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ACUM SE PUh EiAZELE RAID-ANCHETÀ 

în regiunile 
Argeș, lași, 

Banat și SuceavaR ECOLTEI VI1T0AR
In această perioadă, oamenii muncii din agricultură au de 

executat o lucrare deosebit de importantă, care condițio
nează în mare măsură recolta anului viitor. Este vorba 
efectuarea la timp și pe toate suprafețele a arăturilor 
toamnă. Cum se desiășoară această lucrare 7 Ce baze 
pun producției viitoare ? Pentru a afla răspuns la aceste 
trebări, corespondenții noștri au efectuat un raid-anchetă 
regiunile Argeș, Iași, Banat și Suceava.

TRACTOARE
CARE SE CALCĂ
PE... CAUCIUCURI

>Una din măsurile care au contri- 
’-iiit la urgentarea însămînțărilor 

■ i.i această toamnă a fost redistri- 
î buirea tractoarelor și 'mașinilor 

spre raioanele și unitățile rămase 
în urmă la semănat. Din păcate, 
însă, nu peste tot s-a aplicat efici
ent această măsură și ca urmare 
rezultatele nu sînt cele așteptate. 
Să ne oprim la Consiliul agricol 
raional Slatina. Aici aflăm că în
sămînțările sînt pe terminate. Pen
tru ultimele 743 hectare sînt con
centrate nu mai puțin de 820 trac
toare. O simplă socoteală gospodă
rească duce la concluzia că se face 
risipă de tractoare.

Emil Oprea, dispecer la S.M.T. 
Movileni, ne informează că în co
mune ca Sinești, Sîrbi, Măgura și 
Corbu sînt reținute pentru însă- 
mînțarea ultimelor suprafețe cîte 
40—50 tractoare, multe din ele a- 
duse de la distanțe de 30—40 km.

Se întîmplă să ne încurcăm unii 
pe alții, „să ne călcăm pe cau
ciucuri“, susține un tractorist din 
comuna Sinești, în care poposim, 
în punctul Dealul Vediței, unde 
ne aflăm, pe cîteva zeci de hectare 
lucrează la însămînțat 45 de trac
toare. Capacitatea lor nu este nici 
pe departe folosită.

După cum se vede redistribuirea 
tractoarelor făcută fără suficient 
discernămînt nu duce la nimic 
bun. Dimpotrivă, se întîrzie exe
cutarea arăturilor. O dată cu ter
minarea însămînțărilor se face o 
nouă redistribuire. Ar fi cazul ca 
această operație să se realizeze cu 
maximum de operativitate, astfel 
ca tractoarele să poată fi utilizate 
cu întreaga capacitate la executa
rea arăturilor.

de a recolta și elibera la timp 
renurile de culturile tîrzii.

Nu peste tot însă rezultatele sînt 
pe măsura posibilităților. în raio
nul Negrești, bunăoară, s-au efec
tuat arături doar pe 5 000 hectare 
din cele peste 21 000 prevăzute. 
Cauzele : în unele locuri munca 
nu este bine organizată, tractoa
rele nu sînt folosite cu maximum 
de randament. La cooperativa a- 
gricolă Mironeasa, două tractoare 
erau defecte, iar alte 3 așteptau 
tractoriștii care nu veniseră la 
lucru nici pînă la amiază. Munca 
nu era bine organizată nici la re
coltatul și transportul porumbu
lui. Aici s-au eliberat numai 150 
de hectare din cele 
existente cu porumb 
doar 82 de hectare.

O slabă organizare
xistă și la cooperativele agricole 
din Voinești, Epureni și Podul 
Iloaiei, raionul Iași. Din această 
cauză mai sînt mari suprafețe o- 
cupate cu culturi tîrzii, care îm
piedică pe tractoriști să efectueze 
arăturile. In afară de aceasta, sînt 
brigăzi ale S.M.T.-urilor care în- 
tîmpină o serie de greutăți în orga
nizarea lucrului în schimburi pre
lungite sau de noapte, deoarece 
multor tractoare le lipsesc genera
toarele de curent pentru asigurarea 
iluminatului.
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realizăm cîte un hectar de tractor“, 
ne-a spus dînsul. într-adevăr, pă
mîntul e tare, dar rezultatele sla
be obținute aici (în 10 zile de cînd 
s-au terminat însămînțările n-au 
fost arate decît 821 ha din cele a- 
proape 5 500 stabilite) ascund și de
ficiențele organizatorice existente 
în unitate. Mecanizatorii nu folo
sesc întreaga zi de lucru; condu
cerea S.M.T. n-a organizat schim
bul doi decît pe 12 tractoare din 
cele 123 existente etc.

Situații asemănătoare se întîl
nesc și la alte cooperative agrico
le de producție din regiune. Tre
buie luate măsuri ca toate forțele 
existente să fie folosite din plin 
la executarea arăturilor.
TOATE POSIBILITĂȚILE 
SĂ FIE VALORIFICATE

La teleconferința Consiliului a- 
gricol regional Suceava din 14 oc-

tombrie a.c. tovarășul Dumitru 
mian, președintele Consiliului 
gricol raional Botoșani, justifica ră- 
mînerea în urmă la lucrările agri
cole din cauza numărului 
tractoare de care dispune 
Dar situația pe teren este 
tul alta.

Cooperativa agricolă de 
:ție din comuna Dumbrăveni a ter
minat printre primele însămînțările 
de toamnă. Totuși, pînă la 17 oc
tombrie s-au executat ogoare de 
toamnă pe 571 ha din cele 1 600 
prevăzute. Ne oprim la sediul bri
găzii a 7-a de la S.M.T. Bucecea, 
care deservește această unitate. 
Din cele 24 tractoare, 16 n-au ple
cat încă la cîmp.. Deși era ora 
nouă dimineața, tov. Nicolae Mihai, 
vicepreședinte al cooperativei, și 
ing. Gh. Macarie nici nu știau că 
un număr așa de mare de tractoare 
stau nefolosite. Lucruri asemănă-

toare se întîlnesc și în alte coope
rative agricole. La Vlădeni, 4 trac
toare erau nefolosite, iar la Gor- 
bănești și Trușești — cîte 19 trac
toare.

După cum se vede, ceea ce tre
buie în unele unități din raionul 
Botoșani nu sînt tractoarele, ci mai 
multă inițiativă, spiritul de orga
nizare și preocuparea pentru folo
sirea intensă a mijloacelor exis
tente.

★

In regiunile amintite sînt însem
nate posibilități pentru intensifi
carea ritmului arăturilor. Este ne
cesar ca organele locale de partid 
și consiliile agricole să ia măsuri 
operative pentru urgentarea re
coltării, eliberarea terenurilor și 
folosirea cu întreaga capacitate a 
tractoarelor la efectuarea arătu
rilor.

SPORT

străină

SPIRITUL
DE ORGANIZARE

După terminarea însămînțăril ce
lor peste 163 700 de hectare cu 
culturi de toamnă, cooperatorii, lu
crătorii din G.A.S. și mecanizatorii 
S.M.T.-urilor regiunii Iași au in
tensificat ritmul celorlalte lucrări 
agricole. Din situația operativă cen
tralizată la consiliul agricol regio
nal. reiese că pînă la 17 octombrie 
recoltarea porumbului s-a făcut în 
proporție de 80 la sută, eliberarea 
terenurilor pe aproape 50 la sută 
din suprafețe, iar arăturile pe 93 000 
hectare, ceea ce reprezintă 38 la 
sută din plan. Mecanizatorii de pe 
ogoarele raionului Huși au realizat 
55 la sută din prevederi, cei 
raionul Vaslui — 44 la sută, 
cei din raionul Pașcani — 41 
sută. „Secretul“ ? Organizarea 
temeinică a muncii în brigăzile de 
tractoare, străduința cooperatorilor

din 
iar 
la

SĂ CUNOȘTI 
„TAINELE“ PĂMÎNTULUI

Un tractorist bun cunoaște „ca-n 
palmă“ tarlalele pe care le lucrea
ză. Este firesc. Muncind ani de-a 
rîndul pe aceleași suprafețe, meca
nizatorii sînt la curent cu multe din 
„tainele“ pămîntului. Există însă 
situații cînd se simte nevoia unui 
plus de cunoștințe, de orientare 
mai bună în executarea anumitor 
lucrări. In prezent, în raza de ac
tivitate a S.M.T. Peciul Nou, re
giunea Banat, din cauza secetei, pă- 
mîntul este atît de tare încît fie
rul plugului abia intră în el. în a- 
ceste condiții fiecare inițiativă me
rită să fie prețuită, analizată și, 
dacă este cazul, extinsă.

— Pînă mai zilele trecute execu
tam arătura în lungul brazdelor 
— ne spune mecanizatorul Viorel 
Alexuță, care lucrează pe ogoarele 
cooperativei agricole Pădureni. 
Am avut multe necazuri atît cu 
plugul, care sărea din brazdă, cît 
și cu ascuțitul fiarelor. Acum pot 
spune că am scăpat în bună parte 
de ele. Cum ? Am schimbat buso
la, sau mal bine zis direcția de e- 
xecutare a arăturilor : arăm per
pendicular pe brazdele vechi și 
treaba merge mult mai bine.

Ce se întîmplă însă în alte uni
tăți ? La S.M.T. Deta, tov. ing. Ian- 
cu Braicu ne-a vorbit cu multă a- 
mărăciune despre pămîntul tare, 
foarte greu de arat. „într-o zi abia

Lumini In noapte (Fabrica de acid azotic din cadrul Combinatului chimic Craiova)
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0 NOUĂ FABRICĂ DE MOBILĂ
Vaslui a început construcția 
fabrici de mobilă. Ea va a-

La 
unei 
vea o capacitate anuală de pro
ducție de 20 000 garnituri de ca
mere studio și va fi înzestrată cu 
mașini și utilaje moderne de 
mare productivitate, majoritatea 
realizate în întreprinderi ale in
dustriei noastre.

In scopul fabricării unei mobi
le de înaltă calitate, proiectanții 
— specialiști ai Institutului de 
studii și proiectări forestiere — 
au prevăzut la noua întreprinde
re procedee tehnologice noi, fi
nisaje superioare. Constructorii

vor folosi pe scară largă prefa
bricate din beton, ceea ce va 
permite obținerea unui înalt grad 
de industrializare a lucrărilor.

In prezent, pe noul șantier se 
fac nivelări de teren, se amena
jează drumuri șl se efectuează 
alte lucrări organizatorice în ve
derea începerii construcției.

Noul obiectiv industrial prevă
zut în planul cincinal va contri
bui la ridicarea substanțială a 
potențialului economic al ora
șului.

TELEGRAMĂ

A

(Agerpies)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Romăn

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
In numele poporului chinez și al nostru personal, vă exprimăm 

dumneavoastră și poporului frate român mulțumiri cordiale pentru feli
citările călduroase, trimise cu prilejul celei de-a XVI-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare Chineze.

MAO TZE-DUN 
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez

LIU ȘAO-ȚI
Președintele Republicii Populare 

Chineze

I

Barajul hidrocentralei Gh. Gheorghiu-Dej de pe Argeș 
s-a înălțat parțial pînă la cota sa finală — 165 de me
tri. Ieri, constructorii au continuat turnarea betonului 

la plotul 4 Foto : A. lonescu

Confruntarea
artistul ui
cu publicul

Teodor BALȘ

CIU DE
Președintele Comitetului 
Permanent al Adunării 

Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină

Pekin, 18 oct. 1965

CIU EN-LAI 
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

In toamna anului 
1961, porumburile 
mai închideau încă, 
într-un chenar gal
ben, sonorizat de 
vînt, șantierul ce se 
contura pe platoul 
argilos dintre lunca 
Șiretului și Dunăre. 
Se împlîntau în pă- 
mînt, pe suprafețe u-

riașe ce trebuiau să 
fie consolidate, țăru
șii enormi de beton 
pe care se sprijină 
astăzi terasele su
praetajate ale mare
lui combinat al oțe
lului. Pe dealul Țigli- 
nei se profilau silue
tele primelor blocuri 
ale noului oraș adă-

oc- 
la

CE SE ÎNTÎMPLĂ CÎND CUMPERI
UN ARTICOL DEFECT?

lată ce ne relatează un corespon
dent voluntar din orașul Oțelul Roșu : 
„In octombrie anul trecut am cum
părat de la un magazin al O.C.L.- 
Caransebeș o cadă. Cum am turnat 
în ea apă fierbinte, smalțul a sărit 
în țăndări, iar picioarele i s-au în
muiat de parcă ar fi fost de ceară. 
Am făcut o reclamație la O.C.L. De 
atunci s-a împlinit anul. Am reîn
noit reclamația de zeci de ori, dar 
de la organizația comercială nu 
mi-a sosit nici un răspuns ; nu am 
primit nici altă cadă și nici banii 
cheltuiți pe acest obiect de proas
tă calitate“.

asemenea marfă și reclamajiile pe care 
le implică constituie o raritate. La sfă- 
ruinja noastră de a afla ce se înfîm- 
plă fofuși dacă se ivește o reclamație 
din partea unui cumpărător, directorul 
a chemat în ajutor pe șeful serviciu
lui comercial, tovarășul L. Alexan
dru.

— Cum rezolvăm reclamajiile cetă-

de aprovizionare. Dar ce legătură are 
clientul cu baza de aprovizionare 1 
De la „bază” a cumpărat el obiectul 
defect sau de la O.C.L.-Caransebeș I 
Este vorba aici de o condamnabilă 
lipsă de răspundere față de cumpă
rător. Punctul de plecare al acestei 
grave greșeli este recepfionarea pe 
rețeaua comercială a articolelor de- întocmește o adresă

Cine suportă

consecințele ?

Scrisoarea corespondentului nostru 
ridică o problemă de interes general : 
cum sînt rezolvate reclamafiile cum
părătorilor cu privire la mărfurile de 
calitate necorespunzătoare I Pornind 
de Ia cazul relatat mai sus, l-am vi
zitat pe tovarășul Ernest Luff, di
rectorul O.C.L. Caransebeș, solicitîn- 
du-l să ne răspundă 
întrebare. Interlocutorul 
admis că organizația 
acceptă cîteodaiă să pună 
marfă de proastă calitate,

la această 
nostru a 
comercială 
în vînzare 
dar că o

fenilor ? — a întrebat acesta. Foarte 
simplu. Să luăm, de pildă, un caz pe
trecut cu o cadă (coincidența face să 
fie vorba tocmai despre cazul relatat 
de corespondentul nostru de la Oje- 
lul Roșu). El a cumpărat o cadă cu 
vicii ascunse. A făcut o reclamație, 
iar noi am reclamat la baza de apro
vizionare.

— Și mai departe î
— S-a trimis sesizarea mai sus.
Și-au făcut, chipurile, datoria. Au 

reclamat „mai sus". S-a răspuns, nu 
s-a răspuns cetățeanului ? (nu s-a răs
puns — n.n.). O.C.L. Caransebeș s-a 
spălat pe mîini, „s-a descărcat". El a 
pus față tn fajă cumpărătorul cu baza

fecte. Ea se continuă însă în încer
carea de a arunca toate consecințele 
pe umerii consumatorului, de a adop
ta tactica surzeniei la apelul celor 
care și-au aruncat banii în vînt. O 
asemenea mentalitate trebuie stîrpită 
cu 
cii

toată fermitatea din practica mun- 
noastre comerciale.

0 privire în culisele 

birocratismului
Să vedem cum procedează, în si

tuații similare, alle organizații comer
ciale. Bunăoară, O.C.L.-Deva. A venit 
pe adresa O.C.L. o sesizare ? Este în-

registrată imediat, iar pe temeiul ei 
se face o adresă : „Către baza de a- 
provizionare X. Articolul din lotul de 
marfă cutare are defecțiuni... Con
form deciziei nr... vă rugăm înlocuiți 
marfa".

Cum primește adresa, baza de a- 
provizionare X
asemănătoare și o trimite întreprin
derii regionale a comerțului cu ridi
cata. La rîndul ei, această unitate se 
adresează întreprinderii producătoare 
care răspunde întreprinderii comerțu
lui cu ridicata : „De ce ați acceptat 
marfa dacă nu v-a plăcut?" întreprin
derea regională întreabă, la rîndul ei, 
baza : „De ce a|i acceptat-o ?" Baza 
pune aceeași întrebare O.C.L.-ului. 
Presat de cumpărătorul care a avut 
ghinionul să cumpere un obiect de
fect, O.C.L.-ul intră din nou în horă 
și răspunde : „N-am știut că marfa are 
vicii ascunse". Răspunsul O.C.L.-ului 
merge din verigă în verigă, din nou 
pînă la producător. Acesta, ca să li
niștească spiritele, răspunde : „Parcă 
noi am știut?” Și ciclul se reia.

Gheorghe GRAURE

(Continuare în pag. a III-a)

mix- 
kilo- 
sub- 
dru- 

în-

ugat Galaților, poar
tă sudică a Moldo
vei.

După patru ani, 
„săptămîna poeziei" 
m-a adus din nou pe 
aceste meleaguri. Și 
într-o seară de 
tombrie am citit
clubul constructorilor 
versurile închinate în 
1961 pionierilor com
binatului. Ei ridicase
ră în răstimp orașul 
Țiglina, laminorul, 
hala turnătoriei 
te, finisaseră 
metri de canale 
terane și de 
muri betonate,
tr-o uriașă țesătură 
înscrisă pe sute de 
hectare de pămînt... 
M-am surprins atunci 
meditînd la decalajul 
dintre ritmul creației 
artistice și cel al con
structorilor României 
moderne, 
că opera 
poate ii 
jurnal de
poate remonta dis
tanțele și timpul în- 
registrînd mișcările 
seismice ale inimii și 
ale gîndului în con
centrate 
Totuși...

E adevărat 
de artă nu 
un simplu 
bord, că

metaforice.

■A
alții cumNu știu 

sînt dar eu, la șeză
tori, îmi citesc versu
rile îngrijorat că lun
gimea lor de undă 
nu va putea înfrînge 
distanța pînă la ini
ma celor din sală. 
Fluidul publicului îmi 
dă întotdeauna mă
sura radiației poeti
ce. Antene nevăzute 
detectează cu exac
titate chiar și surplu
sul de 
sau de 
ce se 
reacția

generozitate 
complezență 

strecoară în 
sălii.

(Continuare 
în pag. a III-a)
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V

ELUCIDAT
De cîfiva ani, ora de 

„educație cetățenească" 
figurează săpiămînal în 
programul de învăfă- 
mînt al elevilor din ul
tima clasă a școlii ge
nerale. Tinerii cetățeni 
studiază, la nivelul lor 
de înțelegere, Constitu
ția, legea fundamentală 
a țării noastre. Anul a- 
cesta, conținutul orei s-a 
îmbogății considerabil 
prin adoptarea noii 
Constituții a țării, Con
stituția României socia
liste, care consfințește 
istoricele transformări 
politice, sociale și eco
nomice petrecute în 
viața poporului nostru, 
încununate de victoria 
deplină și definitivă a 
socialismului. Dacă lo
cul lecțiilor esțe bine 
definit în ansamblul 
procesului instfuctiv-e- 
ducaliv, mai puțin pre
cizate sînt însă meto
dele, mijloacele prin 
care profesorii pot să le 
predea într-un mod viu, 
sugestiv și jnteresanf. 
Cum, pe ce căi anume 
se pot transmite elevi
lor cunoștințele prevă
zute în program ? La a- 
ceastă problemă vreau 
să mă refer în rîndurile 
de față.

Cu toate că nu pu
tem vorbi încă despre 
o experiență în desfă
șurarea acestei activități 
— așa cum există, de 
exemplu, în predarea 
lecțiilor de istorie, lim
bă și literatură română, 
științe naturale etc — 
cei mai mulți profesori 
au înțeles că realizarea 
educației cetățenești a 
elevilor presupune sin
tetizarea creatoare a u- 
nui întreg sistem de cu
noștințe științifice, crea
rea unor deprinderi de 
conduită morală, contu
rarea concepției mate- 
rialist-dialectice despre 
societate, implicit edu
cația patriotică. Nu este 
greu de înțeles că atin
gerea unor atît de im
portante obiective edu
cative nu poate fi rea
lizată la nivelul dorit, 
dacă profesorul se limi
tează strict la manualul 
consacrat acestui obiect 
de studiu. Mai ales că 
actualul manual nu este 
cu totul corespunzător. 
Fiind tipărit înaintea 
Congresului al IX-lea 
al P.C.R. și a adoptării 
noii Constituții, el este 
lipsit de importante a- 
precieri cu privire la 
realitățile social-politice 
din țara noastră. Pe de 
altă parte, nu este le
gat de viața și particu
laritățile psihologice ale 
elevilor, expune proble
mele la nivelul de în
țelegere și sfera de pre
ocupări a cetățeanului 
matur, într-un mod 
destul de inexpresiv.

Dar atunci, cum tre
buie să se procedeze ? 
Incontestabil, a le re
comanda pur și simplu 
tinerilor să învețe pa
ragrafe din Constituție, 
să citească diferite ma
teriale pe aceste teme 
nu este o soluție accep
tabilă și nu va avea in
fluența educativă dori
tă. Profesorul are dato
ria să folosească în
treaga sa pricepere și 
măiestrie pedagogică 
pentru a-i ajuta pe elevi

să înțeleagă și să-și în
sușească organic bogata 
semnificație a fiecărui 
paragraf din legea fun
damentală a României 
socialiste, care va servi 
drept îndrumar societă
ții noastre o îndelunga
tă etapă istorică de a- 
cum înainte. în practi
că, această activitate ră- 
mîne deocamdată la a- 
precierea și priceperea 
fiecăruia, deoarece Mi
nisterul Invăfămîntului 
nu a trimis încă școlilor 
o metodică sau cel pu
țin recomandări tema
tice și bibliografice con
crete. în ciuda acestei 
greutăți, mulți profe
sori, în orele de educa
ție cetățenească pe care 
je organizează, valori
fică noțiunile legate de 
dezvoltarea societății — 
orînduire socială, revo
luție, rolul maselor îrț 
istorie, rolul istoric al 
proletariatului și al par
tidului sau de avangar
dă, formeje de sțaț — 
dobîndife de elevi la 
Ipcjiile de istorie îp cla
sele V—Viii, cunoștin
țele despre vitejia și 
patriotismul poporului 
nostru în lupta pentru 
eliberarea națională și 
socială, despre frumu
sețile și bogățiile pa
triei, însușite în orele 
de literatură română, 
geografie, în activitățile 
pionierești etc. S-ar pu
tea să fie o metodă 
bună, mai ales dacă e- 
xisfă grija să nu se 
transforme studiul drep
turilor și îndatoririlor 
fundamentale ale cetă
țenilor în lecții de lite
ratură, istoria sau geo
grafia patriei noastre. 
Desigur, pentru orienta
rea științifică și predarea 
vie, instructivă a lecții
lor, profesorul are la 
îndemînă istoricele do
cumente ale Congresu
lui partidului, Constitu
ția Republicii Socialiste 
România. Studiul apro
fundat al acestor docu
mente, individual și în 
cadrul diferitelor forme 
de învățămînf ideolo
gic, îl va ajuta subslan- 
fial să pătrundă aspec
tele noi, tezele esențiale 
fundamentate în lucră
rile Congresului și ale 
Marii Adunări Naționa
le, îi va oferi o bogă
ție de date și mijloace 
pentru a contribui la 
formarea trăsăturilor 
morale ale celor care 
vor participa la desăvîr- 
șirea socialismului, la 
construirea comunismu
lui. Este însă necesar ca 
profesorul să știe ce a- 
nume material didactic 
și educativ poate folosi 
în predarea cunoștințe
lor, să fie pregătite ma
teriale pe înțelesul ele
vilor cu care să ilustre
ze lecțiile.

Problema 
referim este 
importantă
dacă ne gîndim și la 
faptul că prin genera
lizarea învățămîntului de 
opt ani, întreaga popu
lație tînără a țării noas
tre va trece prin școală. 
De aceea, după păre
rea mea, tocmai pentru 
a evita improvizațiile și 
formalismul, cu totul de 
nedorit într-o asemenea 
activitate, este nevoie

ca forurile de tnvăfS- 
mînf să elaboreze, în- 
fr-un fimp cît mai scurf, 
recomandări metodice 
concrete, materiale in
tuitive și ajutătoare și 
bineînțeles un manual 
cît mai corespunzător 
pentru a ne ajuta să 
realizăm o înaltă efi
ciență educativă a lec
țiilor, să facem tinerilor 
o temeinică și profundă 
educație cetățenească.

RINO-
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ANTIGONA ;

19,30 (sala
FORMULA

• 19,30. 
L. Cara- 
OAMENI

CiNEMATOGRAFE

e Teatrul de Operă șl 
SPĂRGĂTORUL DE 
19,30.
o Teatrul de stat de Operetă : 
SĂRUTUL CIANITEI 
0 Teatrul Național „I. 
giale" (sala Comedia) : 
ȘI ȘOARECI — 19,30, (sala Stu
dio) : TEZAURUL LUI JUSTI
NIAN — 19,30.
® Teatrul de Comedie : 
CERII — 20
0 Teatrul „Lucia Sturdza 
landra' (sala din 
Măgureanu nr. 1) : 
VIAȚA — 19,30.
® Teatrul - - -
Magheru) : 
DEEA —
ZIZI ȘI- 
VIAȚA — 20.

0 Teatrul Mic: DOI PE 
LANSOAR — 20.
0 Teatrul „Țăndărică“ 
din strada Academiei) : UMOR 
PE SFORI — 9, AMNARUL — 16, 
(sala din Calea Victoriei) : DOC
TORUL AUMÄDOARE — 16.
0 Teatrul satlrlc-muzlcal „CX Tă- 
nase" (sala Victoria) : CU MUZI
CA E... DE GLUMIT — 20.
O Circul de stat : O SEARA LA 
CIRC — 20.

Bu-
Bd. Schitu 
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Nottara' (sala 
------- , ME-

Studlo) :
EI DE
UN BA-

O 19,00 — Jurnalul televiziunii (I). 
e 19,20 — Emisiune pentru copil : 
„Clic“ (Instantaneu) șl „Calul 
Fury“ (Examenul) • 20,00 —
Teatru : „Stăpînul apelor" da 
Constantin Pastor • In pauză t 
Șah. e 22,15 — Jurnalul televi
ziunii (II) șl Buletinul meteoro
logic.

la care ne 
deosebit de 
mai ales

Foto s M. Andreescu

ACTIVISTUL

Prof. Simion CHIȘ 
directorul Școlii ge
nerale nr. 122 ain 
București In dana portului Constanța

părerea altoraI El pune suflet..."

din raion. Prestigiul de șională și. pe p măre re- 
care se bucură un activist ceptivitate la' cuvîntùl oa
se bazează deopotrivă pe menilor în mijlocul cărora 
înalta lui calificare profe- muncește.

în raionul Curtea de Ar
geș sînt două întreprinderi 
forestiere. Producția lor 
este ritmică, planul se rea
lizează statornic la toți in
dicatorii. Cum s-ar spune, 
toate sînt bune și la locul 
lor. Dar activistul de partid 
nu-i omul care Sä^j. pună 
perna sub cap și să doarmă 
liniștit. “

In ziua aceea, cînd tova
rășul Vasile Vasile, secretar 
al comitetului raional cu 
problemele economice, a 
sosit la întreprinderile fo
restiere pentru a discuta la 
fața locului măsurile în ve
derea pregătirii producției 
anului viitor, unii au în
trebat : „Oare nu-i prea 
devreme, tovarășe secre
tar ?“ Nu, nu-i deloc de
vreme. S-o luăm din timp, 
gospodărește, calculat.

Cerîndu-i-se părerea, un 
tînăr inginer începu să ex
plice cum vede el pregăti
rea producției pentru anul 
ce vine. Vorbea cu lux de 
amănunte, explica pe larg 
problemele tehnice, vrînd 
să fie cît mai bine înțeles. 
Secretarul îl asculta cu a- 
tenție. Așa s-a obișnuit. 
Dar s-a găsit cineva care 
să spună : „Treci peste a- 
mănunte, tovarășul secre
tar este inginer ca și dum
neata, inginer forestier“. 
Omul s-a fîstîcit. „Vă rog 
să mă scuzați...“.

— Nu-i bine cum proce
dați — a spus secretarul. 
De unde deprinderea asta 
de a opri un om cînd vor
bește ? A doua oară nu mai 
ia cuvîntul. Și tovarășul a I spus lucruri interesante. 

g Continuați vă rog. E drept,

I
I
I 
!

I

într-o astfel de 
încît a ștîrnit sa- 
inginerului. Toc- 
aceea stimulează

sînt inginer, dar în primul 
rînd sînt activist de partid. 
Și-n toate acțiunile sale 
partidul se sfătuiește cu 
oamenii, se sprijină pe pă
rerile lor: Continuați.
■ <Iju poți=șșă știi ce gînd 
pjțe; omul îirpăp, ce inițiatir 
vă. îngrijitorul de animale 
X a uimit ' tehnicienii cu 
metodele : și rezultatele 
mtihcii lui ; inovatorul cu
tare nu-i tehnician și to
tuși a rezolvat o problemă 
tehnică 
manieră 
tisfacția 
mai de
activistul prin toate mij
loacele inițiativa maselor, 
participarea lor la rezolva
rea treburilor producției.

Desigur, să fii competent 
e obligatoriu în munca de 
partid. Dar tot atît de im
portant este să asculți pe 
cei din jur, să-ți comple
tezi cunoștințele, pregăti
rea, cu experiența de mun
că și de yiață a oamenilor. 
Așa reușește activistul de 
partid să desprindă e- 
sențialul. în urma con
statărilor de pe teren, 
tovarășul Vasile a îndru
mat secretarii organizațiilor 
de bază din întreprinderile 
forestiere să desfășoare o 
largă acțiune de ridicare a 
rolului maiștrilor în pro
ducție. Tot pe baza u- 
nor observații personale, 
el a determinat discu
tarea în biroul comite
tului raional a mijloace
lor de a asigura mai buna 
aprovizionare a exploatări
lor forestiere și șantierelor

...Trecuse o jumătate de 
oră și Dumitru Popa, pre
ședintele cooperativei agri
cole de producție din comu
na Zlătărei, cu care discu
tam, nu pomenise încă nici 
un' cuvînt despre instructo
rul de partid. Și doar i-am 
spus de-a dreptul : „Vor- 
biți-ne despre instructo
rul de partid Ion Stăncules- 
cu". Aaaa ! — a exclamat 
el — da, da, merită să vor
bim despre el. Și s-a pier
dut apoi într-o mie și una 
de probleme care îl preo
cupau. în trei ani avutul 
obștesc al cooperativei a 
crescut cu mai bine de două 
milioane lei ; adunările ge
nerale ale organizațiilor de 
bază iau în discuție măsuri 
de cea mai mare însemnă
tate pentru întărirea eco
nomică și organizatorică a 
cooperativei. Mai appi a 
amintit că numărul celor 
primiți în partid a crescut • 
simțitor în ultimul timp, că 
activul fără de partid este 
mai mare și ipai dinamic, 
întărind legătura cu masa 
cooperatorilor.

Ședeam în marginea unui

și sugestii ; să fii receptiv 
și să ț’e oprești, cu înțele
gerea cuvenită, asupra ce
rințelor lor imediate și fi
rești. Tocmai acesta e unul 
din izvoarele forței parti
dului, anume că activiștii 
săi, oriunde s-ar afla, știu 
să îmbine interesele gene
rale cu cele personale ale 
oamenilor, muncesc în mij
locul oamenilor șl pentru 
oameni.

stînga, tractoarele arau și n ~ .N“aJ! vorbit în<Lă des’ 
pre familia aceea. Ce s-a 
întimplat ? — l-am între
bat pe tovarășul Teșa.

— Ce să fie, era pe punc
tul de a se destrăma. Nu 
exista un temei serios. În
chipuiri. Voi vedea dacă 
am avut putere de convin- 

_____ ; lucru
rile merg bine — iată, sînt 
trei luni de atunci.

Prin urmare, totul s-a 
petrecut în vară. Cînd 
cîmpul mișună de oameni, 
cînd combinele treieră, cînd

drum de tară, unde ne în
tâlnisem. în dreaptă și-n

discuiau.
— Și totuși, ae părere 

aveți despre instructorul de 
partid?

Președintele a privit mi
rat.

— V-am spus doar. Sau 
nu-i de ajuns ? Pune suflet gere. Deocamdată
în toate. Dacă am făcut ce 
am făcut, asta i se dato- 
rește în bună mășură și 
sfaturilor, îndrumării sale.

în cîteva locuri din re
giunile Argeș și Hunedoa
ra, pe unde am umblat re
cent, oamenii au conturat 
portretul activistului de 
partid pornind de la reali
zările lor.

— Dacă vreți să vorbiți 
cu el, e acolo, pe cîmp — 
a reluat președintele. Cu 
inginerul, secretarul comi
tetului de partid și cîțiva 
mecanizatori. Discută orga
nizarea muncii de noapte 
la însămînțări.

Nu l-am mai căutat. 
Știam despre el esențialul, 
îl cunoscusem de fapt.

autocamioanele cară. A- 
tunci cînd marile' probleme 
ale campaniei recoltării țin 
pe cîmp, din zori și pînă în .1 
noapte, pe oricare sătean, | 
un activist al partidului gă
sește totuși timp să se o- 
cupe de o familie. Reacția 
lui nu-i înțîmplătoare. Iz
vorăște din însăși concep- j 
ția lui despre familie, des
pre bazele morale ale aces
teia. Vasile Teșa are doi 
copii șl întreține și o ne- j 
poată. Toți văd cît de bun 
părinte și soț este acest om 
în vîrstă de patruzeci de 
ani. Mai este oare de mi
rare că oamenii, toți cei ce 
vin în contact cu el, îl as
cultă și-l stimează ?

Forța de convingere a 
cuvîntului comuniștilor 
sporește imens prin aceea 
că necontenit el își găsește 
confirmarea în munca lor, 
în exemplul personal pe 
care-1 dau.

A devenit necesar...

A

in ce constă

forja lui de convingere?

Exista pînă de curînd în 
raionul Ilia un activist, in
structor teritorial în comu
nele Hărău și Vărmaga, 
Victor Cazacu. Cînd a fost 
luat în munca de activist, 
tovarășii secretari ai comi
tetului raional cunoșteau 
„cîte ceva“ și din slăbiciu
nile lui. însă au judecat o- 
menește : „Să-l încercăm, 
să-l ajutăm. Orice om dis
pune de resurse încă neva
lorificate“. Nimic mai ade
vărat. Răbdarea și perseve- 

ale

s-a

$> .: • ' ___ - .
x

Foto : Agerpres
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Amurg pe piscurile Hășmașului

I-am propus tovarășului 
Vasile Teța, instructor al 
Comitetului raional de par
tid Sebeș, să răsfoim îm
preună carnetul lui de no
tițe. Alături de însemnări 
privind situația operativă a 
campaniei agricole de 
toamnă, pregătirea dărilor 

seamă pentru alegeri 
organizațiile de bază 
alte probleme majore 
ordinea zilei, am dat 
peste observații ca a- 

cestea : „Problema cămi
nului de bătrîni t- rezol
vată. Extinderea școlii — 
rezolvată. Familia tov.... 
„se pare că lucrurile merg 
bine“.

L-am rugat să povesteas
că despre căminul de bă
trîni, școală și despre fa
milia aceea în care „se pare 
că lucrurile merg bine“.

— N-ar fi prea multe de 
spus. Despre școală. Au ve
nit oameni la mine și-au zis: 
„Ce facem, tovarășe instruc
tor, vine toamna, se deschi
de anul școlar și nu putem 
termina cele două săli noi. 
Nu-s bani destui. Am ve
nit și noi la partid, să ne 
sfătuim". M-am gîndit : să

începem o lungă corespon
dență pentru obținerea de 
noi fonduri, n-ar mai fi 
fost vreme. Am adunat co
muniștii din comună, oa
meni de meserie — dul
gheri, zidari, tîmplari... A- 
veam noi treburi pînă pes
te cap, dar nu puțeam ne
glija nici această problemă. 
S-a făcut muncă patriotică 
două-trei zile și am termi
nat sălile noi de clasă.

N-a spus însă că și el, in
structorul de partid, a fost 
văzut pe schele cu mînecile 
suflecate. Așa s-a procedat 
și cu reamenajarea cămi
nului de bătrîni. Totul îl 
privește. Un tovarăș de la 
raion spunea : „Are Teșa 
un fel al lui de a se face 
stimat și ascultat de oa
meni“. Un fel al lui ? Nu, 
mai degrabă știe să aplice 
în viață stilul de muncă 
propriu vieții noastre de 
partid. Legătura cu masele 
înseamnă să fii tot timpul 
în mijlocul oamenilor, 
mobilizîndu-i La înfăptu
irea politicii partidului ; 
trebuie să știi să iei de 
la oameni tot ce este 
bun ți util, experiența

rența sînt atribute 
muncii de educație.

Dar intenția bună 
transformat prin prelungi
rea la infinit a îngăduinței 
în cocoloșire a lipsurilor. 
Este greu de presupus că 
cineva ar fi putut da Comi
tetului raional de la Ilia 
dreptul de a face luni de 
zile „școală“ cu un om 
compromis. Investiția de 
încredere nu înseamnă slă
birea exigenței.

Munca de partid este prin 
excelență o muncă de pers
pectivă. Cadrele sînt for
mate cu simț de răspunde
re, pornindu-se mereu de la 
in nivel ridicat, de la 
prestigiul activistului de 
partid cucerit de-a lungul 
anilor prin practica socială 
și confruntarea cu viața.

în raionul vecin, Sebeș, 
tovarășul loslf Krizbai, se
cretar al comitetului raio-

nai de partid, ne-a povestit 
următoarele :

— Ne-am pomenit într-o 
zi, aici, la raion, cu o ade
vărată delegație din qomu- 
na Păuca. Erau oameni din 
consiliul de conducere al 
cooperativei agricole de 
producție, președintele sfa
tului și alții. Ne-au spus : 
„Am aflat că vreți să-l 
luați din comună pe in
structorul de partid, Tra
ian Tomuța. Așa este ?". 
Intr-adevăr, voiam să-i 
dăm alte însărcinări. „Păi 
de asta am și venit — au 
spus ei — vă rugăm să 
hi-l lăsați. Dacă nu pen
tru mai mult timp, măcar 
pînă în primăvară“. A 
trebuit să le satisfacem a- 
ceastă dorință. Tovarășul 
Tomuța a rămas pe loc.

Ca atîția alții, prin mun
ca lui, prin comportare și, 
mai ales, prin capacitatea 
de a conduce și orienta, ac
tivistul a devenit necesar.

Avea dreptate tovarășul 
Ion PIpoș, prim-secretar al 
Comitetului raional de par
tid Alba Iulia.

— Orice organ de par
tid știe că are activiș
tii pe care și i-a creat. 
Tocmai din aceasta reiese 
însemnătatea 
perfecționare 
activiștilor și 
în munca de

® MARILYN : Sala Palatului (se
ria de bilete 1517 — orele 17 șl
seria 1518 — orele 20).
• CARTIERUL VESELIEI : Pa
tria — 10,30; 13; 16,30; 19; 21>'*
București — 9; 11,30; 13.30; ;
18,30; 21.
ffi DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII — cinemascop : Republica
— 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15, Festival — 9; 11,30; 13,45;
16,15; 18,45: 21,15, Excelsior — 9;
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, Grlvlța — 
10,30; 12,45; 15,15: 17.45; 20.
o JUDEX : Luceafărul — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Capitol
— 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45: 21, 
Floreasca — 9,30'; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21. Flamura — 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30, ' Stadionul ' Dinamp
— 18.
0 LA ORA 5 — _______
Victoria — 10- 12; 14; 16,15; 18,30 
20,45, Buzești "
20.15,
« CINEVA ACOLO SUS MA IU
BEȘTE : Centîâl' — 9,30: 12,15; 15; 
17,45; 20,30,< înfrățirea între po- 

. poare țpir,.lș(șp; 18; 20,30, Bu- 
cegi —. 9; 11.30: 14; 16,30; 19! 21,30 
(la‘-toate Vdmpletâffe Știați că...).

■ ® OMUL MAFIEI y 'Lumina (com
pletare ..Șjjuetrie).w-, 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 30,45. finirea (comple
tare Sport nr. 4/1965) — 11; 16:
18,15; 20,30. '■ -
o AH, EVA ! : Union — 11: 16: 
18,15: 20.30.
n PROGRAM PENTRU COPII t 
Doina — 10.
« UNORA LE PLACE JAZUL : 
Doina - 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15, Progresul —' 15.30; 18; 20.15. 
0 AMERICA. AMERICA (ambele 
serii) : Timpuri Noi (completare 
Soclul) — 10—20 în continuare.
® HATARI (ambele serii) ; Glu- 
lești (completare Totul pentru 
Viață) - 10. 14.30* 17.30: 20,30.
® VIAȚA DIFICILA: Cultural - 
15.30; 18: 20.30
© CEI MAI FRUMOȘI ANI. - ci
nemascop ■ Feroviar — 9,30: 11.45: 
14: 16.15: 18.30; 20.45.

S OCOLUL PAMÏNTULUI IN 80
E ZILE — cinemăscop (anibelo 

serii) : Dacia (completare Gura 
lumii) — 9.45—20 în continuare.
0 TOLBA CU AMINTIRI : Crîn- 
gași (completare Acolo unde a 
trăit Hemingway) — 16; 18.15:
20.30.
Û ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET : Tomis - 9,15: 
11,30; 13,45; 16* 18,15; 20,30 Melodia 
— 9,30; 11,45' 14; 16.30: 18.45: 21. 
Modern — 9,45; 12; 14.15; 16.30;
18,45; 21 (la toate completare Prl- 
ma zi).
n CAPORALUL ȘI CEILALȚI : 
Flacăra - 14; 16: 18.15; 20.30. Mun
ca — 16: 18,15: 20.30.
<S UN CARTOF, DOI CARTOFI : 
Vitan (completare Lecție în infi
nit) : 15; 17; 19; 21
• CAMERA IN FORMA DE „L“ : 
Miorița - 10; 12.30: 16; . 18.30; 21. 
O HOȚUI DE PIERSICI : Popu
lar (completare Fata de pe So
meș) - 16; 18,15; 20.30.
0 VESELIE LA ACAPULCO : 
Arta (completare Artiști amatori) 
— 1'0; 12.30: 15 ' 17.30; .20.
0 UN LUCRU FĂCUT LA TIMP: 
Moșilor (completare La cel mal 
înalt nivel) - 11; 15,30: 18;- 20.30. 
0 CULORILE LUPTEI - cinema
scop: Cosmos (completare Muzeul 
Corner Medrea) - 16: 18.15; '20.30. 
® CARAMBOL : Viitorul (com
pletare Casa cetate) — 16;' 18.15; 
20,30.
© LALEAUA NEAGRA — cine
mascop : Colentina (completare 
Vizița delegației dp partid și gu
vernamentale a Republicii socia
liste România în U.R.S.S.) — 10; 
14: 17; 20 Drumul Sării (comple
tare Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România în R. P. Bulga
ria) - 11. 15; 17.30; 20.
® RUNDA 6 : Vplga (completare 
Vizita delegației de partid șt gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România în U.R.S.S.) — 10; 
12,15; 16; 18,15: 20,30, Pacea (com
pletare Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România în R. P. Bul
garia) — 16; 18; 20.
0 PÏNA LA ORAȘ NU E DE
PARTE — cinemascop : Rahova 
(cqmpletare Călătorie spre inima 
Reșițel - cinemascop) — 16; 18,15; 
20,30.
0 A TRECUT O FEMEIE — cine
mascop : Lira (completare Elevul 
de serviciu) — 15; 17; 19; 21.
o FEMEIA NECUNOSCUTA : Fe
rentari — 15,30; 18; 20,30.
S CORBII : Cotroceni — 16; 18,15; 
20,30.

DUPÄ-AMIAZÄ
11; 15.15': 17.45:

muncii de 
a ■pregătirii 

a controlului 
partid.

Mă gîndeam ascultînd aceste cuvinte la acti
viștii de partid pe care i-am întîlnit pe teren, la 
atîția alții necunoscuți, oameni care întruchipea
ză trăsăturile militantului comunist, strîns legat 
de mase, purtător înflăcărat al cuvîntului parti
dului, luptător neobosit pentru continua îmbună
tățire a muncii, pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii partidului, pentru fericirea întregului 
popor — așa cum este caracterizat în Raportul 
Comitetului Central la cel de-al IX-lea Congres 
gl P.C.R., așa cum îl cunoaștem din viață.

Ștefan ZIDARIJA

Ieri îr, țara : Vremea s-a men
ținut frumoasă, cu cerul mal 
mult senin, exceptînd nordul Ar
dealului și Moldova, unde cerul a 
prezentat țnnorări mai accen
tuate, tar vîntul a suflat potrivit. 
In rest, vîntul a suflat slab. Tem
peratura aerului la ora 14 înre- 
glsti a valori cuprinse între 9 gra
de la Avrămeni și 18 grade la 
Berzeasca și Caracal. In cursul 
dimineții s-a semnalat ceață lo
cală în Transilvania. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, 
cu cerul mai mult senin. Tempe
ratura maximă a atins 17 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 21, 22 și 23 octombrie. In tară : 
Vreme în general frumoasă dar 
rece noaptea și dimineața. Cer 
variabil, vîntul va sufla slab pînă 
la potrivit. Temperatura în scă
dere. Minimele vor fi cuprins» 
între minus 8 și plus 2 grade, 
local mai coborîte iar maximele 
intre 6 și 16 grade. Ceață și bru
mă locală dimineața. In Bucu
rești : Vreme în, general frumoa
să. dai rece noaptea și dimineața. 
Cer variabil. Vînt slab. Tempera
tura în general staționară. Dimi
neața brumă și ceață slabă.
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* apärut „LUPTA DE CLASĂ" nr- 10l1965
Numărul 10, pe luna octombrie, 

al revistei „Lupta de clasă“ se des
chide cu editorialul: Marea Revolu
ție Socialistă din Octombrie. Re
vista publică de asemenea artico
lele: Probleme actuale în domeniul 
investițiilor de ION PĂȚAN; Două 
decenii de la Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român de 
E. HUTIRA, FL. BALAURE; Cultu- 
ră, muncă, creație de AL. TÄNASE; 
Răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice în lumina actualității de 
EMIL IORDĂCHESCU; Despre re
pertoriul cinematografelor de E- 
CATERINA OPROIU; documenta
rul: Din experiența culturii griu
lui în anul agricol 1964—1965.

Sub titlul : Cercetarea științifică 
și cerințele producției sînț însera
te articolele : Tematică, plan de 

s

cercetare de D. F. LÄZÄROIU, E- 
ficacitatea economică a cercetărilor 
de D. DUMITRESCU. Temei Pers
pectivele învățămîntului superior 
îi sînt consacrate materialele: li
nele sugestii privind învățămîntul 
tehnic superior de ALEXANDRU 
DOMȘA; Pregătire pedagogică, vii
torilor ingineri de ION BONTAȘ ; 
Profilul specialiștilor zooveterinari 
de ION VERMEȘAN; Formarea ca
drelor didactice de EUGEN CHIȘ.

Rubrica „Critică și bibliografie“ 
cuprinde articolele: Coordonatele 
dreptului internațional contempo
ran de CONSTANTIN FLITAN, 
însemnări pe marginea revistei 
„Știință și tehnică“ de MIHAI 
MAZANEȚ. Revista cuprinde, de 
asemenea, rubrica „Cuvîntul citito
rului“.

Descurcarea sleclei din vagoane 
la Fabrica de zahăr din Giurgiu

Foto : Agerpres

Plecarea unei delegații 
economice guvernamentale 
in Olanda

Marți seara a plecat în Olanda 
o delegație economică guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia condusă de Bucur Șchiopu, mi-: 
nistrul industriei alimentare, care 
la invitația guvernului olandez va 
face o vizită în această țară.

La plecare, în Gara de Nord, erau 
de față Alexandru Sencovici, mi
nistrul industriei ușoare, Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului aface
rilor externe, precum și membri ai 
conducerii altor ministere. A fost, 
de asemenea, prezent Joost B. Ha- 
verkorn van Rijsewijk, ministrul 
Olandei la București.

FRICJJUNI ÎN COALIȚIA
GUVERNAMENTALĂ AUSTRALIANĂ

înaintea întâlnirii de

Cind se deschid cursurile

la Ankara invățămintului

TELEGRAMĂ

într-o telegramă de răspuns, 
Cen I, ministrul afacerilor externe 
al R. P. Chineze, mulțumește mi
nistrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu, pentru felicitările 
adresate cu prilejul celei de-a 16-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze. (Agerpres)

Meciul de verificare 
al selecționatei noastre
A
'Ieri după-amiază, pe stadionul 
Tractorul" din Brașov, lotul repre

zentativ de fotbal al țării noastre 
a susținut un ultim meci de verifi
care înaintea partidei cu selecțio
nata Turciei, programată sîmbătă 
la Ankara. Parteneră ,de întrecere 
g fost echipa Dynamo Dresda, li
dera campionatului R. D. Germane. 
Scor final : 4—0 (2—0) în favoarea 
selecționatei române. Toate golurile 
au fost înscrise de Ion Ionescu (în 
min. 15 — din llm; min. 40 ; min. 
63 și min. 69).

Comportarea în ans.amblu a fot
baliștilor noștri poate fi caracteri
zată .ca mulțumitoare. Echipa a do
minat, în spepjșy în, repriza, șecun-

S. K. Karl Marx Stadt 0-0 agrozootehnic

IIgurile inutile făcute de Dumitriu 
și uneori de Ionescu sau Pîrcălab.

Antrenorii lotului au folosit ieri 
pe parcursul întregului meci urmă
toarea formație care va fi aliniată, 
probabil, și în meciul de sîm- 
bătă : Andrei—Popa, Motroc, Dan, 
Greavu—Al. Vasile, Georgescu— 
Pîrcălab, Dumitriu, Ionescu, Co- 
dreanu.

CRAIOVA (coresp. „Scințeii"). B 
Stadionul „Tineretului" din locali- | 
täte a .găzduit ieri întilnirea ami- H 
cală Știința Crpipya — S. K. Karl S 
Marx Stadt (R. D. Germană). De-a 
lungul c.elor 9.0 de minute de joc 
n-a fost marcat nici un gol. Fotba
liștii craioveni au ratat numeroase 
ocazii de a înscrie in poarta oaspe
ților. Evoluția lor a fost sub aș
teptări. De la ambele formații s-au 
remarcat portarii : Papuc și, respec- ■

în cooperativele agricole de pro
ducție, gospodăriile de stat și ' 
S.M.T. din țară se fac intense pre
gătiri pentru deschiderea cursurilor 
în învățămîntul agrozootehnic de 
masă cu durata de trei ani. Pentru 
lucrătorii din sectorul vegetal 
cursurile vor începe în perioada 
1—15 noiembrie, în funcție de des
fășurarea lucrărilor agricole, iar 
pentru cei dip sectorul .creșterii a- 
nimalelor, la 1 noiembrie.

Și în acest an pentru țăranii co
operatori neînscriși la cursurile a- 
grpzootehnice de masă cu durata 
de 3 ani se vor organiza cicluri de 
10—12 conferințe pe. teme agricole, 
care vor fi ținute în cadrul cămi
nelor culturale.

Primire !a Ministerul

Afacerilor Externe
La 19 octombrie 1965, George 

Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a primit în au
diență pe trimisul extraordinar și 
ministrul plenipotențiar al Iranu
lui la București, Ahmad Eghbal, 
în legătură ,cu apropiata prezentare 
a scrisorilor șale de acreditare.

(Agerpres)

CRONICĂ
Prin Decret al Consiliului de

(Agerpres)

dă, înaintarpp.ipeyșindipneie fpze 
periculoase latfppqrfa. adversă.. Jo- ♦ 
cui din primer'repriză -a evidențiat 
însă și o anuiriită 'lipsă de coeziu
ne între compartimente, mijlocă'șii 
neadueîndu-și contribuția așteptată 
la acțiunile of.enșive, iar precizia 
șuturilor la poartă n-a fost cores
punzătoare. După pauză selecțio- 
nabilii au jucat mult mai decis.

în desfășurarea sa, partida a 
scos în evidență faptul că jucătorii 
noștri, simțind probabil că victoria 
nu le poate scăpa și că adversa
rul dă semne de oboseală, au în
cercat felurite „subtilități" tehnice, 
care n-au fost subordonate intere
sului echipei — acela de a finaliza ... 
— ci mai mult plăcerii personale 
a jucătorilor. Ne referim în
tre altele Ia combinațiile și driblin-

Oaspeți ai Orchestrei

Stat, tovarășul Mihail Florespu a 
fost eliberat din funcția de mi
nistru al industriei chimice, pri
mind alte însărcinări.

A fost numit în funcția de mi
nistru al industriei chimice tova
rășul Constantin Scarlat.

Ziarul „NEUE ZÜR
CHER ZEITUNG“ 
scrie într-o corespon
dență din Sydney ur
mătoarele despre si
tuația coaliției guver
namentale :

„La 19 decembrie coa
liția guvernamentală din
tre partidul liberal (con
servator) și partidul ță
rănesc (agrar) împlinește 
16 ani. Șeful guvernu
lui și liderul conserva
torilor este Robert Men
zies. Liderul partidului 
țărănesc este din 1958 
John McEwen care, la 
fel ca și predecesorul 
său, deține și postul de 
vicepremier. Tn loc să 
accepte postul de mi
nistru de finanțe, care 
este al doilea ca impor
tanță în sfat, el a prefe
rat să administreze mai 
departe Ministerul Co
merțului creînd astfel o 
tensiune 'politică inter
nă care, deși răbuf
nește rar, nu a dispărut 
niciodată definitiv.

Conflictul latent dintre 
partidul liberal, care de
ține 52 de locuri în par
lament fără a reprezenta 
interese distinct contu
rate, și partidul țărănesc, 
care are' 20 de locuri și 
reprezintă interesele a- 
grarienilor, s-a ascuțit în 
ultima vreme. Lupta nu 
se duce atît înfre ÄAen- 
zies și McEwen, cît între 
Ministerul de Finanțe și 
Ministerul de Comerț, ale 
căror planuri influente 
se întretaie adeseori.

Unul din motivele ascu
țirii situației este aștep
tata retragere a lui Men
zies și problema succe
sorului său. Cu cîțiva 
ani în urmă, trecerea lui 
McEwen la partidul libe
ral (conservator) nu pă
rea exclusă. Astfel s-ar 
fi rezolvat ușor proble
ma succesiunii lui Men
zies. Această ipoteză a 
început să dispară în ul
timii ani ca urmare a 
fricțiunilor survenite.

Două probleme eco
nomice de mare impor
tanță pentru Australia 
au lărgit în ultimul timp 
fisurile dintre cele două 
partide coalizate. In pri
mul rînd este vorba de 
un proiect de lege care 
acordă producătorilor de 
lînă dreptul să-și spună 
cuvîntul în legătură cu 
introducerea unui „preț 
de rezervă" la vînzarea 
la licitație a lînii nepre
lucrate. Acest proiect 
este viu disputat. El a 
fost inițiat de un minis
tru din partidul țără
nesc și a fost viu criticat 
a doua zi de către co
legii săi conservatori.

Mai semnificativă este 
tăria nemaiînfîlnită cu 
care Robert Menzies cri
tică în parlament așa- 
numitul „Raport Ver
non“. Acest raport, în
tocmit de un comitet de 
cercetare numit de gu
vern în februarie 1963, 
cuprinde nu mai puțin 
de 1841 de pagini și 
este prima analiză amă

nunțită a relațiilor eco
nomice australiene în 
ultimii 30 de ani. Rapor
tul se află din luna mal 
în mîinile guvernului, 
dar a fost înaintat par
lamentului numai la sfîr- 
șitul lui septembrie, după 
ce McEwen a plecat la 
Geneva. Rezultatul cer
cetătorilor vizează mal 
mult Ministerul Comer
țului decît Ministerul Fi
nanțelor, în special în 
cazul afluxului de capi
tal din străinătate. Curd 
va interpreta McEwen —■ 
acest lucru nu se știe 
pînă în prezent. Lupta 
din inferiorul guvernului 
se duce în lipsa sa de 
„linia a doua". Minis
trul muncii, care e con
servator, înaintează o 
lege care contestă e- 
ficacitafea Ministerului 
Comerțului. Ministrul a- 
griculturii, care aparține 
partidului țărănesc, prin 
aplicarea unor sancțiuni 
lovește într-un număr da 
firme mari care au bune 
ler-furi cu Ministerul da 
Finanțe. Ministerele pen
tru trafic aerian, teritorii, 
dezvoltare națională, de 
interne, transport, vamă, 
aprovizionare cu mate
riale și chiar direcția ge
nerală a poștelor, toate 
duc mici războaie împo
triva celorlalte.

Dacă se ia în conside
rare istoria celor două 
partide și deosebirile 
dintre programele lor, 
nu este de mirare scîr- 
țîilul coaliției".

industria de filantropie

Moment de derută în careul oaspeților.

Confruntarea 
artistului 
cu publicul

(Urmare din pag. I)

Sensibilitatea colectivă, exigen
tă și entuziastă, cunoaște o gamă 
mult mai variată de receptivitate 
față de diversitatea stilurilor poeti
ce decît criticii literari, asupra că
rora operează, de multe ori, pro
priile lor scheme încărcate de su
biectivism.

Confruntarea cu publicul — vi
tală oricărui domeniu al artei — 
este posibil oare să nu-i tenteze și 
pe critici, care contribuie, în felul 
lor, la dirijarea gustului estetic al 
maselor ?

Atașați grupurilor de scriitori la 
șezători, făcînd prezentări succinte 
care să deschidă suita lecturilor, 
ei ar desfășura nu doar o operă 
culturală, ci și-ar confrunta și pro
priile gusturi cu cele ale publicu
lui. în plus, ar cîștiga o experiență 
umană pe care nu numai scriitorii 
sînt datori sq și-o îmbogățească 
necontenit, ce le-ar fertiliza gîndi- 
rea estetică, aprppiind-o de izvoa
rele operei literare.

Iar polemicile noastre literare ar 
deveni în mai mare măsură dezba
teri de idei și ar cîștiga în profun
zime dacă ar porni de la aceste 
reconfortante confruntări cu publi
cul, cu cei cărora li se adresează 
creația.

★
De cîțiva ani se tipărește în fie

care toamnă un Caiet de versuri, 
care s-ar vrea un fel de catalog 
sintetic al mișcării noastre poetice, 
în ciuda intențiilor bune, el rămî- 
ne, totuși, o busolă inoperantă în 
mîna lectoruluj, datorită unei evi
dente lipse de criterii în alcătuirea 
lui.

Anul acesta sînt orînduite 182 de 
nume, de la maestrul Tudor Ar- 
ghezi pînă la Marta Bărbulescu, 
Crișu Dascălu ori Irina Talpoș. Am 
citat intenționat numele a trei în
cepători cu activitate literară re- 
strînsă. N-ar fi fost mai bine să se 
pornească de la un criteriu de se
lecție. Eventual, măcar de la acela 
al debutului editorial ? Cui foloseș
te această inflație poetică în al 
cărei anonimat sînt amestecate 
valorile poeziei noastre contempo
rane ?

De altfel și la Uniunea Scriitori
lor. cînd au fost alcătuite grupurile 
de poeți care au participat la șe
zători în țară, a guvernat aceeași 
lipsă de criterii, incluzîndu-se ce- 
nacliști care nu mai au de ani 
de zile nici un fel de activitate pu
blicistică, dispuși doar să folo
sească „săptămîna poeziei" drept 
prilej al unei vacanțe turistice.

Se cheltuiesc bani, se risipesc 
energii, și nu cu eficiență maximă, 
din pricina unor comodități sau 
deficiențe organizatorice care, con
jugate cu o anumită doză de su
perficialitate, reușesc să compro
mită acțiuni importante.

★
Cred că ar fi mai potrivit oa în 

viitor „săptămîna poeziei" să fie 
organizată de către revistele lite
rare (15 la număr). Intîlnirile ar fa
cilita publicațiilor și fructuoase 
consfătuiri cu cititorii care ar pu
tea fi reflectate pe larg în paginile 
lor. S-ar evita astfel și acele neplă
cute înlocuiri ale unor personali
tăți poetice cu cenacliști anonimi, 
înlocuiri ce seamănă — să mi se 
ierte comparația — cu turneele 
unor formații de estradă care a- 
nunță capete de afiș și prezintă 
publicului garnituri improvizate...

k
Unele comițete de cultură și artă 

mai au multe de făcut ca să atin
gă pragul unei activități mulțumi
toare.

Anul acesta lor le-a revenit sar
cina organizării „săptămînii poe
ziei". Se poate vorbi însă de pa
siune în cazul Comitetului de cul
tură și artă al regiunii Galați, care 
s-a oferit să se ocupe de organiza
rea șezătorii de la Brăila — oraș 
cu vechi tradiții culturale — dar 
uitînd să popularizeze această ac
țiune, a fost nevoit să populeze 
sala, în ultima clipă, cu un grup 
de elevi ?

Nu voi putea uita figura lumi
noasă a tînărului învățător A- 
drian Albu de la Soveja, care ne-a 
vorbit cu căldură, într-o limbă ro
mânească plină de poezie, despre 
oamenii care populează satele din 
munții Vrancei, despre Istoria a- 
cestor colectivități umane, despre 
setea de cultură și hărnicia lor. 
Seara, în sala căminului cultural, 
plină pînă la refuz, consătenii lui 
ne-au demonstrat cum poate trans
forma arta și cultura sufletul ome
nesc, atunci cînd director de că
min este un pasionat ca învățăto
rul Albu...

★
La cherhanaua din Balta Brăilei 

am cunoscut un pescar bătrîn, în- 
tr-o după amiază caldă a începu
tului de octombrie.

Rezemați de gardul de lemn de 
pe marginea digului, între doi gu
tui mărunți, priveam' tăcuți lunca 
de sălcii bătrîne, cu trunchiurile 
pline de răgăliile și mătăsurile ier
boase uscate, aduse de apele re
vărsate în primăvară Aerul clăti
nat de vînt mirosea a gutui și a 
iarbă arsă de brumă. De la picioa
rele noastre începea împărăția lu
xuriantă a bălții, cutreierată de 
păsări și vînturi, înconjurată de 
ape, ca un plaur ancorat.

Bătrînul îmi vorbise la început de 
bogăția apelor, de sălbăticia bălții 
de odinioară, de pescuitul electric 
și, ca un veritabil erou hemingwa- 
yan, de somnul enorm pe care l-a 
prins într-o primăvară pe Dună
rea veche.

— Acum, de cînd s-au făcut di
gurile, pescarii pleacă departe 
dupâ pește, zicea. Se-ntorc seara, 
tîrziu. Peste cîțiva ani toată Balta 
Brăilei va fi doar lan de porumb și 
de grîu. Peștele se mută...

— Și nu-ți pare rău? l-am între
bat. S-a tras înapoi, nedumerii și 
ușor înciudat. M-a măsurat cu pri
virea de parcă atunci m-ar fi des
coperit lîngă el. Concesiv totuși 
față de neînțelegerea mea și plin 
de mîndrie, mi-a spus:

— Balta, dom'le, va fi mai boga
tă ca Bărăganul; va da două re
colte pe an. Peștele se mută 
numai...

Cînd ne-am întors la ponton, 
soarele apunea în Bărăgan. Pe ma
lul celălalt Brăila intra în amurg, 
decupată în profiluri de macarale 
portuare și coșuri de uzini, conti
nuate de siluetele blocurilor, pînă 
departe, unde se întrezăreau Chis- 
canii.

La nord, bănuiam în ceața subți
re a înserării, Galații.

Eram la Izvoarele poeziei.,«

Ce se întâmplă 
cînd cumperi 
un articol defect?

(Urmare din pag. I)

Dar vorba e : ce face în fot acest 
timp reclamantul ! Firește, așteaptă. 
Cît I Prins în duelul hîrfiilor, O.C.L.-ul 
a uitat și de client, și de prestigiul 
propriei firme. Să exemplificăm. 
Două cititoare din Deva ne-au scris 
că și-au cumpărat în iunie cîte o 
haină de piele. îmbrăcămintea res
pectivă a avut defecie. Au urmat re- 
clamațiile către O.C.L. Rezultatul ? 
Nici în octombrie cele două cumpă
rătoare nu au intrat în posesia altor 
haine sau a contravalorii lor.

O legitimă curiozitate ne-a împins 
spre alte O.C.L,-uri. O.C.L,-urile din 
București au îmbrățișat „metoda* ce
lor din Deva : duelul adreselor. 
O.C.L. Tg. Mureș a adoptat alt sis
tem, mai „operativ* ; se adresează 
instanțelor judecătorești... De ce pro
cedee atît de complicate ? Cumpără
torul unui articol cu vicii ascunse n-ar 
pufoa fi despăgubit pe loc 1

Să vedem ce spun și producătorii. 
La urma urmelor — fie bună, fie rea 
— marfa e a lor.

tânmșle
„teatrului akwd"

Fabrica de băi și radiatoare Bucu
rești. Stăm de vorbă cu directorul 
adjunct al întreprinderii, șeful servi
ciului C.T.C., adjunctul acestuia și șe
ful serviciului desfacere.

Cinematografiei Cu prilejul turneului
Orchestra simfonică a Cinemato

grafiei, sub bagheta dirijorului ce
hoslovac Miloslav Bervid, a susți
nut marți seara un concert, în sala 
Ateneului Republicii Socialiste 
România. A fost prezentată în pri
mă audiție „Povestea a două flaute" 
de Oldrich Korte. Programul a mai 
cuprins Concertul pentru pian și 
orchestră în La major de Mozart, în 
interpretarea pianistului austriac 
Horst Kleinschuster, Suita „Jocul 
de cărți" de Stravinski și trei dan
suri din baletul „Tricornul" de De 
Falia.

— Să presupunem, îl întrebăm, că 
pe adresa fabricii soseșfe înfr-o bună 
zi o scrisoare în care vi se comuni
că : „Baia (sau caloriferul), pe care 
ne-aji livraf-o în ziua,,., luna..., e de
fectă". Ce faceți cu ea ?

— De ce să ne închipuim că ne 
sosește o asemenea scrisoare ? ne în
treabă, la rîndul său, fov. Constan
tin Cojocaru, directorul adjunct. 
Avem cazuri reale. Să discutăm deci 
„pe viu". Are cuvîntul C.T.C.-ul,

Vorbește fov. inginer Aurel Me- 
llnfe : „Fie că reclamația vine de la 
cetățean, fie că vine de fa o organi
zație comercială, ne orientăm după in
dicațiile ordinului nr. 146 emis de 
Ministerul Industriei Ușoare. Lucrurile 
se întîmplă cam așă: 1. Un delegat al 
serviciului C.T.C. pleacă la fața locu
lui și constată dacă baia are defec
te de fabricație ori este lovită. După 
aceea se întoarce la întreprindere și 
ne informează ; 2. Informăm în scris 
întreprinderea comercială despre cele 
constatate (la rîndul ei, întreprinde
rea informează baza de aproviziona
re, baza informează O.C.L.-ul — n.n.) ; 
3. Dacă defecțiunile ne aparțin, tri
mitem din nou un delegat la fața 
locului. Cum ajunge acolo, acesta 
pune mîna pe un ciocan și ciocănește 
baia pînă o deteriorează complet. 
Pare curios, dar să vă explic de ce ! 
obiectul nu trebuie să mai poată că
păta altă destinație decît aceea de 
fier vechi. După care delegatul nos
tru face din nou o Informare...

— Și, în sfîrșit, trimiteți cetățeanu
lui o baie nouă...

— Nu, încă nu. Ordinul 146 sună 
clar : ne îndeamnă să așteptăm o 
adresă de la întreprinderea de co
lectat metale cum că ea a pri
mit o baie deteriorată. Cînd ne a- 
flăm în posesia ei, facem în sfîrșit o 
adresă către O.C.L. : „Puteți lua din 
rezervă, în contul nostru, o baie 
nouă".

Rezultatul I O pierdere Imensă de 
timp, scrlpfologie Inutilă, irosirea u- 
nor sume considerabile {uneori costul 
deplasărilor controlorilor tehnici e 
mai ridicat decît obiectul în cauză] și, 
mai presus de toate, prejudicierea 
intereselor cumpărătorilor.

Iar soluția e atît 

de simplă •••

Am solicitat, în acest sens, părerea 
mai multor specialiști din comerț și 
industrie.

Tov. Cornel Opincaru, director 
general adjunct în Ministerul Comer
țului Interior : „Evident, organizațiile 
comerciale care vînd, întîmplător, un 
produs cu vicii ascunse, ar putea să-l 
înlocuiască din-stoc chiar în ziua în 
care primesc reclamația cumpărăto
rului respectiv. In fond, ele vînd, ele 
au răspunderea. De ce nu procedea
ză așa ! Nu au siguranța că producă
torul îșl va recunoaște vina și nu vor 
să riște. Problema trebuie reglemen
tată la nivelul ministerelor".

Tov. Nicolae Gănciulescu, di
rectorul I.C.R.T.I.-Bucureșfi i „De cu-

Ansamblului de instrumente 
naționale din R. P. Chineză

Comitetul de Stat pentru Cultură
și Artă a oferit marți un cocteil 
cu prilejul turneului pe care l-a 
întreprins în țara noastră Ansam
blul de instrumente naționale al 
Filarmonicii radiodifuziunii R. P.
Chineze.

în aceeași zi, în cinstea membri
lor ansamblului a oferit un cocteil
Liu Fan, ambasadorul R. P. Chi
neze la București. (Agerpres)_

i B ';â’æ ' 
rînd, înfre Ministerul Comerțului Infe
rior și Ministerul Industriei Ușoare s-a 
încheiat un protocol. Sînt prevăzute 
precis procedeele prin care o încăl
țăminte defectă poate fi înlocuită cu
alfa bună, termenele fiind fixate în
tre 7—15 zile maximum, în funcție de 
localitate. Din păcate, înțelegerea e 
limitată numai la încălțăminte. Proto
colul ar trebui generalizat*.

Tovarășii Paul Diniș și Ion To- 
poleanu, directori în Ministerul In
dustriei Ușoare, sînt și ei de părere că 
trebuie reglementată problema.

Că problema trebuie reglementată, 
că cetățeanul nu trebuie purtat pe 
drumuri, e de la sine înțeles. Dar ce 
anume trebuie întreprins ? S-ar părea 
că punctul de vedere al reprezen
tanților comerțului — și anume în
cheierea unor înțelegeri înfre M.C.I. 
și ministerele producătoare, po
trivit cărora organizațiile comer
ciale să aibă posibilitatea de a 
schimba imediat produsele defecte — 
ar fi cel mai potrivit. Esențial este ca 
pentru o marfă necorespunzătoare pe 
care a cumpărat-o de fa magazin, 
cumpărătorul să fie despăgubit neîn- 
fîrziat, fără a fi pus în situația inad
misibilă de a alerga luni în șir pentru 
a-șl obține proprii săi bani.

în ce privește formalitățile care 
decurg dintr-o asemenea situație, re
glementările scriptice între comerț și 
furnizori, fără îndoială că ele trebuie 
să fie simplificate și lucrul acesta tre
buie să constituie obiectul preocupă
rii neînfîrziafe a forurilor de resorf.

Sub titlul „Industria 
filantropiei organiza
te“, Alfred Schüler a- 
rată în publicația 
elvețiană „DIE WELT
WOCHE“ rolul unor 
fundații din S.U.A.

„Ultima dată au fost 
numărate 15 000 — nu
mărul lor exact nu 
este cunoscut nici de 
autoritățile fiscale ale 
S.U.A., nici de Ministe
rul de Finanțe ameri
can ; fundațiile se în
mulțesc ca iepurii, 
căci ele beneficiază 
de un privilegiu unic : 
nu sînt supuse fiscali
tății.

In această divizie 
a fundațiilor america
ne e;xlștă atît giganți 
cît și pitici ; există 
«comercianți angro
siști de filantropie», 
cum este apostrofată 
uneori Fundația Ford, 
care cu averea sa de 
2,8 miliarde dolari ar 
putea cumpăra, de e- 
xemplu, la cursul zilei, 
întregul capital în ac
țiuni al fabricilor de 
coloranți Bayer A. G. 
împreună cu Siemens 
Co. Halske A. G. ; 
există și altele cu o 
avere de numai 10 000 
dolari.

Fundațiile cheltuiesc 
anual, în total, circa 
800 milioane dolari și, 
cu toate acestea, ve
niturile lor cresc neîn
cetat. în numai 12 ani, 
Fundația Ford și-a 
mărit de cinci ori ve
niturile — la care se 
adaugă și titluri de 
împrumuturi japoneze 
convertibile, obligați
uni A.E.G. și Sche
ring... Fundațiile re
coltează dobînzi, di
vidende și profituri de 
pe urma portofoliilor 
lor de acțiuni, gospo
dărite la fel ca și por
tofoliile unor trusturi 
de investiție bine con
duse.

De cîtva timp fun
dațiile sînt supuse cri
ticilor, arătîndu-se că 
la multe dintre ele 
nu se mai poale 
deosebi clar unde 
încetează activitatea 
de binefacere și unde 
începe evaziunea fis
cală. «Smîntîna» se 
strecoară prin sita fis
cală — insinuează cri
ticii, în special în Con
gres — iar contribua
bilii cu venituri slabe 
trebuie să suporte o 
povară fiscală cres- 
cîndă.

Fundațiile particula
re pun la dispoziție 
așa-numitul «capital 
de risc», care adoptă 
proiecte, experimen
tează soluții care alt
fel nu ar fi finanțate. 
Ele au fost acelea care 
au reformat în S.U.A. 
studiul medical, au 
stimulat începutul cer
cetărilor în domeniul 
rachetelor, au finanțat 
începuturile cercetări
lor în domeniul vacci
nului Salk.

Pe măsură ce gu
vernul a preluat însă 
mai mult sarcini care 
reveneau înainte fun
dațiilor, pe măsură ce 
statul a intervenit mai 
puternic din punct de 
vedere financiar, — 
mai întîi în anii de 
după depresiunea e- 
conomică, apoi în pe
rioada New Deal, — 
rolul fundațiilor s-a 
limitat la a imita in
tervenția de stat. De 
aceea, instituția fun
dațiilor a devenit pro
blematică. Ea a luat 
proporții care au a- 
tras atenția Con
gresului : 111 din
cele mai mari fundații 
controlează azi între 
10 și 100 la sută din 
capitalul în acțiuni al 
unui număr de 263 de 
societăți. Printre aces
te societăți sînt : Ford, 
Kellogg, Duke Power,

Coca-Cola, Great AJ 
tlantic and Pacific Tea 
Company, Galaway 
Mills.

Este de remarcat că 
nu se cheltuiesc toate 
veniturile neimpoza
bile ale fundațiilor. 
Fundațiile care con
trolează 10 la sută din 
acțiunile tuturor așa- 
numiților depunători 
instituționali au avut 
în ultima decadă un 
venit de 7 miliarde 
dolari, dar în acest 
interval ele au chel
tuit numai 3,4 miliar
de. Ele manevrează 
cu acțiuni și imobile, 
bunurile lor sînt alcă
tuite aproape exclusiv 
din obiecte vandabile, 
— de la stații de ben
zină și pînă la peli
cule de film...

Au existat, în sfîrșit, 
acele «cvasi-fundații», 
ale căror mașinații au 
discreditat întreaga 
industrie de filantro
pie.

Fundația J. M. Ka
plan din New York a 
fost utilizată — sau 
de ea a abuzat — 
timp de mai mulți ani 
Agenția Centrală de 
Investigații (CJ.A.) 
pentru canalizarea 
discretă a unor sume 
de bani aparținînd 
C.I.A Cînd Fundația 
Kaplan urma să fie 
controlată de orga
nele fiscale, C.I.A. a 
întins imediat o mînă 
protectoare asupra a- 
cesteia.

Comisia Patman a 
făcut unele propuneri 
de reformă în ce pri
vește fundațiile ; ast
fel de propuneri ara
tă cel puțin că fun
dațiile de binefacere 
nu mai sînt privite în
tr-o lumină roz, ci mai 
curînd în lumina ce
nușie de toate zilele. 
Pe scurt — calul d9 
dar trebuie căutat la 
dinți..."

Cel de-al 52-lea salon internațional al automobilului care a avut loc 
la Porte de Versailles-Paris și-a închis porțile. Salonul a fost vizitai 

de circa 300 000 de persoane

A FOST DESCOPERIT 
MORMINTUL LUI ARHIMEDE

In timp ce se făceau săpături 
pentru fundațiile unui nou ho
tel la Grotticelle (Sicilia), s-a 
descoperit un mormînt, despre 
care prof. Salvatore Ciancio, ar
heolog și inspector pentru monu
mentele din antichitate, a decla
rat că este mormintul lui Arhi- 
mede. Mormintul este acoperit cu 
o placă de piatră cu încrusta- 
ții în aur și pietre prețioase și 
conține rămășițe ale unui sche
let omenesc.

PARATRĂSNET RADIOACTIV

La Expoziția tehnică internațio
nală de la Belgrad a fost prezen
tat un paratrăsnet radioactiv rea
lizat de Institutul de cercetări 
științifice in domeniul energiei a- 
tomice „Boris Kedrici", care pro
tejează o suprafață cu o rază de 
200 metri. Un izotop radioactiv 
amplasat în vîrful paratrăsnetului 
ionizează aerul și creează o emis
feră cu o concentrație sporită de 
ioni, mărindu-i raza de acțiune.



BONN Conflictul anglo-rhodeslan Portugalia Vizita delegației parlaraertare române

ACORD ASUPRA
UNEI FORMULE
DE COMPROMIS

BONN 19 (Agerpres). — Ieri 
seara a intervenit un acord pen
tru reînnoirea coaliției guverna
mentale din R.F.G. După șase ore 
de tratative neîntrerupte, liderii 
partidului creștin-democrat și ai 
partidului liber-democrat, Erhard 
și Mende, acționînd sub imperiul 
gravelor consecințe pe care le-ar 
fi avut un eșec, au căzut de a- 
cord asupra unei formule de com
promis care îngăduie soluționarea 
crizei și formarea guvernului. Ter
menii acordului nu au fost anun
țați în mod oficial, dar se crede 
că Mende își va menține postul de 
ministru pentru problemele inter- 
germane, atribuțiile lui fiind însă 
întrucîtva diminuate. El ar urma 
să-și ia un angajament scris de a 
respecta orientarea stabilită de 
partidul creștin-democrat în do
meniul relațiilor intergermane.

în prima ședință a parlamentu
lui, care a avut loc marți, deputa
tul creștin-democrat Eugen Ger- 
stenmaier a fost reales președinte 
al Bundestagului. Din cei 503- de- 
putați, 384 au votat pentru, 21 îm
potrivă, iar 98 s-au abținut. 
Miercuri în parlamentul de la Bonn 
va avea Ioc alegerea noului cance
lar. Unicul candidat la acest post 
este Ludwig Erhard.

Republica Dominicană

Premierul britanic a adresat

LONDRA 19 (Agerpres). — După 
ce luni premierul sud-rhodesian, 
Ian Smith, a făcut cunoscut oficial 
guvernului englez că respinge pro
punerea premierului Wilson de a 
trimite la Salisbury o misiune a 
Commonwealthului pentru relua
rea dialogului în problema inde
pendenței acestui teritoriu, premi
erul britanic a lansat în aceeași zi 
un nou apel lui Smith. în mesajul 
către Smith, premierul britanic a 
formulat o nouă ofertă de conti-

nuare a tratativelor. „Ținînd sea
ma de avertismentele pe care le-ați 
primit de la două guverne bri
tanice succesive, precum și din 
partea celor trei partide politice 
principale din țara noastră, săptă- 
mîna trecută, se declară în mesaj, 
este clar că nu puteți avea nici o 
îndoială asupra consecințelor tra
gice ale acțiunii ilegale și anticon
stituționale pe care intenționați să 
o întreprindeți“.

Partidele de opoziție 
iși retrag candidații 
in alegeri

!» R. P. Mongolă
SCURTE ȘTIRI

Crește tensiunea politică 
in Argentina

BUENOS AIRES 19 (Agerpres). — 
„Atmosfera de neliniște“ creată în 
urma ciocnirilor violente dintre de
monstranții peroniști și poliție, care 
au avut loc duminică în capitala 
argentineană, s-a intensificat. Gu
vernul, riscînd o opoziție directă 
din partea a peste două milioane 
de membri ai sindicatelor, a 
zis luni activitatea politică a 
catelor.

La rîndul lor, sindicatele
nință cu declararea unei greve ge
nerale dacă guvernul nu va reveni

inter- 
sindi-

ame-

PREȘEDINTELE GUVERNULUI PROVIZORIU CERE
1

SOLUTIONAREA PROBLEMEI TRUPELOR STRĂINE
7

SANTO DOMINGO 19 (Ager
pres). — Președintele guvernului 
provizoriu al Republicii Dominica
ne. Garcia Godoy, a făcut o decla
rație în care a condamnat pe con
ducătorii postului de radio din San 
Isidro care desfășoară o campanie 
vizînd tulburarea situației. Godoy 
a declarat că asemenea campanii 
nu vor fi tolerate. Se știe că la baza 
din San Isidro sînt grupate unită
țile militare care în cursul eveni
mentelor din prima parte a anului 
au rămas fidele generalului Wes- 
sin, exponent al extremei drepte.

In ce privește viitoarele alegeri, 
Garcia Godoy a subliniat că pen
tru menținerea ordinii nu va face 
apel la forțele interamericane. De 
altfel, problema forțelor interame
ricane (formate în majoritatea lor 
din militari nord-americani), — a 
constituit obiectul unor discuții 
desfășurate ,1a Washington în ca
drul unei întruniri a Organizației 
Statelor Americane. In Republica 
Dominicană au loc numeroase 
demonstrații în cadrul cărora se 
cere retragerea trupelor inter
americane. Președintele guver
nului provizoriu a cerut, de aseme
nea, soluționarea problemei trupe
lor străine staționate în Republica 
Dominicană. Potrivit agenției Asso
ciated Press, la întrunirea O.S.A. de 
la Washington a fost prezentat un 
proiect de retragere a acestor for-

țe, retragere ce ar urma să fie ho- 
tărîtă în comun de O.S.A. și de gu
vernul provizoriu dominican. Nu 
se precizează, însă, data preconiza
tă pentru această acțiune.

Intre timp, știrile sosite din ca
pitala dominicană anunță noi mo
mente de încordare a situației. Un 
incident de o gravitate deosebită 
s-a produs în portul din Santo Do
mingo.

asupra măsurilor anunțate. „Sindi
catele vor fi mobilizate și o grevă 
generală va fi ordonată dacă gu
vernul persistă în încercarea de a 
anula drepturile politice ale mun
citorilor“, a declarat unul din lide
rii sindicali.

Relatind despre manifestațiile de 
duminică, în cursul cărora au fost 
arestate, potrivit ziarului „Cronica“ 
aproximativ 1 500 de persoane, și 
despre urmările lor, agențiile de 
presă informează că atunci cînd 
Isabelle Peron trebuia să de
vină personajul principal, înșe- 
lînd vigilența poliției și pe cea a 
jurnaliștilor, ea a dispărut de la ul
timul său domiciliu. Dispariția ei 
a fost cunoscută după ce poliția a 
efectuat o anchetă la ultimul domi
ciliu unde se refugiase vinerea tre
cută.

Agențiile de presă arată că mili
tarii, care joacă un rol important 
în viața politică a regimului, exer
cită presiuni asupra guvernului 
pentru a întreprinde măsuri urgen
te împotriva peroniștilor. Dar și 
președintele Arturo Illia este îngri
jorat de succesele mișcării pero- 
niste la ultimele alegeri generale. 
Astfel, se așteaptă ca la Buenos 
Aires să aibă loc o reuniune a Con
siliului de Miniștri, unde să se dis
cute măsurile ce urmează să fie 
luate după recentele demonstrații.

Menținerea în continuare a trupelor Interamerlcane în Republica Domini
cană stîrnește Indignare în țările continentului latino-american. O demon
strație în capitala Guatemalel prin care se cere retragerea imediată a 

trupelor intervenționiste din Republica Dominicană

LISABONA 19 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
France Presse, partidele de opozi
ție din Portugalia au hotărît să-și 
retragă candidații pentru alegerile 
care urmează să aibă loc la 7 no
iembrie, întrucît revendicările lor 
nu au fost satisfăcute. în acest 
sens, reprezentanții opoziției au a- 
dresat o scrisoare președintelui 
Portugaliei.

Potrivit aceleiași surse de infor
mare, conducătorii Acțiunii demo
cratice și sociale nu au obținut din 
partea autorităților suprimarea 
cenzurii și dreptul de a controla 
operațiunile de votare în cadrul a- 
legerilor de la 7 noiembrie.

ürgüpiü: „Se poate Sua 
io considerare 
iegah'zarea P. C.

din Turcia"
ANKARA 19 (Agerpres). — 

prilejul unui dejun dat în cinstea 
ziariștilor turci acreditați pe lîngă 
președinția Consiliului de Miniștri, 
primul ministru al Turciei, Ürgü- 
plü, a subliniat că Turcia este ho- 
tărîtă să apere interesele cetățeni
lor turci din Cipru. Răspunzînd u- 
nor întrebări puse de ziariști, pri
mul ministru a relevat că „se poate 
lua în considerare legalizarea Par
tidului Comunist din Turcia. Acea
stă legalizare trebuie să fie făcută 
în scopul de a permite comuniștilor 
să-și apere ideile lor. Mi-am expus 
acest punct de vedere încă acum 4 
ani. Cred că este util ca Partidul 
Comunist din Turcia să iasă din 
ilegalitate“.

ULAN BATOR 19. — Trimisul 
special Agerpres, L. Duță, transmi
te : In zilele de 16—18 octombrie, 
delegația parlamentară a Republi
cii Socialiste România a întreprins 
o călătorie în aimakul Uburhangai, 
situat la aproximativ 500 de kilo
metri de Ulan Bator. Cu acest pri
lej, delegația a vizitat și stațiunea 
de odihnă Hugirt și gospodăria a- 
gricolă de stat din Karakorum. 1

In seara zilei de 19 octombrie, 
Petre Niță, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România la Ulan Bator,

a oferit un cocteil în cinstea dele
gației parlamentare române.

Au participat : J. Sambu, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular, N. Luvsan- 
ravdan, membru supleant al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.P.R.M., vicepreședinte al Mare
lui Hural Popular, B. Altangherel, 
președintele Marelui Hural Popular, 
D. Maidar, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.P.R.M., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole, și alte persoane 
oficiale.

PNOM PENH. Guvernul Cam- 
bodgiei a publicat o declarație de 
protest împotriva violării spațiului 
aerian al țării de către avioane 
sud-vietnameze și americane.

GENEVA. Intr-un raport dat pu
blicității la Geneva de Consiliul 
G.A.T.T. (Acordul general pentru 
tarife și comerț) se arată că valoa
rea comerțului mondial s-a ridicat 
în anul trecut la suma de 169 mi
liarde dolari. Aceasta reprezin
tă o sporire de 12 la sută fată de 
cifra realizată în anul precedent, 
an în care comerțul mondiâfc-înre- 
gistrase, de asemenea, o creștere 
de 9 la sută fată de 1962.

Cu

Lucrările sesiunii O. N. U
în ComHeLul de tutelă...

NEW YORK 19. —Trimisul spe
cial al Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : în cadrul dezbaterilor 
privind situația din Aden, în Co
mitetul de tutelă au continuat luni 
după-amiază audierile reprezentan
ților mișcării de eliberare din Ara
bia de sud. Ei au cerut ca Națiunile 
Unite să întreprindă acțiuni pentru 
a determina Marea Britanie „să ac
cepte revendicările legitime ale po
poarelor din Aden și din celelalte 
protectorate și insule ale acestei re
giuni..., să-și retragă neîntîrziat 
trupele și să desființeze baza mi
litară din Aden“. După încheierea 
acestor audieri, comitetul va con
tinua discuțiile în vederea adoptă
rii unei rezoluții în problema dez
bătută.

punct de vedere economic între a- 
cestea și țările în curs de dezvol
tare atestă că există o recunoaște
re a necesității lichidării acestei si
tuații. El a apreciat ca un eveni
ment de importanță deosebită Con
ferința mondială pentru comerț și 
dezvoltare și a salutat recomandă
rile ei. Reprezentantul Ucrainei a 
atras atenția asupra necesității de 
a orienta corect programele O.N.U., 
urmărindu-se sprijinirea eforturi
lor țărilor în curs de dezvoltare. El 
a propus ca Consiliul Economic și 
Social să studieze căile care trebuie 
urmate „pentru ca țările în curs de 
dezvoltare să devină state dezvol
tate în viitorul apropiat“. în con
tinuare au avut loc discuții pe 
marginea stabilirii ordinii în care 
vor fi abordate problemele aflate 
pe agenda comitetului.

PARIS. Luni după-amiază, la 
invitația Academiei de științe 
morale și politice a universită
ții _ franceze, acad. Athanase 
Joja a ținut o conferință despre 
filozofia istoriei în România. 
Expunerea a fost urmărită cu 
viu interes șl urmată de dis
cuții, la care au participat aca
demicieni și profesori universi
tari, printre care René Poirier, 
profesor de logică la Sorbona, 
Le Brass, decan al facultății de 
drept, profesor Mesnard, mem
bru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste 
și alții.

România,

ê
genei al 

Africane, 
oficial

ACCRA. Secretarul 
Organizației Unității 
Diallo Telli, a reafirmat 
marți că Conferința africană la ni
vel înalt își va începe lucrările la 
21 octombrie, așa cum era prevă
zut. El a menționat că reuniunea 
consiliului miniștrilor de externe, 
pregătitoare a conferinței, se va 
încheia miercuri seara.

...și în Comitetul 
economic și financiar

In Comitetul economic și finan
cial’ a luat cuvîntul în continuarea 
discuțiilor generale reprezentantul 
Zambiei. El a subliniat că accentul 
pus de delegații multor țări dezvol
tate asupra decalajului existent din

Grecia solicită

Situația din Indonezia
DJAKARTA 19 (Agerpres). — 

După cum se anunță din capitala 
Indoneziei, în afară de organiza
țiile partidului comunist din re
giunea Djakarta și de alte organi
zații progresiste, care au fost sus
pendate temporar, pe plan național 
a fost interzisă activitatea Fede
rației sindicale Sobsi. Potrivit 
relatărilor agențiilor de presă, 
generalul-maior Hadikasumo, șeful 
înaltului comandament militar din 
Djakarta, a cerut conducătorilor 
Partidului Comunist din Indonezia 
și reprezentanților altor partide și 
organizații politice să se prezinte 
pînă la 24 octombrie în fața auto
rităților militare sau polițienești 
din Djakarta pentru a da decla
rații. La Djakarta s-a anunțat, de 
asemenea, arestarea lui Sukirman, 
directorul postului de radio guver
namental, demis săptămîna trecută 
din această funcție, precum și a 
altor ziariști.

In ciuda apelului lansat de pre-

Despre țăranii din satul Nam 
Ngan se poate spune că se află de 
șase luni pe linia întîi a frontu
lui. Este un sat mic, așezat într-un 
peisaj tropical magnific, pe malul flu
viului Ma, la cîfiva km de vărsarea 
în mare ; cînd vezi căsuțele lui pier
dute în pădurea de bananieri și co- 
cotieri ai impresia că te afli înfr-unul 
din cele mai fermecătoare colțuri de 
lume. Satul e însă înconjurat de 
tranșee, tarlalele de orez amenajate 
în amfiteatru pînă sus pe coama 
dealurilor sînt scobite de pîlnii de 
bombe, iar flăcăii și fetele poartă 
cartușiere în loc de centură și brîu.

în ultimul sfert de veac, sătenii de 
aci s-au bucurat doar de zece ani de 
pace. După eliberarea nordului, ei 
și-au orînduit viața așa cum vi
saseră din moși-sfrămoși. Bătrînii 
nu-și amintesc de vreun an dinain
tea acestui deceniu cînd țăranii să 
nu fi răbdat două-trei luni de foa
me. Pe atunci culegeau doar o re
coltă slabă și nici aceea nu putea 
fi salvată întotdeauna de calamități. 
De cînd au scăpat de moșieri, ei 
și-au îndiguit cîmpul, ferindu-l de 
inundații, iar dealurile, cîndva pîr- 
jolite de soare an de an, au fost 
fertilizate. Țăranii și-au cimentat ori 
căptușit cu cărămizi ogrăzile unde-și 
treieră orezul. Viața a devenit fru
moasă și demnă.

Din toamna trecută au început să 
se simtă tot mai puternic în viața 
pașnicului sat elementele războiului 
rece și ale agresiunii. Nave ale flo
tei a 7-a americane s-au apropiat 
de malurile țării, împrăștiind pe tar
lalele de orez ale satului Nam Ngan, 
ca și ale altor sate de pe litoral, ma
nifeste provocatoare, 
debarcat diversioniști 
școlile americane din 
sud. Ulterior au venit
avioane-spion. Iar apoi, bombarda
rea podului din apropierea satu
lui. Țăranii au început să lupte a- 
lături de unitățile de 
aeriană.

într-o căsuță de pe 
lui ne-am întîlnit cu 
cooperativei, Nguyen 
brigadieri și comandanți ai brigă
zilor de voluntari, alcătuind statul 
major local care conduce bătăliile 
penfru apărarea satului, iar între bă
tălii, muncile agricole de sezon. Pri
ma bătălie au dat-o împotriva unui

iar uneori au 
trecuți prin 
Vietnamul de 
tot mai multe

artilerie anfi-

malul fluviu- 
președintele 

Van Kay, cu

grup de peste 60 de bombardiere. 
De atunci aproape n-a fost zi 
în care să nu fie nevoiți să-și pă
răsească uneltele în cîmp și să in
tre în cuiburile de mitraliere, 
foștii

' taților 
unele 
ruperi 
sfat pe poziții de dimineață pînă 
seara. Și înainte sătenii se distin
geau prin hărnicie și pasiune în 
muncă, dar acum satul Nam Ngan a 
devenit o fortăreață eroică, iar o- 
biectivul pe care-l apără continuă, 
în pofida bombelor aruncate de 
aviația americană, să slujească țe
lului pentru care a fost construit.

— Tot satul ia parte la apărare — 
ne spune președintele Kay. Printre 
interlocutori se află tînărul Ngo Tho

iar 
arfilerișfi să se alăture uni- 
de apărare antiaeriană. In 

zile au luptat cu mici între- 
cinci-șase ore, în altele au

De la trimisul nostru

mic afît fimp cît tunurile șl mi
tralierele le ațin calea. Atunci au 
părăsit obiectivul și au început să 
lovească în pozițiile noastre. Ploua 
cu pietre și noroi ridicate de ex
plozii. O rachetă a căzut în apro
pierea franșeii fraților mei și Xep 
a fost rănit grav. Ceilalți doi frați, 
Sou și Luon, au continuat să tragă 
schimbînd de cîfeva ori țeava în- 
fierbîntată a mitralierei. La un mo
ment dat o schijă l-a lovit pe Sou 
în bărbie. Înfîmplarea a făcut ca 
tocmai logodnica lui, care era în 
brigada sanitară, să se afle prin a- 
propiere și să-l bandajeze. Imediat 
după aceea Sou a continuat să fra
gă. Un avion a venit în picaj și a 
descărcat asupra poziției mai multe 
rachete. Sou a fost din nou rănit 
în fimp ce avionul n-a mai zburat

în R. D. Vietnam

AM NGAN

o fată cu trăsături delicate și cosițele 
negre căzute peste piept. Acesta 
e Sou, iar fata este logodnica lui, 
ucisă și ea în timp ce acorda aju
tor răniților în tranșee. Mama lui 
Sou, cu fața brăzdată de riduri 
subțiri și cu mîinile mari, bătătorite, 
ne privește cu ochi îndurerați și 
buzele sfrînse, spunîndu-ne doar cî- 
teva cuvinte : „Fiul meu cel mai 
mic și cel mai iubit și-a dat viața 
penfru popor*. Am aflat că și dîn- 
sa, deși are aproape șaizeci de ani, 
ca și tatăl acestor tineri eroi, parti
cipă la fiecare luptă. Pregătesc și 
transportă apa pentru răcirea arme
lor, fierb orez și legume pentru 
ostași și voluntari.

în orele cînd am vizitat Nam 
Ngan, avioanele nu s-au apropiat de 
sat. De cîteva ori s-au auzit explozii 
îndepărtate. Suferind pierderi grele, 
aviația americană se ferește să a- 
tace în timpul zilei această locali
tate. De aceea, după multe 
stăruințe, președintele cooperativei, 
fot el și comandant al unităților lo
cale, ne-a îngăduit să vizităm locu
rile de bătălie. în apropiere, la poa
lele unei coline, se întind mari tar
lale de orez. Locul acesta a fost de
numit Peștera Tigrului,
țăranii au muncit aci sub 
Penfru întreținerea culturilor 
orez au fost alcătuite brigăzi 

curajoși 
plivind 

marginea 
mitraliere,

O tînără 
coman- 

voluntari

ședintele Sukarno, comandamente
le militare și elemente de dreapta 
continuă și în Insula Sumatra ac
țiunile împotriva Partidului Co
munist din Indonezia și a altor 
organizații democratice. Comanda
mentul militar din Djakarta a fă
cut cunoscut marți că numărul co
muniștilor arestați a crescut în 
ultimele zile.

Președintele Sukamo a avut 
convorbiri cu membri ai Cabine
tului și înalți funcționari guver
namentali. Intr-o declarație făcută 
ziariștilor, generalul Achmadi, mi
nistrul informațiilor, a subliniat 
că președintele Sukamo a insistat 
asupra restabilirii cît mai curînd 
posibil a ordinii publice și secu
rității, astfel îneît să nu se pro
cedeze la distrugeri sau incendii. 
El a adăugat că este necesară men
ținerea stării excepționale în re
giunea Djakarta.

Postul de radio indonezian a a- 
nunțat că președintele Sukamo a 
convocat pentru 23 octombrie o 
reuniune a conducătorilor distric
telor din întreaga țară, cărora ur
mează să le dea personal o serie 
de instrucțiuni.

împrumuturi unor 
organizații financiare 
din S.U.Ä. și Anglia

ATENA 19 (Agerpres). — Un re
prezentant al oficialităților gre
cești a declarat că guvernul face 
în prezent demersuri pentru a 
primi de la diverse organizații fi
nanciare din S.U.A. și Anglia îm
prumuturi în valoare de 50 mi
lioane dolari. Intr-un interviu a- 
cordat posturilor de radio gre
cești, vicepreședintele guvernului 
și ministrul afacerilor externe al 
Greciei, E. Tsirimokos, și-a expri
mat speranța că „Statele Unite vor 
lua în considerație actuala situa
ție a Greciei". După cum relatea
ză ziarul „Kathimerini“, partea 
greacă cere în cadrul unor trata
tive dintre băncile Greciei și 
S.U.A. să i se acorde un împru
mut de lungă durată în valoare de 
100 milioane de dolari sau un îm
prumut imediat de 50 milioane do
lari pentru completarea rezervelor 
valutare.

★
ATENA. Poliția greacă a arestat 

marți 21 de persoane, majoritatea 
membri ai partidului E.D.A. Agen
ția Reuter arată că arestările au 
urmat unei manifestații de masă 
care a avut loo luni seara la Atena 
în favoarea respectării constitu
ției.

Congresul sindical mondial

MOSCOVA .— La 19 octombrie. 
In Uniunea Sovietică a fost lansat un 
nou satelit artificial al Pămîntulul 
„Cosmos-93". La bordul satelitului 
este instalată aparatură științifică des
tinată continuării explorării spațiului 
cosmic în conformitate cu programul _. marlj0anunțat de agenția TASS 
1962.

ISTANBUL. începînd 
mlneața, docherii

la

de 
din

Istanbul și Zonguldak au 1................
grevă. Datorită grevei au fost între
rupte lucrările de încărcare și des
cărcare a vaselor aflate în cele două 
porturi.

> marți di- 
porturilo 

intrat în

La Washington a fost experimen
tată o centură care dă posibilita
te omului să se înalțe deasupra 

Pămîntulul

Dat cu o cicatrice la gît. De cînd 
a fost rănit vorbește cu vocea joasă, 
puțin răgușită. Schija încă circulă 
prin corpul său, chirurgii îl supra
veghează pentru a prinde momen
tul favorabil operației. Fusese rănit 
în timpul unei lupte care durase 
din zori pînă 
Dat era un tun 
armată.

— Eram pe
și cu alfi voluntari — spune el. Fra
ții mei Sou, Xep și Luon sînf mitra- 
liori. Lupta a fost înverșunată. Fo
cul de pe sol era atît de puternic 
îneît avioanele nu îndrăzneau să 
se apropie de țintă, și își aruncau 
bombele în cîmp. Cîfeva au luat 
foc, iar de la începutul războiului 
treisprezece au căzut pe loc. Dar de 
îndată ce dispăreau unele, dinspre 
mare veneau alte grupe. Spre prînz 
și-au dat seama că nu pot face ni-

la prînz. Arma lui 
— fusese artilerisf în

pozifie cu frafii mei

decît cîfeva sute de metri, pînă în- 
tr-o orezărie de dincolo de fluviu. 
Iar Sou, ca și cum n-ar fi pățit ni
mic, cerea doar benzi de mitralieră 
și apă pentru răcirea țevii.

Dat povestește că în acest timp 
cerul era acoperit de fumul explo
ziilor proiectilelor antiaeriene. Zeci 
de bombe și rachete cădeau în ju
rul pozițiilor tunurilor. A fost rănit 
și Dat. Peste două zile prietenii 
au venif să-l viziteze la spital. A- 
tunci a aflat că fratele său, Sou, fu
sese înmormînfaf. în aceeași luptă, 
o a treia rachetă îl lovise mortal.

Am trecut prin cîfeva grădini pînă 
am ajuns în ograda familiei Ngo. 
Are o casă frumoasă, semn al hărni
ciei și simțului gospodăresc. Pereții 
sînf acoperiți de diplome de merit 
primite de cei patru frați penfru a- 
portul lor la înflorirea satului. înfr-o 
fotografie înrămată, așezată pe masă, 
zîmbesc fericiți un flăcău chipeș și

Toată vara 
bombe, 

de 
spe- 
oa- 
cu 

tar- 
iar

ciale din cei mai 
meni. lafă-i acum 
puștile în spate. La 
lalei lucesc țevi de 
mai încolo guri de 
înaltă, Tran Thi 
dania unui grup 
din Peștera Tigrului, 
deși luptele i-au întrerupt de multe 
ori pe zi, iar după aceea trebuiau să 
defecteze bombele cu explozie în- 
fîrziată aruncate asupra cîmpuluî, ti
nerii au reușit să strîngă în întregi
me prima recoltă și s-o planteze pe 
cea de-a doua. Tarlalele sînt săpate 
de explozii dar, spune Hue, vom 
recolta cel puțin fot afît orez cît anul 
trecut. îngrijim fiecare metru pătrat 
de pămînt neatins de bombe. Iar 
cînd vin avioanele, spune ea, flăcăii 
și fetele devin ostași viteji.

Pilofii ’americani știu că nu au mi
siune ușoară cînd atacă satul Nam 
Ngan și împrejurimile sale.

tun.
Hue,
de 
ne spune că,

AI. CÎMPEANU

VARȘOVIA 19. — Coresponden
tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, 
transmite : în cea de-a 11-a zi a 
lucrărilor Congresului sindical 
mondial au continuat discuțiile pe 
marginea rapoartelor prezentate 
anterior. Ședința a fost prezidată 
de F. Zupka, președintele C.C.S. 
din R.S. Cehoslovacă.

In cadrul discuțiilor au luat cu- 
vîntul S. Puranco, reprezentantul 
Federației sindicatelor din Insulele 
Mauriciu, Svetozar Vukmanovici- 
Tempo, președintele Consiliului 
Central al Uniunii Sindicatelor din 
Iugoslavia, S. A. Dange, secretar 
general al Congresului sindicatelor 
din India, Moussa Koueder, repre
zentantul Uniunii sindicatelor din 
Iordania, Miakassissa Diendonne, 
secretar general al Confederației 
sindicatelor congoleze (Brazzaville), 
Bourouiba Boualen, reprezentantul 
Uniunii generale a muncitorilor al
gerieni, Josef Glavicka, secretar al 
C.C.S. din Cehoslovacia, Wolfgang 
Beyreuther, secretar și membru al 
Prezidiului Uniunii sindicatelor li
bere din Germania, D. G. William,

Ruinele unul sat din Angola in
cendiat de trupele colonialiste 

portugheze

secretar general al Federației sin
dicatelor din Ceylon, Hassan Gas- 
meesid, reprezentantul Federației 
sindicatelor oamenilor muncii din 
Sudan.

R. Rosales, reprezentant al Fede
rației mondiale a tineretului demo
crat, a adus congresului salutul a- 
cestei organizații.

în continuarea discuțiilor, la șe
dința de după-amiază au luat cu- 
vîntul Pardo Lugo Carlos Arturo, 
secretar al Centralei unitare a 
muncitorilor din Venezuela, Veiga 
Roberto, secretar general al 
C.T.C.R. — regiunea Matanzo — 
Cuba,.Nour Darak Hchan, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
sindicatelor unificate din Iran, 
Gutierez Benitez Graciano, secretar 
al Comitetului național al centra
lei țărănești din Mexic, Kim Suk 
Jin, din partea Federației sindica
telor din întreaga Coree.

Din partea U.N.E.S.C.O., congre
sul a fost salutat de P. Harris. Cu- 
vîntarea lui Moix, care a vorbit în 
numele minerilor din Asturia, a 
fost primită de delegații la congres 
cu multă căldură. Congresul a 
păstrat un minut de reculegere 
pentru cei căzuți în lupta pentru 
libertatea poporului spaniol.

PARIS. Marți a luat sfîrșit vizita 
oficială în Franța a mareșalului 
Abdel Hakim Amer, prim-vicepre- 
ședinte al R.A.U. în cursul vizitei 
au avut loc convorbiri între oficia
litățile franceze și membrii delega
ției R.A.U. La încheierea convorbi
rilor a fost dat publicității un co
municat. Cele două părți conside
ră că relațiile internaționale trebuie 
să fie bazate pe principiul neinter
venției și dreptul popoarelor de a 
hotărî singure asupra soartei lor. 
Pe această bază se poate spera să 
se obțină eliminarea focarelor de 
încordare și să se apere integrita
tea, suveranitatea și independența 
statelor — se spune, printre altele, 
în comunicat.

MOSCOVA. Raul Castro Ruz, 
locțiitor al primului ministru și 
ministru al forțelor armate revolu
ționare al Cubei, a părăsit Mosco
va la 19 octombrie, plecînd în R.D. 
Germană.

OTTAWA. în Canada, un eschimos 
va face 
dintr-un 
Primul 
Pearson

parte, pentru prima oară, 
consiliu de guvernămînt. 
ministru canadian Lester 
a anunțat numirea Iul Abra

ham Okpik ca membru al 
teritoriilor din nord-est.

PARIS. Celebrai pictor 
donat unul din tablourile 
zițiet internaționale care a 
nizată Ia Londra în cadrai 
panii pentru punerea 
deținuților politici din 
Africană.

Consiliului

Picasso a 
sale expo- 
fost orga- 
unei căm

in libertate a 
Republica Sud-

fg încercare de iovîtaară de stat 
în Burundi .

BUJUMBURA 19 (Agerpres). — 
Corespondenții agențiilor de presă 
au anunțat că luni noaptea, la Bu
jumbura, capitala statului Burundi, 
a avut loc o încercare nereușită de 
lovitură de sfat. După cum relatează 
agenția France Presse, răsculații au 
atacat palatul regal, unde s-au des
fășurat lupte violente. Regele Char
les Mwambutsa a reușit să scape, 
refugiindu-se în Congo (Leopold
ville). Postul de radio Bruxelles a

transmis o declarație a Ministerului 
Afacerilor Externe al Belgiei în care 
sînt confirmate știrile despre încer
carea de lovitură de stat de la Bu
jumbura și despre starea gravă în 
care se află primul ministru, Leo
pold Biha, rănit de răsculați.

Agențiile^de presă relatează că 
autoritățile controlează situația, răs
culații au depus armele, iar 30 de 
răsculați, dintre care cei mai mulți 
militari, au fost arestați.
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