMPLULUI

ABOU SIMBEL

La Cairo a sosit di
rectorul general al 
U.N.E.S.C.O., Rene 
Maheu, pentru ca îm
preună cu autoritățile 
R.A.U. să semneze un 
contract cu privire la 
executarea lucrărilor de 
conservare a templului 
Abou Simbel. Acest 
templu urmează să fie 
deplasat și reconstruit 
pentru a nu fi inundat 
de apele Nilului, care 
vor crește în urma con
struirii barajului de la 
Assuan.
Comitetul.U.N.E.S.C.Ö,, 
care a. fost constituit în 
acest scop, s-a ; întrunit 
la 6 noiembrie în capi
tala R.A.U., pentru a 
procedă lâ o . ultimă 
examinare a mijloacelor 
de finanțare a acordu
lui cu -R.A.U,,• avînd în 
vedere contractele cu 
.47 țări care au donat 
sume în acest scop.

Potrivit proiectului, 
operația de mutare a 
valoroaselor monumente 
de artă de la Abou Sim
bel va dura șapte ani și 
va costa 36 milioane de 
dolari.

Un.de


Parada militară și demonstrația

Nr. 6070

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.

oamenilor muncii din Moscova
MOSCOVA 7 (Agerpres). — După 

cum transmite TASS, la 7 Noiem
brie în întreaga Uniune Sovietică a 
fost sărbătorită cea de-a 46-a ani
versare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

In Piața Roșie din Moscova a a- 
vut loc tradiționala paradă militară 
și demonstrația oamenilor muncii. 
In tribunele rezervate pentru invi
tați au luat loc muncitori, fruntași 
ai muncii comuniste, oameni de stat 
Și fruntași ai vieții publice, ofițeri 
superiori ai Armatei Sovietice. Prin
tre invitați se aflau oaspeți sosiți 
din numeroase țări, diplomați și a- 
tașați militari străini.

în tribuna centrală, se aflau con
ducătorii Partidu
lui Comunist al U- 
niunii Sovietice șl 
guvernului sovie
tic în frunte cu 
N. Ș. Hrușciov.

Ministrul apă
rării ' “~ 
R. I- ____
însoțit de gene
ralul de armată 
Beloborodov, a 
trecut în revistă 
și a felicitat tru
pele aliniate în 
Piața Roșie șl pe 
arterele Înveci
nate.

Apoi, ministrul 
apărării al 
U.R.S.S. a urcat 
la tribuna Mauso
leului și a rostit 
o cuvîntare adre
sată ostașilor, oa
menilor muncii 
sovietici, oaspeți
lor străini. „Suc
cesele noastre în 
dezvoltarea eco
nomiei naționale 
și culturii, în ridi
carea bunăstării poporului, a spus el, 
constituie cea mai bună dovadă a 
superiorității socialismului față de 
capitalism“. Această superioritate 
este demonstrată și de succesele ob
ținute de alte țări ale lagărului so
cialist.

Vorbitorul a subliniat că partidul 
comunist și guvernul sovietic, țările 
comunității socialiste, toate forțele 
păcii și progresului luptă consec
vent și cu perseverență pentru 
preîntîmpinarea unui război mon
dial termonuclear, pentru dezarma
rea generală și totală, pentru men
ținerea și întărirea păcii. El a de
clarat că un pas important în slăbi
rea încordării internaționale îl con
stituie încheierèa Tratatului de la 
Moscova privitor la interzicerea par
țială a experiențelor cu arma nu
cleară, care creează „posibilități mai 
favorabile în lupta pentru întărirea 
păcii și securității popoarelor“.

Referindu-se la faptul că forțele 
agresive din statele imperialiste se 
opun destinderii încordării interna
ționale, ministrul apărării al 
U.R.S.S. a declarat că acestea „ne 
silesc să facem tot ce este necesar 
pentru întărirea continuă a securită
ții patriei noastre și a întregului la
găr socialist".

începe parada militară, 
ța Roșie trec ofițerii-elevi 
miilor militare, 
litare tehnice, 
de aviație, coloana ofițerilor piloți, 
elevii școlii superioare 
electronică a marinei militare, uni
tăți de grăniceri, elevii liceelor mi
litare „Suvorov“ și „Nahimov“.

Apoi și-au făcut apariția în piață 
tancurile și instalațiile antiaeriene 
autopropulsate ale diviziei „Kante
mir“. Coloanele artileriei de diferite 
categorii și calibre au fost urmate 
de subunitățile de rachete tactice și 
tactice-operative. Pentru prima dată 
a participat la paradă o subunitate 
de interceptoare fără piloți cu ac-

Prin Pia- 
ai acade- 

ai academiilor mi- 
academiilor militare

fabricile și uzinele din capitală. Ci
frele înscrise pe panouri arată că 
sarcinile planului septenal se înde
plinesc cu succes.

în coloane pășesc numeroși frun- 
de radio- tași ai muncii comuniste. In marea 

de flori și de steaguri se remarcă 
o carte pe care stă scris cu litere 
de aur : „Programul P.C.U.S.“. Acest 
program, adoptat de Congresul al 
XXII-lea al partidului, este tradus 
zi de zi în viață în toate sferele 
activității poporului sovietic.

Cei aflați în tribune salută cu 
căldură pe constructorii, metalur- 
giștii și creatorii de mașini, pe lu
crătorii din satele din regiunea 
Moscovei. Pe panouri și pancarte se

al U.R.S.S.,
Malinovski,

O coloană a demonstranților din Moscova.

SărLătorirea %ilei 
de 7 NoiemL rie 

peste kotare
SOFIA. — La Opera populară 

avut loc o adunare festivă a oame
nilor muncii din capitala Bulgariei, 
la care au participat conducători de 
partid și de stat în frunte cu Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Miniștri. Ivan Prîmov, secretar al 
C.C. al P.C.B., a prezentat un raport, 
în Piața 9 Septembrie a avut loc o 
demonstrație a oamenilor muncii.

★
PEKIN. — La Pekin a avut loc o 

adunare a reprezentanților vieții pu
blice din capitala R.P. Chineze la 
care au luat cuvîntul U Iui-cijan, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, S. V. 
Cervonenko, ambasadorul U.R.S.S, 
la Pekin, și E. I. Afanasenko, con
ducătorul delegației Uniunii asocia
țiilor sovietice de prietenie și relații 
culturale cu țările străine și al A- 
sociației de prietenie sovieto-chi- 
neze.

Ambasadorul Uniunii Sovietice a 
oferit o recepție la care au partici
pat Ciu En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze, Cen I. 
locțiitor al premierului, ministru al 
afacerilor externe al R.P. Chineze, 
și alte personalități. Ș. V. Cervo
nenko și Cen I au rostit toasturi.

★
VARȘOVIA. — La adunarea festi

vă organizată la Varșovia au parti
cipat conducători de partid și de 
stat, în frunte cu W. Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., A. Za- 
wadzki, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone, și J. Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri. R. Strzelecki, secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a prezentat un. ra
port. A vorbit apoi A. B. Aristov, 
ambasadorul U.R.S.S. în R. P. 
lonă.

a

Po-

țiune îndepărtată. Rachetele anti
aeriene cu rază mare de acțiu
ne au demonstrat în cadrul re
centelor aplicații capacitatea de a 
lovi 
unui 
sive 
sînt 
tice. 
tură 
cărui continent.
este încheiată de proiectile gigan
tice. Ele pot deveni un mijloc de 
distrugere groaznic, dar sînt puse în 
slujba păcii și progresului, ajutînd 
omul să pătrundă în spațiile nesfîr- 
șite ale Cosmosului.

Parada militară care a durat 45 
de minute a luat sfîrșit prin defila
rea fanfarei militare.

A urmat apoi demonstrația oame
nilor muncii din Moscova. Potrivit 
tradiției, demonstrația a fost des
chisă de sportivi. Ei poartă sute de 
steaguri, portretele lui Marx, En
gels, Lenin, ale membrilor Prezi
diului C.C. al P.C.U.S.

în Piața Roșie pătrund apoi de
monstranții. Ei raportează despre 
succesele în muncă în cinstea ma
rii sărbători, poartă machete ale 
celor mai moderne mașini și apara
te, ale noilor produse realizate de

toate mijloacele moderne ale 
atac cosmic. Pe instalații ma- 

trec puternice rachete cu care 
înzestrate navele flotei sovie- 
Ele pot transporta o încărcă- 
nucleară în orice punct al ori- 

Parada rachetelor

află înscrise lozinci în cinstea oa-
■ menilor muncii. sovietici care au
■ deschis omenirii calea în Cosmos, 
I care salută pe glorioșii cosmonauți 
! sovietici, pe toți acei care au ridi-
■ cat pe culmi nemaiîntîlnite știința 
! sovietică.

în rîndurile demonstranților se
• află numeroși tineri. Alături de stu

denții sovietici pășesc colegii lor din
' numeroase țări
• Americii Latine
; co va.
' Pe steagurile 
‘ tranți, alături
’ nism“ este înscris cuvîntul „pace“. 

Demonstranții își exprimă aproba-
1 rea față de Tratatul de la Moscova 

pe care îl consideră un pas real pe 
calea spre destinderea încordării in- 

‘ ternaționale. Moscoviții adresează
■ muncitorilor din toate țările'cuvin- 
’ te înflăcărate de solidaritate, trans- 
' mit un călduros salut, oamenilor

muncii din țările socialiste, tuturor 
popoarelor lumii.

Demonstrația oamenilor muncii 
din capitala Uniunii Sovietice a du- 

! rat peste două ore.

ale Asiei, Africii și 
care învață la Mos-

purtate de demons- 
de cuyîntul „comu-

Trec unități de rachete prin Piața Roșie

Recepția de la Palatul 
Congreselor din Kremlin
MOSCOVA 7 (Agerpres). — După 

cum. transmite TASS, la 7 Noiembrie, 
guvernul U.R.S.S. a oferit o recep
ție în Palatul Congreselor din Krem
lin cu prilejul celei de-a 46-a ani
versări a Revoluției din Octombrie.

N. S. Hrușciov a rostit un toast 
pentru cei care au înfăptuit Revo
luția din Octombrie, pentru clasa 
muncitoare, pentru țărănime și. in
telectuali, pentru victoria comunis
mului. El a toastat pentru popoarele 
care s-au eliberat de sub jugul ca
pitalist, pentru Cuba revoluționară. 
El a toastat pentru popoarele care 
au răsturnat colonialismul și po
poarele care luptă pentru libertate și 
independență, a salutat pe reprezen
tanții clasei muncitoare Internațio
nale, in persoana delegaților sindi
cali care au asistat la cel de-al 13-lea 
Congres al sindicatelor din U.R.S.S., 
și a urat noi succese partidelor mar- 
xist-leninlste frățești.

Tratativele dintre 
R. A. LL și Etiopia

CAIRO 7 (Agerpres).— La încheie
rea vizitei în R.A.U. a împăratului 
Etiopiei, la Cairo a fost dat publici
tății un comunicat comun.
. în comunicat, președintele Nasser 
și. împăratul Haile Selassie salută 
Tratatul de la Moscova cu privire 
la interzicerea parțială a experiențe
lor nucleare, apreciindu-1 ca „un 
pas pozitiv în direcția destinderii 
relațiilor internaționale și jnfăptui- 
rii dezarmării 
niază, totodată, 
nirii în viitor . _
realizat în domeniul dezarmării în 
vederea întăririi păcii șț a securită
ții internaționale“.

R.A.U. și Etiopia sprijină viitoarea 
conferință la nivel înalt a țărilor a- 
fricane, care va avea loc în iunie 
1964. în problema întăririi unității și 
cooperării dintre țările africane în 
vederea luptei împotriva rămășițelor 
imperialismului de pe continentul a- 
frican și a politicii segregaționiste 
practicate încă de guvernul R.S.A.

în timpul tratativelor s-a discu
tat problema lărgirii cooperării eco
nomice, politice și culturale dintre 
cele două țări.

generale“. Se subli- 
„importanța spriji- 

a oricărui progres

Lista noului guvern grec prezentată 
de liderul Uniunii de centru

ATENA 7 — Corespondentul A- 
gerpres, À1. Gheorghiu, transmite : 
în după-amiaza de 7 noiembrie li
derul Partidului Uniunea de Centru, 
Ghiorghios Papandreu, a prezentat 
regelui Paul lista noului guvern.

In afară de funcția de președinte 
al Consiliului de Miniștri, Papan
dreu mai deține și pe aceea de mi
nistru al educației naționale, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
și ministru al afacerilor externe este 
Sofocle Venizelos. Alte portofolii au 
fost repartizate astfel : Papaspiros 
Dimitri — Ministerul Justiției, Kos- 
topoulos Stavros— Ministerul Aface
rilor Interne, Mavros Ghiorghios — 
Ministerul Coordonării Economice, 
Constantin Mitsatakis — Ministerul 
Finanțelor, Papanicolopoulos Dimi
trios — Ministerul de Război.

După cum se știe. Uniunea de 
centru nu deține majoritatea abso
lută în noul parlament. în legătură 
cu aceasta, ziarul „Athens Daily 
Post“ scrie că Papandreu este con
vins. că, pînă la 11 decembrie, cînd 
urmează să se întrunească noul 
Parlament, i se vor alătura un nu
măr de deputați din alte partide în

E.R.E., completînd astfelspecial din 
majoritatea de care are nevoie.

Ziarul arată că acest lucru stîr- 
nește îngrijorarea E.R.E. care a ce
rut convocarea parlamentului cu 20 
de zile mai devreme, adică la 21 
noiembrie, pentru a micșora posibi
litățile de formare a guvernului 
către Uniunea de centru.

Infre 18—20 noiembrie

conferința miniștrilor 
de externe al organizației 

Unității Africane

de

RABAT 7 (Agerpres). — Ministe
rul de Externe al Marocului a anun
țat că miniștrii afacerilor externe ai 
țărilor membre ale Organizației U- 
nității Africane se vdr întruni în 
conferința care va discută problema 
reglementării pe cale pașnică a con
flictului de frontieră algèro-marocan 
între 18 și 20 noiembrie la Addis 
Abeba.

★
BUDAPESTA. — La Teatrul 

kel“ din Budapesta a avut loc 
dunăre festivă la care au participat 
conducători de partid și de stat, în 
frunte cu Janos Kadar, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U., și Istvan 
Dobi, președintele Consiliului prezi
dențial al R.P. Ungare. Antal Apro, 
vicepreședinte al guvernului revolu
ționar muncitoresc țărănesc ungar, 
a vorbit despre însemnătatea Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

•k
VIENA. — La recepția oferită de 

V. I. Avilov, ambasadorul U.R.S.S. 
în Austria, au fost prezenți pre
ședintele A. Schaerf, cancelarul A. 
Gorbach, vicecancelarul B. Pitter- 
mann și alte persoane oficiale. Au 
participat, de asemenea, conducători 
ai P.C. din Austria.

★
ROMA. — La adunarea festivă 

organizată la Roma, despre însem
nătatea Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie a vorbit Paulo 
Bufalini, membru al C.C. al Parti
dului Comunist Italian.

*
HELSINKI. — La adunarea festi

vă organizată la Helsinki au parti
cipat președintele parlamentului, K. 
Kleemola, primul ministru A. Ka- 
rialainen. Ministrul afacerilor exter
ne al Finlandei, V. Merikoski, în cu- 
vîntul său, s-a referit în primul rînd 
la relațiile de bună vecinătate exis
tente între Finlanda și U.R.S.S.

★
COLOMBO.—La mitingul organizat 

la Colombo s-a citit un mesaj din 
partea primului ministru al Ceylo
nului, Sirimavo Bandaranaike, și s-a 
adoptat o rezoluție de salut adresată 
poporului sovietic.

„Er- 
o a-

NEW YORK 7 — Trimisul spe- tetul de tutelă, cere guvernului en- 
cial Agerpres, C. Alexandroaie, trans- glez să nu satisfacă pretențiile ac
mite : In preambulul proiectului tualului guvern al Rhodesiei de sud 
comun de rezoluție prezentat de de
legațiile unei serii de țări afro-asia- 
tice și latino-americane, precum și 
cele ale Olandei, Suediei și Iugosla
viei în ședința din dimineața zilei 
de 6 noiembrie a Comitetului poli
tic (nr. 1) al Adunării Generale a 
O.N.U. se arată că „dezarmarea ge
nerală și totală sub control interna
țional eficient este garanția cea mai 
sigură a păcii generale și securității 
națiunilor“.

Proiectul de rezoluție exprimă sa
tisfacția în legătură cu realizarea 
Tratatului cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare în cele trei 
medii, a unei linii directe de tele
comunicații între Moscova și Wa
shington, precum și a înțelegerii de 
principiu asupra interzicerii plasării 
pe orbită a unor corpuri cosmice 
avînd la bord arma nucleară.

Autorii proiectului de rezoluție 
cheamă Comitetul celor 18 să reia 
tratativele privitoare la dezarmarea 
generală și totală sub un strict con
trol internațional și să depună în 
continuare eforturi în vederea reali
zării unor pași spre reducerea riscu
lui unui război în urma unui atac 
prin surprindere, precum și spre 
preîntîrhpinarea sporirii stocurilor 
de arme nucleare.

în ședința din dimineața zilei de 
6 noiembrie a Comitetului politic, 
delegații Nigeriei și Ghanei, care au 
luat cuvîntul în calitate de coautori 
ai proiectului de rezoluție, au adre
sat marilor puteri chemarea să men
țină „spiritul Tratatului de la 
Moscova".

La discuția generală în problema 
dezarmării generale și totale au luat, 
de asemenea, cuvîntul reprezentan
ții Federației Malayeze,. Iranului, Li-, 
banului și Turciei.

•fc
La ședința plenară 

iembrie a Adunării 
O.N.U. a fost adoptată 
pentru, 2 contra (R.S.A. și Portuga
lia) și 18 abțineri o rezoluție în care 
se arată că majoritatea covîrșitoare 
a populației africane din Rhodesia 
de sud este încă lipsită de principa
lele drepturi politice, iar guvernul 
minorității albe se străduiește să se 
mențină la putere pentru a promova 
în continuare politica de asuprire a 
africanilor.

Rezoluția, recomandată de comi-

și să acorde independență țării nu
mai după ce pe acest teritoriu va fi 
instaurată puterea majorității, pe 
baza dreptului electoral universal.

Adunarea Generală propune încă 
o dată guvernului englez să con
voace de urgență o conferință la 
care să participe reprezentanții tu
turor partidelor politice din Rho
desia de sud. Scopul conferinței este 
de a elabora măsuri constituționale, 
care să ducă la independență, in
clusiv stabilirea termenului cel mai 
scurt pentru realizarea independen
tei.

toate mijloacele pentru a stabili o 
prezență a lor în Africa de sud-vest. 
Delegații au cerut, de asemenea, ca 
guvernul Republicii Sud-Âfricane să 
comunice pînă la data de 30 noiem
brie intențiile sale în problema vi
itorului acestui teritoriu sub tutelă.

★
NEW YORK 7 (Agerpres). — Co

mitetul consultativ științific care ac
tivează pe lîngă secretarul genei al 
al O.N.U., U Thant, a anunțat că în
tre 31 august și 9 septembrie 1964 
va avea loc la Geneva cea de-a 3-a 
conferință mondială pentru folosirea 
pașnică a energiei atomice. In frun
tea comitetului de organizare a con
ferinței a fost numit Sigvard Ek
lund, directorul general al Agenției 
Internaționale pentru Energia Ato
mică. După cum transmite agenția 
Associated Press, la această confe
rință urmează să fie prezentate a- 
proximativ 750 de comunicări știin
țifice.

A încetat din viafă ministrul 
prim al guvernului indonezian

au

din 6 no-
Generale a 

cu 73 voturi

★
La 6 noiembrie, Adunarea Ge

nerală a O.N.U. a aprobat raportul 
secretarului general al O.N.U., U 
Thant, cu privire la îndeplinirea 
sarcinilor sale legate de înfăptuirea 
acordului dintre Olanda și Indone
zia cu privire la Irianul de vest.

Secretarul general al O.N.U. a 
instituit fondul O.N.U. pentru dez
voltarea Irianului de vest, cu scopul 
de a sprijini guvernul Indoneziei în 
opera de dezvoltare economică și 
socială a acestui teritoriu.

★
NEW YORK 7 (Agerpres). — în 

Comitetul de tutelă al O.N.U.
continuat dezbaterile în problema 
situației din Africa de sud-vest. O 
rezoluție prezentată de 30 de țări 
cheamă la stabilirea unui embargo 
asupra livrărilor de arme și produse 
petroliere către Africa de sud-vest 
și Republica Sud-Africană care ad
ministrează, în prezent, acest teri
toriu pe baza unui mandat încredin
țat de Liga Națiunilor după termi
narea primului război mondial.

în ședința din 6 noiembrie a luat 
cuvîntul reprezentantul S.U.A., Sid
ney Yates, care a declarat că Sta
tele Unite nu pot sprijini proiectul 
de rezoluție în forma sa actuală șl 
intenționează să prezinte o serie de 
amendamente. După cum transmite 
agenția Associated Press, poziția 
delegatului S.U.A. a stîrnit proteste 
și critici din partea reprezentanților 
țărilor africane. Reprezentanții Gha
nei, Algeriei, Guineei au criticat de
clarația delegatului S.U.A. și au ară
tat că nu vor accepta nici un fel de 
amendamente de felul acelora la 
care s-a referit Yates. în cursul dez
baterilor, mai mulți delegați au ce
rut ca Națiunile Unite să folosească

DJAKARTA 7 (Agerpres). — La 
7 noiembrie a încetat subit din via
ță dr. Raden Hadji Djuanda Karta- 
widjojo, ministru prim al guvernu
lui indonezian. în aceeași zi, au avut 
loc la Djakarta funeraliile la care 
au luat parte președintele Sukarno, 
miniștri ai guvernului indonezian, 
membri ai corpului diplomatic.

în Indonezia a fost decretat doliu 
național în memoria defunctului. 
Toate drapelele au fost coborîte în 
bernă.

Perturbări de circulație 
ia punctul Marienborn

Situatia din Vietnamul de sud
SAIGON 7 (Agerpres). — La Sai

gon a fost anunțată ridicarea restric
țiilor de circulație introduse imediat 
după răsturnarea lui Ngo Dinh 
Diem. Legea marțială rămîne însă în 
vigoare. Potrivit datelor oficiale, în 
cursul luptelor care au avut loc la 
Saigon, cu prilejul loviturii de stat, 
33 de persoane au fost ucise, iar alte 
233 — rănite. Dintre acestea, majo
ritatea sînt civili.

Referindu-se la situația actuală 
din Vietnamul de sud, agenția Asso
ciated Press subliniază că „admi
nistrația civilă a rămas aproape 
complet neatinsă. Cu puține excepții, 
aceleași fețe se aflau luni dimineața 
în aceleași birouri guvernamentale. 
Marea schimbare constă în faptul că 
țara este acum condusă de un comi
tet, în. loc de o familie. Unii obser
vatori consideră că generalii ar pu
tea, eventual, să se angajeze în cer
turi.

în ciuda numirii unor civili în gu
vernul provizoriu, generalii vor con
tinua să dețină puterea reală pentru 
multă vreme. Un general, membru al 
juntei, a declarat miercuri că, după 
părerea sa, un guvern civil cu de-

pline puteri nu va putea fi ales în 
mai puțin de 6 sau 12 luni. Aceasta 
reprezintă un timp suficient pentru 
manevre și certuri politice sau chiar 
pentru o nouă lovitură de stat.“

în același timp agenția americană 
U.P.î. relevă că statisticile militare 
americane semnalează o intensificare 
a acțiunilor partizanilor sud-vietna- 
mezi pe întreg întinsul țării, în spe
cial în regiunea deltei fluviului Me
kong. Partizanii au atacat numeroa
se lagăre strategice, eliberînd un im
portant număr de persoane interna
te în aceste lagăre.

Frontul de Eliberare din Vietna
mul de sud a cerut noului guvern 
al acestei țări să satisfacă un număr 
de revendicări dintre cele mai im
portante ale poporului sud-vietna- 
mez. El a cerut printre altele noului 
guvern să distrugă toate satele și 
cartierele strategice, să elibereze pe 
toți deținuții politici, indiferent de 
tendința lor, să respecte fără întîr- 
ziere libertățile democratice, să dez
rădăcineze toate vestigiile regimului 
dictatorial, să înceteze toate perse
cuțiile și represiunile, să desființeze 
toate organizațiile paramilitare etc.

BERLIN 7 (Agerpres). — TASS 
transmite : în dimineața zilei de 4 
noiembrie o coloană de autovehicule 
aparținînd trupelor de ocupație a- 
mericane au refuzat din nou să se 
supună regulilor in ce privește veri
ficarea la punctul de trecere și con
trol Marienborn, situat pe autostrada 
din R.D.G., în apropiere de frontiera 
cu Germania occidentală, anunță a- 
genția A.D.N. Coloana de autovehi
cule împiedica circulația pe auto
stradă, deși la 3 noiembrie un re
prezentant al trupelor de ocupație 
din Berlinul occidental declarase că 
în viitor puterile occidentale se vor 
abține de la provocări pe căile de 
comunicații dintre Germania occi
dentală și Berlinul occidental și se 
vor supune regulilor de control 
bilite.

sta-
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„Drama peruviana“ a ieșit din culise
Sub titlul „Peru între foame și 

speranță", ziarul „Le Monde" a pu
blicat reportajele trimisului său 
special Jacques Grignon Dumoulin. 
Referindu-se la situația populației 
indiene, acesta scrie :

„Pînă în ultima vreme, «indigena» 
— indianul — n-a îngrijorat vreodată 
nici puterea, nici pe cei avuți din Peru. 
Cele cîteva revolte din această țară au 
fost sîngeroase dar scurte (în afară de 
cea din 1885). Izbucnea un litigiu se
rios între o comunitate care se consi
dera lezată și un mare moșier, național 
sau străin ? Se chema un detașament 
al poliției t— ... -------- .
căpeteniile, la nevoie se trăgea asupra 
adunărilor de „răzvrătiți“ și totul se 
termina. Calmul domnea din nou în 
Junin, la Cerro-de-Pasco, în Puno.

Totuși, de cîțiva ani revendicările 
comunităților devin mai insistente, 
dacă nu amenințătoare ; peonii înșiși au 
început de curînd să intre în sindicate ; 
dar ceea ce este mult mai grav, «ei» 
nu ezită să ocupe porțiuni de mari mo
șii (haciendas) de care părinții sau stră
moșii lor au fost spoliați, sau care au 
fost lăsate în paragină de proprietarii 
lor, să aducă la păscut lame și oi și 
chiar să-și ridice colibele pe aceste pă
mînturi.

Atîta vreme cît invaziile acelora care 
sînt numiți „communeros" (aparținînd 
unor comunități indigene) au rămas 
localizate și destul de distanțate în 
timp, erau ușor de reprimat. «Problema 
indiană» nu constituia decît o temă de 
dezbateri «au dé speculații pentru po
liticieni, intelectuali și economiști. Si
tuația era identică și cu privire la pro
blema agrară, întrucît cele două pro
bleme nu constituie decît una singură 
sau aproape. «Drama peruviană» se 
desfășura în culise, în spatele marii 
cortine a Anzilor.

Cîteva cifre sînt suficiente pentru a 
exprima această dramă : unu la mie 
din populația activă obține în medie 
un venit lunar de peste 100 000 soli ; 
4 la mie dispun de 8 000 soli ; 200 la 
mie de 1500, 228 la mie de 650, pe 
cînd 567 la mie (mai mult decît jumă
tate din populație) 120 «oii. Dacă, pe

de altă parte, se examinează venituri
le comparate pe cap de locuitor din 
cele trei regiuni mari economice ale 
Perului, se constată că locuitorii din 
regiunea, țărmului (3 091 123) obțin în 
medie 6 071 soli, cei din „sierra“ 
(6 228 106) numai 2 007, iar celor din 
regiunea păduroasă (1 321 271) nu le 
rămîn decît 1077 soli. Cu alte cuvin
te, pe cînd marii moșieri și capitaliștii 
(12 000 persoane) dispun de 19,9 la sută 
din venitul național, țăranii, în nu
măr de peste cinci milioane, n-au drep
tul decît la 12,9 la sută din acest venit.

____________ t___  ■ Acești dezmoșteniți din sierra sînt toc- 
sau al armatei ; se arestau mai acei «indigenas»... Căci indianul se 

confundă în mod practic, cu țăranul 
din regiunea înaltă și mijlocie a An- 
zilor.

Răsfoind presa străina

Ce este un indian ? Un raport al 
O.N.U- dă următoarea definiție : «Fap
tul că un individ este indian depinde 
în mare parte de ceea ce se consideră 
ca atare și de faptul că familia sa, re
lațiile sale și autoritățile cu care se află 
în raport, îl privesc ca atare».

A fi indian înseamnă să aparții celei 
mai dezmoștenite clase economice și so
ciale; înseamnă, de asemenea, și mai 
ales să păstrezi modul de viață primitiv 
din pădurea Amazoanelor (350 000) sau 
al țăranilor din sierra (communero sau 
peon). în ciuda mortalității deosebit 
de ridicate — doar un copil din doi a- 
junge să depășească vîrsta de 5 ani — 
populația indiană se înmulțește într-un 
ritm rapid. Prisosul ei nu găsește prac
tic de lucru în centrele miniere, nici pe 
coastă. Ținută din punct de vedere po- 

. litic și economic de-o parte, ea consti
tuie o colonie încastrată într-un fel de 
rezerve — comunitățile (în număr de 
5000, numai teoretic apărate de legi) 
— atunci cînd nu furnizează mîna de 
lucru servilă de care au nevoie marile 
haciendas din interior.

Primul conflict «serios» s-a produs 
cu doi ani și jumătate în urmă în 
provincia Convencion (departamentul 
Cuzco). în acea parte a provinciei si
tuată la altitudine mică, pe care pădu
rea nu o năpădește, se întinde o vale 
fertilă, a cărei exploatare nu a în
ceput 
urmă.
pede acaparată de marij proprie
tari. /
o organizare a muncii 
care prestațiile acelor «hacenderos» 
din Anzi apar ca o culme a progresu
lui. Domeniul este atribuit unui «arren- 
dire» care, însărcinat cu cultivarea pă
mânturilor patronului (în majoritatea 
timpului absent) sau cu procurarea mîi- 
nii de lucru, poate folosi după bunul 
său plac o mică parte. El angajează 
peoni, acei «allegados» care își lucrea
ză loturile lor și pămîntul patronului 
în schimbul atribuirii unei minuscule 
parcele.

îndată după intrarea în funcțiune a 
președintelui Belaunde Terry, la 29 
iunie 1963, 1 500 de indieni din comu
nitatea San-Pedro-de-Cuzco invadau 
domeniul Chinchausin, la 100 de km 
de Junin și ridicau imediat cabane do
minate de inevitabilul steag peruvian 
roșu-alb-roșu. Prefectul și poliția, a- 
larmați de proprietari, au refuzat să-i 
evacueze pe ocupanți, care pretind că 
au drepturi asupra acestor pămînturi, 
obiectul unui litigiu pe care tribunale
le refuză să le rezolve.

De atunci, „invaziile" s-au înmulțit. 
La 1 august a fost rîndul haciendei 
Ayna de Jarija, proprietatea universi
tății catolice, ale cărei plantații de 
cafea sînt ocupate, iar o parte din vite 
luate. La 6 august «communeros» din 
Oyon s-au instalat la Chinchicocha, 
proprietatea Societății agricole de creș
tere a vitelor, unde au introdus 1000 
de oi și 50 de vaci flămînde ; în 
sfîrșit lîngă Huancayo, în departamen
tul Junin și în Ancash, mai la 
nord, patru mari haciendas consacrate 
creșterii vitelor sînt de asemenea in
vadate...

în așteptarea unor hotărfri ale nou
lui guvern, autoritățile locale nu reao- 
ționează“.

o năpădește, se întinde o vale

decît cu vreo zece ani în 
Ea a fost de ajuns de re-

Aceștia stabilesc un regim și 
organizare pe lîngă

•>*K’

VARȘOVIA. O delegație 
nilor de teatru din R. P. 
condusă de artistul poporului Costa- 
che Antonia, rectorul Institutului de 
artă teatrală și cinematografică din 
București, s-a aflat timp de 10 zile 
în R. P. Polonă vizitînd orașele Var
șovia, Cracovia și Lodz. Cu prile
jul încheierii vizitei, în seara zilei de 
6 noiembrie a avut loc un cocteil în 
saloanele ambasadei R. P. Romine 
din Varșovia.

VIENA. După cum transmite a- 
genția U.P.I., discuțiile cu caracter 
de sondaj purtate la Bruxelles de 
conducătorul misiunii Austriei pe 
lîngă Comisia C.E.E. în problema 
asocierii Austriei la Piața comună 
au luat sfîrșit fără a se adopta vreo 
hotărîre. Reprezentanții Pieței co
mune au arătat că Consiliul Mini
sterial al acestui organism are pînă 
la sfîrșitul anului un program foarte 
încărcat și nu va fi ca atare în mă
sură să se ocupe de problema aso
cierii Austriei.

BUENOS AIRES. In seara de 6 
noiembrie. în centrul Orașului Bue
nos Aires a avut loc o demonstrație 
în sprijinul poziției președintelui Ar
gentinei, Arturo Illia, de anulare a 
contractelor încheiate cu societățile 
petroliere străine de fostul guvern 
al președintelui Frondizi. După cum 
transmite agenția U.P.I., demonstran
ții purtau pancarte în care cereau să 
se pună capăt concesiunilor petro
liere acordate societăților străine 
chemau guvernul șă adopte, fără în- 
tîrziere, măsuri în această direcție.

~ NEW YORK. Intr-o declarație 
făcută la 7 noiembrie, guvernatorul 
statului New York, Nelson Rockefel
ler, a anunțat că și-a prezentat ofi
cial candidatura în cadrul partidu
lui republican în vederea viitoare
lor alegeri prezidențiale din 
S.U.A. programate anul viitor. Roc
kefeller este primul dintre fruntașii 
partidului republican care își pre
zintă candidatura în acest scop.

ACCRA. In legătură cu deschide
rea la Accra în luna februarie 1965 
a primului tîrg internațional din is
toria Ghanei, președintele Kwame 
Nkrumdh a adresat mesaje guverne^ 
lor tuturor țărilor lumii, societăților, 
străine și locale, chemîndu-le să par
ticipe la acest tîrg. Principalul scop 
al acestui tîrg, se arată în mesaje, 
es^e „găsirea unor piețe suplimen
tare pentru producția țărilor care se 
dezvoltă și pentru acele mărfuri pe 
care țările dezvoltate din punct de 
vedere industrial doresc să le 
vîndă".

ANKARA. în parlamentul turc, 
după dezbateri îndelungate, au fost 
aleși noii președinți ai celor două 
camere. Președinte al Adunării Na
ționale a fost reales Fuad Sinnen, 
deputat din partea partidului popu
lar republican, iar ca președinte al 
Senatului a fost ales senatorul En
ver Aka din partea „partidului 
dreptății“, în locul independentului 
Suat Hayri.

ö oarrie- 
Romînă,
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