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cum s-au pe- 
despre care

In întîmpinarea celui de al IV-lea 
Congres al

Se extinde
Sindicatelor

tehnica nouă
Comitetele sindicale în colabo

rare cu cabinetele tehnice din 
mai multe întreprinderi din re
giunea Constanța duc o intensă 
activitate pentru promovarea teh
nicii noi in producție. De la în
ceputul anului și pînă acum ca
binetele tehnice de la Șantierul 
naval maritim Constanța, între
prinderea metalurgică de utilaje 
din Medgidia și Uzina de 
sulfuric și superfosfați de la 
vodari au înregistrat peste 
propuneri de inovații.

Pentru ridicarea nivelului 
nic al producției comitetul _ 
dical de la întreprinderea meta
lurgică de utilaje din Medgidia

acid
Na-
900

teh- 
sin-

a organizat cursuri de șase luni 
pentru 32 strungari și 14 frezori, 
iar 200 muncitori urmează cursu
rile de minim tehnic.

Introducerea tehnicii noi în 
întreprinderile din regiunea Con
stanța au actus o prețioasă con
tribuție la obținerea unor impor
tante economii la prețul de cost 
și beneficii peste plan. Astfel, 
numai in primele șapte luni ale 
anului, întreprinderile din aceas
tă regiune au realizat economii 
peste plap la prețul de cost 
valoare de 35.245.000 
beneficiu peste plan în 
30.983.000 lei.

lei și 
sumă

in 
un 
de

Întrecere pentru titlul 
de „Cea mal bună (esătoareK

La fabrica „Țesătura’* din 
Iași comitetul sindical desfă
șoară o intensă activitate pen
tru ridicarea calificării pro
fesionale a muncitoarelor. 
Peste 100 de muncitoare frun
tașe se ocupă cu multă aten
ție de ajutorarea tovarășelor 
lor care obțin rezultate mai 
slabe în producție.

Deosebit de această 
în ridicarea calificării 
velul fruntașilor un rol 
nat îl are întrecerea

titlul de

formă, 
la ni- 
insem- 

pe profe-

sii. Luptînd pentru
„Cea mal bună țesătoare**, 
peste 500 de muncitoare se 
străduiesc ca. paralel cu rea
lizarea unei producții supli
mentare, sâ îmbunătățească 
continuu și calitatea produse
lor.

Ca urmare a ridicării cali
ficării colectivul fabrici „Țe
sătura” a produs de la începu
tul anului și pînă acum peste 
sarcinile de plan aproape 
250.000 m.p, țesături.

In drum spre patrie tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 

a sosit la Paris

Tovărășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Leonte Râutu și Ștefan Voitec la sosirea in. capitala Franței
(Telefota : AGERPRES)

Practica
999 pTHCtlC

Practica in școala . 
nală începe din prima 
cursuri. Din prima zi 
trebuie pregătit pentru 
crările practice să se 
șoare în cele mai bune 
țiuni : asigurarea programei de 
practică, a locurilor de prac
tică cele mai adecvate pentru 
ca ucenicii să-și însușească te
meinice deprinderi in meseria 
lor.

Școala profesională de pe 
lingă Atelierele ________
C.F.R. „16 Febru
arie” din Cluj are 
experiență în or
ganizarea practi
cii ucenicilor săi. 
La anul I, de pil
dă, și anul acesta 
practica a început 
ne condiții. Conducerea Atelie
relor „16 Februarie” a spriji
nit dotarea atelierului școlar 
cu aparate și mașini care să 
asigure o calificare cit mai te
meinică a ucenicilor, să dea 
posibilitatea să-și formeze pri
mele deprinderi practice în 
meserie. Numai în acest an 
atelierul ucenicilor din anul I 
a fost dotat cu încă două 
strunguri, o mașină de rinde- 
lat și o mașină de rectificat, 
începind cu acest an a fost 
îmbunătățit și conținutul pro
gramei de practică. In anii 
trecuți, programa pentru anul 
I prevedea ca elevii să încea-

profesio- 
zi de 
totul 

ca lu- 
desfă- 
condi-

pă practica cu cioplirea și pi- 
lirea și de abia la sfîrșit era 
indicată trasarea și îndrepta
rea. Aceasta era greșit, nu 
era în concordanță cu pregăti
rea
rea conducerii școlii, progra
ma
practica elevilor din anul I se 
va faCe conform unui program 
inspirat de cerințele meseriei.

La anul II, însă, programa 
are multe neajunsuri.

teoretică. La propune-

a fost revăzută. Acum

ta un adevărat profesor : să-l 
învețe pe ucenic să mînuiască 
mașina respectivă, să i ajute 
să cunoască practic. în amă
nunt modul de funcționare a 
mașinii, să cunoască tehnolo
gia prelucrării tuturor piese
lor, să 1 deprindă să descifre
ze desenul tehnic și să exe
cute reperele conform aces
tuia etc Deci, trebuie să-i ofe
re ucenicului posibilitatea să 
lucreze efectiv la mașină. în

PARIS 17. — Coresponden
tul Agerpres transmite : Luni 
17 octombrie, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, conducăto
rul delegației romîne la cea 
de-a XV a sesiune a Adunării 
Generale O.N.U., precum și 
tovarășii Leonte Răutu și Ște
fan Voitec au sosit în Franța 
în drum spre patrie.

La ora 8 dimineața, tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Leonte Răutu și Ștefan Voi-

te? au debarcat de pe bordul 
tranșat’anticului „Queen Ma
ry la Cherbourg, fiind intîm- 
pinați de tov. Constantin Ni- 
cuță, ministrul R. P. Romîne 
la Paris și de alți membri ai 
Legației romîne din Paris.

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. Leonte Răutu și 
Ștefan Voitec și-au continuat 
în aceeași zi călătoria cu tre
nul spre Paris, unde au sosit 
după-amiază.

A 3000-a propunere 
de inovație

In legătură cu practica ucenicilor 
de la Atelierele C.F.R.

„16 Februarie“-Clui

în mai bu- Programa de practică pen
tru anii II a fost concepută de 
către organele competente din 
cadrul Ministerului învăță- 
mîntului și Culturii, neținînd 
seama de specificul fiecărei 
școli în parte, de posibilitățile 
acestora de a o aplica. Pro
grama indică pentru toți anii 
II ai școlilor profesionale efec
tuarea practicii în uzine, fa
brici. ateliere. Acest lucru 
este firesc. Munca efectivă la 
mașină, alături de muncitori 
cu o bună calificare profesio
nală oferă ucenicilor posibili
tatea de a-și însuși temeinic 
meseria. Muncitorul alături 
de care ucenicul învață mese
ria trebuie să fie pentru aces-

O noua construcție in Piața Mihail Kogâlniceanu din Capitala.

cazul elevilor a- 
nului II al Școlii 
profesionale a A- 
telierelor C.F.R. 
„16 Februarie" din 
Cluj, acest lucru 
nu se poate reali
za. Elevii anului 

II al acestei școli stau alături 
de muncitori, urmăresc felul 
cum lucrează o piesă, munci
torii le mai dau „printre pi
cături" cite o indicație, cite un 
sfat, le mai îngăduie să lucre
ze și ei din cînd in cînd la 
mașină. Practic nu se realizea
ză insă cerința ca ucenicii să 
lucreze singuri la mașină ; ei 
pierd foarte multă vreme fie 
îndeplinind tot felul de munci 
auxiliare, fie plimbindu-se de 
colo, colo fără nici o treabă. 
Aceasta din pricină că ate
lierul nu are mașini disponi
bile pentru ucenici, iar mun
citorii n-au timp efectiv să se 
ocupe de ucenici. Nici școala 
nu a trimis un maistru-in
structor care să se ocupe 
de elevi. Iată cum elevii 
sînt puși în situația să 
piardă ore prețioase fără 
să învețe mare lucru la prac
tică. In afară de aceasta, 
practica în ateliere nu asigură 
o corelare judicioasă între pro
grama de practică și pregăti
rea teoretică primită la 
cursuri. Astfel. în ateliere se 
execută lucrări complexe des
pre care ucenicii n-au primit

FLORIAN BORZ

(Continuare in pag. 3-a)

Noi sate 
electrificate

în satele regiunii Suceava un
de altădată nu se putea vorbi de 
lumină electrică, au fost electri
ficate in anii de democrație 
populară 98 de sate și comune 
și sînt în curs de executare lu
crări de electrificare în alte opt 
comune. Prin construirea liniei 
electric-e de înaltă tensiune Su- 
ceava-Bucecea-Botoșani s-au creat 
condiții ca o serie de noi sate să 
poată fi electrificate.

La lucrările de electrificare e- 
xecutate pînă in prezent locui
torii satelor și comunelor au con~\ 
tribuit cu 2.238.000 lei. Un a* 
port însemnat au adus brigăzile 
de muncă patriotică ale tinere
tului care au săpat gropi și au 
plantat stîlpi pentru electrificare 
pe o distanță de 123 km.

(Agerpres)

Pieck“ 
înre- 
de-a

La Uzinele „Wilhelm 
din Brăila a fost 
gistrată de curînd cea 
3000-a propunere de inovație 
și raționalizare de la înființa
rea cabinetului tehnic. De la 
începutul acestui an au fost 
propuse cu 205 inovații și ra
ționalizări mai multe decît în 
întregul an 1959. Din cele 490 
de inovații și raționalizări pro
puse în acest an au fost apli-

cate în producție pînă acum 
200 inovații, care aduc uzine
lor economii în valoare de 
3.000.000 lei.

Printre cele mai valoroase 
inovații aplicate în acest an 
este cea a maistrului Constan
tin Niță, referitoare la modi
ficarea sistemului de acționare 
a presei de 2500 tone, care 
aduce economii de 787.000 lei.

(Agerpres)

Din fier vechi, o(el
Din inițiativa comitetelor 

sindicale și organizațiilor 
U.T.M. din întreprinderi, gos
podării agricole colective și 
stațiuni de mașini și tractoare 
din Regiunea Timișoara, a 
fost organizată „Ziua acțiuni
lor de colectare a fierului 
vechi”. Participind la această 
acțiune patriotică, lucrătorii 
din unitățile de producție ale 
Direcției regionale C.F.R.-Ti- 
mișoara au strîns în 
septembrie aproape 970 
metal vechi. Muncitorii 
nelor „Oțelul Roșu" au

luna 
tone 
Uzi- 
pre*

nouI
tone fier, iar 
„Ciocanul'* —

dat peste 810 
cei ai Uzinelor 
Nădrag, mai mult de 400 de 
tone. In luna septembrie din 
această regiune au fost expe
diate întreprinderilor siderur
gice aproape 11,000 tone de 
fier vechi.

ir
• Muncitorii, navigatorii și 
ceilalți oameni ai muncii din 
portul Brăila au predat de la 
începutul anului și pînâ în 
prezent oțelăriilor din țara 
mai mult de 1.000 tone fier 
vechi.

(Agerpres)

— Bine, bine dar 
trecut aceste fapte 
mi-a vorbit secretara voastră ?

— Simplu, cum să se petrea
că ? Nu înțeleg de ce trebuie 
atîta vorbă.

Adevărul este că lucrurile n-au 
fost deloc atît de simple. Dar lui 
Negrilă nu‘i place vorba lungă 
și, mai ales, simte, cu modestia 
omului cu conștiința împăcată, 
care știe că a procedat bine, că 
vorbele n-ar putea reda ceea ce 
atît el. cit și tovarășul lui, Pa
nait Marin, au gîndit și au trăit 
în noaptea aceea.

...Era o noapte răcoroasă. De 
la atîta ploaie, apele Dîmboviței 
crescuseră mult. Negrilă 
să, tocmai mînca, cînd, 
s-au auzit bătăi la ușă.

— Cine-i ?
— Tovarășe Negrilă, 

pede la fabrică, te cheamă ingi
nerul, s-a intimplat ceva grav.

Unul din cablurile care alimen
tează Industria Bumbacului A din 
București cu energie electrică se 
„împușcate’, după cum spun 
electricienii, și exista primejdia 
ca, din cauza apelor Dîmboviței 
care pătrunseseră la instalație, să 
se defecteze și izolația celorlalte 
cabluri, să explodeze toate, între- 
rupînd curentul uzinei, provocintl 
chiar un incendiu. Repede (cli
pele erau doar atît de prețioas-e) 
Negrilă și cu Panait au coborît 
în tunelul care, străbătind subso
lul fabricii, duce spre locul unde 
se defectase cablul. Tot atît de 
repede, au ieșit însă la supra
față.

— E greu ? a întrebat cineva. 
Negrilă a dat din cap in semn 

de aprobare.
— Atunci să întrerupem cu

rentul.
După ce s-a gîndit o clipă. Ne

tt început să se dezbrace, 
nel era apă și scursoare de

era aca- 
deodată,

vino re-

păcură, nămol și, așa îmbrăcat, 
de-abia se putea mișca in îngus
timea de acolo. Aproape goi. Ne
grită și cu Panait au intrat din 
nou in tunel. Băieții știau că nu 
de florile mărului propusese ci
neva să se întrerupă curentul la 
toate cablurile, știau că e foarte 
primejdios să lucrezi la un cablu 
cînd prin toate celelalte trece cu
rent de înaltă tensiune. l)ar mai 
știau că, întrerupindu-se curentul, 
s-ar fi oprit ?i producția, ringu
rile și războaiele și-ar fi încetat 
cîntecul util de drag oricărui 
muncitor al fabricii. Deci, n-au 
întrerupt curentul, au intrat in 
tunelul cu tavanul jos. in care 
de-abia stăteau aplecați. La un 
moment dat. au simțit că li se 
termină aerul, că nu mai pot 
respira decît cu mare greutate. 
S-a rezolvat insă și problema a" 
ceasta. A fost pus în funcție un 
compresor cale le trimitea aer 
Curat printr-o țeava de cauciuc.

Au lucrat așa 20 de ore fără 
întrerupere, fără să stea o clipă 

țară să'și odihnească miinit** 
trudite. Fiecare secundă era pre
țioasă. Prin opt cabluri venea 
curent, prin al nouălea încă nu. 
Au lucrat din greu, le era frig și 
totuși sudo-arca curgea șiroaie pe 
ei. La gura tunelului se perindau 
muncitori din toate secțiile, plini 
de admirație față de băieți; fie
care ar fi vrut să le spună un cu- 
vint de îmbărbătare, să-i întrebe 
cum le merge, dar nu îndrăzneau 
să'i oprească din lucru nici cit 
trebuia pentru a li se răspunde. 
Ascultau în tăcere zgomotul slab 
care venea de la capătul tunelu
lui unde lucrau cei doi băieți, se 
asigurau astfel că totul e in or
dine și plecau să-și vadă de trea
bă. La cele două capete ale tune
lului inimile bateau in același 
ritm.

Cînd Negrilă și cu Panait au 
ieșit afară pe la orele două după

în regiunea Hunedoara

Importante lucrări de modernizare 
a drumurilor

în regiunea Hune
doara s~au terminat 
zilele acestea lucrări
le de asfaltare a dru
mului SibofV jnerea-. 
Cu gir. Au fost execu
tate importante lu
crări de modernizări 
pe drumurile Hune- 
doara-Teliuc, Orăștie- 
B'alșa, Cunța-Drașov 
și altele. La Vulcan 
s a terminat construe-

ția unui pod din be
ton peste Jiu. în pre
zent se lucrează la 
construcția unui pod 
din beton peste Va
lea Ampoiului la Sht’ 
na. raionul Alba. în 
total sfaturile popu
lare din regiune t.u 
cheltuit anul acesta 
din bugetul local pes
te 5.200.0GO lei pen
tru construcții și mo-

dernizări de drumuri 
și poduri.

Cu contribuția ce
tățenilor s-au reparat 
și întreținut anul a- 
cesfa în regiune 1530 
km de drumuri și șo
sele și au fost săpate 
pe marginea acestora 
aproape 500 km de 
șanțuri.

(Agerpres)

i

In cte'ierul mecanica grea de la Uzinele „Mco Țze-dunM din 
Capitala a sosit biblioteca volanta și 
pîetarea bibliotecilor personale cu cârți 

făcut

interesul pentru com- 
noi cpârute este satis-

Foto : N. STELCRIAN

Recolta în hambare, 
sămînța sub brazdă.!

Planul stabilit înainte de 
începerea campaniei agricole 
de toamnă de către sfatul 
popular raional Craiova pre
vede ca lucrările din această 
campanie, — recoltările, elibe
rarea terenului, arăturile pen
tru însămînțări și semănatul — 
să fie începute în jurul datei 
de 20 septembrie, astfel îneît 
însămînțatul cerealelor de 
toamnă să se termine pînă la 
20 octombrie. Bineînțeles că la 
întocmirea acestui plan ș-a 
ținut seama de forțele de lu
cru (oameni, mașini, atelaje), 
de condițiile climaterice și de 
necesitatea încadrării lucrări
lor în 
nic.

Iată 
sfîrșit 
terminarea însămînțării griu
lui ?i această lucrare impor
tantă nu a fost executată pînă 
la data de 13 octombrie decît 
în proporție de 40 ia sută, iar 
arăturile pentru însămînțări 
în proporție de 57 la sută.

Motivul principal al întâr
zierii constă în faptul că des
fășurarea lucrărilor a început 
mult mai târziu decît terme
nul planificat (abia la 6—7 oc-

timpul optim agroteh-

însă că se apropie de 
timpul stabilit pentru

zilnică detombrie), iar viteza 
lucru a fost mică față de cea 
posibilă.

Au existat toate condițiile 
ca pînă la această dată lucră
rile de toamnă să fie execu
tate în proporție de peste 70 
la sută. Aceasta o dovedesc 
rezultatele obținute de. comu
nele și unitățile agricole so
cialiste fruntașe. In comuna

au lucrat noaptea Ia tăiatul co
cenilor. La această lucrare o 
contribuție deosebită au adus 
cei peste 300 de utemiști 
din comună. Mobilizați de 
organizațiile de bază U.T.M., 
ei= au răspuns 
organizației de 
contribui cu 
la urgentarea 
eliberare a terenurilor. Mun-

la chemarea 
partid de a 

toate forțele 
lucrărilor de

In raionul Craiova lucrările agricole 
de toamnă trebuie urgentate

Leu, de exemplu, unde sînt 5 
întovărășiri agricole, terenul 
a fost eliberat în întregime 
de coceni, arăturile pentru in- 
sămînțări au fost executate 
în proporție de aproape 90 
la sută, iar însămînțările în 
proporție de peste 70 la sută. 
Aici, toate forțele, toți țăranii 
muncitori din comună, tineri 
și vîrstnici, s au ocupat în a- 
ceste zile exclusiv de recol
tări, arături și însămînțări din 
zorii zilei și pînă noaptea. Au 
fost organizate și echipe care

ca fiind bine organizată, 
în numai cinci zile și cinci 
nopți întreaga recoltă de 
pe cele 2.000 ha. cultivate 
cu porumb în comună (știu- 
leți, coceni) a fost strînsă și 
transportată. îndată ce o por
țiune mai mare de teren era 
eliberată, pe tarlale intrau 
plugurile întovărășiților. Zil
nic 700—750 de atelaje din co
mună au ieșit la arat și însă- 
mînțat.

Iată însă că, deși vecini cu 
întovărășiții din comuna Leu,

țăranii muncitori din comuna 
Coșoveni n-au urmat exem
plul acestora. La întovărăși
rea agricolă „11 Martie", de 
exemplu, din cele 280 atelaje 
existente nu ies la lucru zil
nic decît 8—9. Din această 
cauză viteza zilnică de lucru 
este foarte scăzută, iar lucră
rile sînt abia începute. Din 
cele 300 ha. care trebuie însă- 
mînțate rcu grîu în toamna a- 
ceasta, au fost arate pînă 
acum aproximativ 100 și au 
fost însămînțate numai 40. în 
această comună participarea 
la lucrările din campanie este 
slabă. Mulți tineri în loc să 
vină la lucru își pierd timpul 
zile întregi prin piețele Craio- 
vei, iar comitetul comunal 
U.T.M. privește cu pasivitate 
această situație.

La Ghercești, Brabova, Mis- 
chii, Pleșoiu și în alte comune 
este aceeași situație. La Bra
bova și Pleșoiu, de exemplu, 
acum cîteva zile mecanizato
rii care deservesc aceste co
mune nu aveau pur și simplu

Ing. N. SIMIONESCU

(Continuare in pag. 3 a)

prînz, au zimbit cu toții. Cei dot 
arătau ca niște homari, sau mai 
rău, cum zicea unul, parcă ve
neau direct de la Tekirghiol cu 
nămolul pe ei. Apoi, fiecare din 
cei de față s-au apropiat in tă
cere și le-au strîns miinile obo
site. Printr-o muncă încordată de 
douăzeci de ore, in condiții gre
le. cu riscuri mari. Negrilă Ion, 
secretarul organizației U.T.M. de 
la secția atelier și Panait Marin, 
comandantul uneia dintre brigăzi
le utemisle de muncă patriotică 
din fabrică, reușiseră să facă un 
„papuc de legătură", adică să re
pare cablul explodat și să izoleze 
celelalte cabluri nuii puțin ava
riate, Cu alte cuvinte, fără să se 
întrerupă curentul, se făcuse o 
reparație electrică importantă, 
înde păr lînduse primejdia unui 
incendiu sau aceea a arderii in
stalației și deci a opririi lucru
lui in fabrică pentru un timp.

Dacă’i întrebi pe Negrilă sau 
pe Panait cum a fost, iți spun 
cu modestie : ..simplu”. Și-au în
deplinit o datorie, o sarcină și 
atît. chiar dacă asta s-a petrecut 
în condiții deosebit de grele. Dar 
nu numai ei. oricărui tinăr de la 
noi care face o faptă deosebită, 
îi e străină lăudăroșenia și-ți 
spune : ..simplu”. Aproape că 
n-ai putea să afli amănunte din 
care să-ți dai seama de împreju
rările în care s-a produs intim- 
plarea, dacă n-ar fi tovarășii lor 
care, mindri de gesturile frumoa
se ale acestor tineri, te ajută să 
afli cit mai multe. Asemenea to
varăși scriu la ziar scrisori ce ne 
vestesc fapte de acest fel.

lată o scrisoare din regiunea 
Stalin, raionul Agnita. în satul 
Gherdeal o viitoare de ape a 
făcut din pîriul ce străba
tea o vale, un adevărat fluviu. 
Curțile caselor erau inundate, a- 
pele creșteau mereu. O femeie 
striga disperată : cei doi copii 
îi rămăseseră izolați în casă. în 
mijlocul puhoiului, amenințați să 
fie înecați. Cînd a auzit-o, 
mistui Rainer n-a mai 
pe gînduri. Bun sportiv, 
ner a înotat 
cu pricina unde 
rați priveau cum 
apei aproape de
fugiu, un pridvor mai înalt. Ti- 
nărui a luat pe copilul cel mai 
mic la subțioară și l-a dus lingă 
mamă-su, departe de primejdie. 
Imediat după aceea, a plecat 
după celălalt copil.

După o luptă grea cu apa, 
ei au ajuns la mal. în 
urmă, valurile cuprinseseră și 
camera și pridvorul. Nimeni nu

u te
stat 

Rai- 
casapînă la

copiii dispe- 
creștea nivelul 
ultimul lor re-

B. DUMITRESCU

(Continuare in pag. 3-a)
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Măsuri 
pentru funcționarea 

neîntreruptă a sondelor 
în timpul iernii

în schelele petrolifere apar
ii nînd trusturilor de foraj și 
extracție din Ploești și Tîrgo- 
viște se iau măsuri pentru ca 
și în timpul iernii sondele să 
producă neîntrerupt.

Sînt aproape terminate lu
crările de reparație a instala
țiilor de încălzire și iluminat 
la grupurile de sonde și con
tinuă intens verificarea și pu
nerea la punct a stațiilor de 
compresoare și de dezbenzi- 
nare.

în schelele petrolifere Cîmw 
pina, Ochiuri, Băicoi, Berea și 
altele au fost efectuate lu
crări de izolare a conductelor 
de apă și aburi ; au fost re
parate și înlocuite o parte din 
ventilele de siguranță. Pentru 
ca producția să se poată des
fășura fără întrerupere și in 
timpul iernii, brigăzile de son
dori vor fi dotate cu cantități 
suplimentare de piese de re
zerve, chimicale și alte mate
riale.

Studenta Viorica Munteanu 
de la Facultatea de științe 
naturale din lași frecventează 
in orele libere Casa de cul
tura și invațâ sâ cînte la 

pian.

Foto : A. VIERU
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Campionatul de atletism pe echipe a' orcșu'_ B-cureș: 
lui a reunit la start pe cei maibuni ctleți ai Cap‘ta to in 

probei de 200 m. plat

Duminica sportivă
Fotbal

Gimnaștii Crosul .Să înlîmpinăm
7 Noiembrie*

Duminica în etapa a 
campionatului categoriei 
fotbal s-au disputat șase intîlniri, 
jocul Știința Cluj-C.S.M.S. lași 
fiind amînat din cauza par
tidelor internaționale susținu
te de ambele echipe. Intîlnirile 
desfășurat^ în cinci orașe au fost 
dominate de echipele gazde care 
nu au cunoscut înfrîngerea în 
această etapă. La Orașul Stalin, 
echipa locală. Steagul Roșu a 
realizat o categorică victorie In- 
trecînd cu scorul de 5—1 (3—1) 
echipa Farul Constanța. Pe te
ren propriu Corci nul s-a remar. 
cat în fața spectatorilor hune- 
doreni cucerind o frumoasă vic
torie în întîlnirea cu Știința-Ti- 
mișoara : 3—0 (0—0).

In Capitali, pe stadionul 23 
August în fața « pe'le 70.000 de 
spectatori t-eu disputat, !n pro
gram cuplat, intilnirile dintre 
echipele bucureștene Progresul- 
C.C.A și Dinomo-Rapid. Daci 
in primul meci victoria a revenit 
echipei militare cu un scor ca
tegoric. 6—2. ii cea de-a doua 
indlnire echipele nu au înscris 
mă un gol de-a lungul celor 90 
de minute de joc.

tn celelalte iutilniri s-au in- 
regutra: rea ui țațele : Ploiești : 
Petralm-Mineml Lupeni 2—1 
(9-4) ; Arad : C.T.-Amd-Dina- 
mo Barez 2-1 (9—9).

fășurat întîlnirea internațio
nală de rugbi dintre echipele 
selecționate ale R. P. Polone 
și R. F. Germane. Echipa oas- 
pe a obținut victoria cu scorul 
de 8—3 (5-0).

Ciclism

Germană 
în R. P.

Cicliștii din R. D. 
și-au început turneul 
Chineză evoluînd în cadrul unei 
reuniuni desfășurate la Pekin. 
Din cele 10 probe ale reuniunii 
cicliștii din R. D Germană au 
ciștigat 7. O supriză a fost înre. 
gislrată in proba feminină de 
viteză (200 m) unde victoria a 
revenit ciclistei chineze Cen 
Kuo-scn care a realizat timpul 
de 13'15110. Echipa de urmărire 
a R. D. Germane, alcătuită din 
Schur. Groning, Irmschler și 
Barleben, a ciștigat primul loc 
reahz’nd pe 4000 m rezultatul 
de W.

din Volovăt
aminte, 

parcă 
O chemase șeful

Azi, eînd își aduce 
Elena Mitruț zîmbește 
CM duioșie, 
secției de învățămînt și cultură 
a sfatul ui popular raional Ră
dăuți :

•— Va trebui să mergi la țară, 
să dai o m-înă de ajutor! 
pregătire. Acolo 
dumneata.

...Să meargă in 
răsească orașul ? 
doar catedră In

e nevoie
Ai 
de

pâ-sat? Să
Ea are aici 

__ _____ învâțămintul
mediu. La o școală elementară 
e cu totul altceva. Dar dacă 
e nevoie...

Așa a ajuns la Volovăț. A 
trecut mult de atunci. Ș-au 
schimbat multe în sătucul ăsta 
sucevean. Aproape să nu-l mai 
recunoști. Uite, foștii ei elevi 
sînt azi oameni în pragul vie
ții. Gheorghiță se pregătește 
să meargă la armată, iar lui 
Niculae a început să-l mijească 
mustața... Ce-a făcut insă în 
acest timp Elena Mitruț, „pro
fesoara noastră", așa cum o 
numesc foștii și actualii elevi ai 
școlii elementare de 7 ani din 
Volovăț ?

Avea și are o pasiune. O 
pasiune ce a făcut-o să c eegă 
fără ezitări dtu mul in vjc- 
ță. Iubește gimnastica. Aceasta 
c determinat-o să îmbrățișeze 
meseria de profesoară de edu
cație fizică. După citeva luni 
s-a gîndit să formeze o echipă 
de gimnastică. O echipă de 
gimnastică în sat, nu este un 
lucru ușor. Aceasta o știa și 
Elena Mitruț. Iți trebuie multe. 
Oameni, aparate, timp și mai 
ales răbdare. Nu avem apa
rate - vom încerca fără ele : 
gimnastică la sol și de an
samblu.

- Cine vrea să focă gimna
stică ? - a întrebat profesoara 
Intr-o zi.

S-au ridicat citeva milni. Cu 
răbdare, ea le-a explicot des
pre ansamblul pe «ore vroia 
$ă-l înființeze. Le-a explicat 
chior cîteva exerciții. Copiii pă-

recu uimiți. După cteve 
tâmîni echipa era formată : 14 
fete și 8 băieți.

Au început c-trenomenteto. 
Un exercițiu, epoi ciul și altul. 
Au trecut vreo 
„Spartachdoc 
ar.ul trecut cu 
insucces. Anei 
chivei Oiaru 
creadă ca au , 
soara le-a spus că vor treou: 
să se antreneze mc mult, p’nă 
cind toți vor executa ca uru! 
singur, și din nou au început 
antrenamentele.

Tocmai se pregăteau oentru 
„Cupa Moldovei-. învățătoarea 
își privi elevii. Erau parcă prea 
puțini, cu toate că numărul lor 
trecuse de douăzeci.

— Ne-ar mai trebui ajutoare 
- se adresă ea lui George 
Robu, secretarul organizației 
U.T.M, din comună.
- Vom mai recruta și pe al

ții. Cu unii deja om vorbit Pri
mul sint eu, apoi iiie și An- 
ghel cere mi-ou prom s că vin 
și moi sint și alții.

Primul succes e< oct «rpi 
ginnașlflor din Vo Am ciț-
tfgct etapa oe raioei 
Moidaweî*. Toți 
s *-er
E era ‘‘ir-t. Duși o z; de 
muncă c-mo ce: cere mj mc? 
sint demult e»«v vin ac si to 
prima oră de educe: e f rec. 
să se pregătească tot “c- 
bine.

Succesele o bucură pe pra- 
fesocra de educație f zică dor 
pentru a fi cei mai du- tre
buie să se ant-eneze necc-w- 
nit Azi, chiar și ce cc-e se to- 
doiau de reușite - :c: .• pra- 
fesoarei se numără p’ ~ve po
mii care vin o c“tre^c--e~ta- 
Profesoara însă nu-i pe cep- 
mulțumită. Gimnaj5oo t^eo^e 
sâ fie practicate de ct 
mulți tineri țărani »r.icter ș 
ea nu pierde eieiedalft pritofed 
scJ atragă în ocest soort.

O. BEXKO

săp-

trei ani.. La 
tineretului- din 

avut primul— 
Dungă și Paras- 
nu îe venea să 
pierdut. Proto-

Prima etapă 
în plină desfășurare

AftepteU cm deoMbw iau
rt*, t* tartane țară • 
*d se desțișocr? etepe pe e- 
aoocțri a tmdițic^alez com
petiții de CTOSMl _S4
intimpinâm 7 Xosewebne*.

An d< ®a. întreceri
au mm: k ttert teci de mii 
de fKeri dtn Hrdwl cărora 
s-cu ridicat elemente talen
tate cave om derejuz sper 
consacrau. cm rezultate 
teloare.

de

e 12. 
de 

fete.

Rugbi

Duminică a avut loc la 
Neepole meciul triunghiular 
feminin de atletism dintre e- 
ciupele selecționate ale R. P- 
Romine. R. P. Ungare și Ita
liei Atletele noastre au în 
vins cu scorul de 67,5 — 36.5 
puncte echipa Italiei dar au 
pierdut cu 50—53 întîlnirea cu 
ech.pa R. P. Ungare, invingă- 
ta=rea meciului. în general 
atletele echipei romine au a- 
▼ut o comportare bună obți- 
nind 5 victorii individuale. 
Czmpxjar.a olimpică Iolanda 
B-iliș a ciștigat cu ușurință 
pro&3 de săritură în înălțime 
lăaliiind 130 In probele de 
sprint atletele noastre s-au 
dovedit cele niai bune. Ioana 
Petracu a ciștigat cursa de 
:» m plat în 11'9/10. iar 
Cr^ta Macsav pe cea de 200 
a plat în 24 9 10 Lia Mano- 
ix a lăsat o frumoasă impre- 
f_e cucerind primul loc la a- 
r_r.cirea discului cj 51.19 m, 
_«r Ar.a Coman a obținut vie 
acria la aruncarea greutății 
c- 15.07 m.

Ec.-.pa selecționată de a tie 
sc. i R D Germane a re- 

o <k:blâ victorie in în- 
~_~î2 r^sținut ăla Berlin cu 

La masculin 
de

de

Angliei.
a fost 

iar Ia feminin _
jj-mete. In cadrul con- 

rCeîu! britanic Art 
un noa 
proba de

te£e. Fra 
car» vb

ters 
kc. âe
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.Cupa F. R. Box“. 
reveni: cu scorul 
pugiiiștilor de la

ccT-se 
a R-P.

Ghr 
di- 

box 
pen-

de

Prea multă „pasiune*1
kAMT. mHmML de catego
rie A.

— Cu voleiul cum stafi 7
— Deh. ai avut o echi

pă . rd garantez ttui... fotbo* 
liștH noștri...

— Atletism te practică la..,
— Imposibil fără atletism.

FOILETON

• ••

m discutăm 
de masă — 
Mi-a răspuns

uzină avem 
fotbaliști ta-

Sub Îndrume rec atentă o 
profesoarei de educație fi
zică, eleva-Ncgy Emdke din 
ctasa a Xl-a, Școala medie 
ne 2 din Tg. Mureș, executa 
urt exercițiu de gimnastică 

la paralele inegale.

Le antrenamente fotbaliștii 
fac fond., viteză... Apropo, 
rezultatele obținute de noi 
sînt fulminante. In meciul cu 
echipa „Morile jiului" am 
ciștigat cu doișpe la zero...

— Interesant. Aceeași pa
siune o puneți și în activi
tatea sportivă de masă ?

— Fără rezerve. La meciu
rile de fotbal asistă doar mii 
de oameni. Lor nu le palpită 
inima ? Nu sînt furnicați de 
emoția sportivă ? Fotbalul 
hu-i sport popular — de 
masă ? I !

— Bont se practică la...
— Box ? I Nici nu suferă

± ervn purta 
* a> R ?. 

ragos^arteL Luptă- 
as dctn_nat între-

(Agerpres)

strică
comparație cu fotbalul. Boxul 
îl accept doar cind portarii 
resping mingiile.

— Baschet, rugbi ?
— Da. mai se joacă așa 

ceva f» la noi — îmi declară 
rece, ofensat, președintele a- 
sociației sportive adăugind cu 
îngăduință, Deh, se joacă tot 
cu mingea și are conțigență 
cu fotbalul.

— Și areți echipă de 
rugbi 7

— Cum, vreți să scrieți 
despre rugbi 7 Sînteți liber 
să alegeți subiectul. Vă atrag 
însă atenția : n-aveți despre 
ce scrie. Echipa de rugbi e 
descompletată. De fapt nici 
nu ne mai aparține fiindcă a 
trecut la club La noi fotba
lul e pe primul plan. A de
venit un „microb".

Din păcate, un „microb" 
care a dăunat activității spor
tive d$ masă la Uzinele 
„Electroputere" Craiova. To
nul l-a dat bineînțeles preșe
dintele asociației sportive, 
care nu vede înaintea ochilor 
decît fotbal, fotbal și numai 
fotbal.

D. PAUL

Un ,,picior“ plasat in diagonală cu multă dexteritate de către fundașul Vosile Zavoda 
(C.C.A.) și David (Steagul Roșu) se va prăbuși pe gazon. Imaginea le va aminti 
spectatorilor despre meciul C.C.A.—Steagul Roșu, memorabil nu numai pentru evo- 
iuția dramatică a scorului, dar și pentru jocul adesea foarte ,,tare“ a-l apărătorilor 

de la C.C.A.

Se pare că Stancu (Farul Constanța) nici nu bănuiește ce surpriză ii pregătește din 
spate Georgescu (Rapid).

.Aste- te dc j Nei-“ —a rămas oarecum surprins antrenorul Traian lonescu de la 
D:"<7"^c-3ucureșt', cind a văzut fotografia aceasta. Intr-adevăr, după cum se vede, 
Nw“we* , stoperul echipei Dinamo-București, a lăsat mingea în urmă și s-a îndrep

tat hotârît spre picioarele lui Ciripoi (Dinamo-Bacău).

Hcșoti - în luptă aprigă pentru balon - nu-l menajează cîtuși de puțin pe Raksi.

„Scuză-mă că te-am faultat" - îi spune (sincer sau nu) Motroc lui Bibere. Frumos ges 
nimic de zis. Dar și mai frumos ar fi dacă n-ar mai fi deloc faulturi la meciurile d 

fotbal.
O cronică fotbalistică in imagini ? Nu. Citeva observații „pe viu" despre jocul bru 
tal al unora dintre jucătorii noștri de fotbal. Le publicăm ca un semnal pentru ce 
vizați: jucători, antrenori, arbitri și Federația romină de fotbal. Să sperăm cc 
pe viitor vom avea posibilitatea să publicăm o „cronică" asemănătoare, dar cu titlu 

„Așa e bine!"...
Foto : V. RANGA

>



Marcu Firoiu — Lugoj

din regiunea Pi-

peștele în- 
cormoranii 
iar pelica-

Marilena Siancu — Cluj, Ion 
Vîrfu — Piatra Neamț, Karl 
Hofman — Orașul Stalin, Con
stantin Micu — Poiana Țapu
lui, Andrei Florescu — Călă
rași, Herțeag Ludovic — Sibiu.

în scopul selecționării celor 
mai bune fotografii pentru a 
fi trimise la expoziția de la 
Tirana în toamna acestui an 
(expoziție organizată pe baza 
recomandărilor întâlnirii tine
retului și studenților din țările 
regiunii Balcanilor și a Mării 
Adriatiee, care a avut loc la 
București între 30 ianuarie — 
4 februarie 1960) ziarul „Scîn- 
teia tineretului*4 a organizat 
concursul de fotografii cu te
ma „Munca și viața tineretu- ______
lui din Republica Populară Ro- socialii" 
mină".

Un juriu de specialiști va 
selecționa cele mai bane foto
grafii care vor fi trimise la 
expoziția de la Tirana.

Fotografiile ni le puteți tri
mite cel mai tîrziu piuă la data 
de 25 octombrie I960, pe adre
sa „Scinteia tineretului" — Pia
ța Scînteii nr. 1, raionul I. V. 
Stalin — București — cu spe
cificația „Pentru concursul de 
fotografii".

Concursul este deschis tutu
ror tinerilor fotografi amatori, 
cercurilor de fotografi amatori 
de pe lingă casele de cultură 
ale tineretului și studenților, de 
pe lîngă cluburile din între
prinderi și școli. Pot fi trimi
se fotografii în alb-ncgru sau 
colorate de mărimea 12 x 18 
cm. însoțite de următoarele 
date : titlul fotografiei, nume
le, pronumele și adresa auto
rului. Fotografii montate sau 
colorate de mină nu se pri
mesc.

Firește că cele mai bune fo
tografii vor fi publicate în 
„Scinteia tineretului". Cele 
selecționate pentru expoziția 
de la Tirana, vor intra în con
cursul internațional organizat 
cu acest prilej. Vă dorim suc
ces !

înțr-adevăr, cercetările ști
ințifice au arătat că pelicanii 
din Delta Dunării, deși înghit 
cantități apreciabile de pește, 
sînt folositori omului. în pri
mul rînd trebuie precizat că 
ei mănîncă mai ales pești bol
navi, debili, marți. Datorită 
proprietăților sucului lor gas
tric, care distruge agenții pa
togeni, ei au un important rol 
profilactic în curățirea Deltei 
și mai cu seamă în combate
rea unei periculoase boli a 
peștilor — „hidropizia".

Printre alte curiozități ale 
acestor păsări este și asociația 
pelicanilor cu cormoranii la 
pescuit. în apele mici „a- 

se organizează în- 
ti’-un semicerc care se strînge 
mereu concentrînd 
tr-un punct, apoi 
pescuiesc sub apă 
nii la suprafață.

Fiind o nasăre rară, pe cale 
de dispariție (în Europa tră
iește afară de Delta Dunării 
doar în deltele fluviilor Vol
ga și Nipru), a fost declarată 
monument al naturii și s-au 
luat măsuri pentru ocrotirea 
ei.

Ivan I. Gheorghe — Caran- 
sebeș-Timișoara

Trebuie să informezi de ur
gență conducerea Muzeului de 
istorie a științelor naturale 
„Grigore Antipa" din Bucu
rești despre descoperirea făcu
tă. Muzeul poate trimite spe
cialiști pentru a studia fosi
lele pe care le-ai găsit și a 
stabili științific dacă este vor
ba intr-adevăr de scheletul 
unui uriaș animal preistoric.

Petre Ailenei — Huși, Ovi- 
diu Luca — Tîrnăveni

Tinere fete 
tești în zl de săr bat oare.

Foto : S. NICULESCU

Informații
Luni s-a închis cel de-al 

doilea pavilion de mostre de 
bunuri de consum. Organizat 
în vederea cunoașterii mai 
îndeaproape a cererii de con
sum a oamenilor muncii, pa
vilionul s-a bucurat de un 
deosebit succes. El a fost vizi
tat de peste un milion de ce
tățeni.

★

Mircea Trandafir — Rîmni- 
cu-Vîlcea

Conform regulamentului pri
vind organizarea și desfășura
rea concursului pentru ocupa
rea posturilor de maiștri și 
maiștri principali precum și a 
examenului pentru atribuirea 
titlului de maiștri clasa I-a, 
aprobat prin H.C.M. nr. 875 
din 1 VII 1960, posturile va
cante de maiștri și maiștri 
principali se vor ocupa pe 
bază de concurs. Se pot pre
zenta la concurs absolvenții 
școlilor tehnice de maiștri și 
cei care la data de 1 iulie 
1956 au avut în funcția de 
maistru o vechime de cel pu
țin li ani împliniți, cu o Înaltă 
calificare profesională și buni 
organizatori ai producției.

La concurs se pot prezenta 
și absolvenții școlilor echiva
late de Ministerul Învățamîn- 
tului și Culturii cu școlile teh
nice de maiștri si care 
practică de maistru.

Firește că între fibrele sin
tetice ca mătasea vegetală, ce
lofibra, și „fibra sintetică** 
nylon, perlon, relon etc., e- 
xistă deosebiri structurale.

Celofibra, mătasea vegetală 
este fabricată din celuloză, 
materie primă ce se obține din 
lemn.

La baza fabricării fibrei sin
tetice stă o substanță numită 
aminocaiprolactamă, denumită 
pe scurt de chimiștl lactamă. 
Materia de bază pentru obți
nerea acestei substanțe este 
fenolul.

Lactama este o substanță 
fără culoare, frumos cristali
zată și nu diferă ca aspect de 
unii compuși organici ca de 
pildă zahărul. în apă este 
ușor solubilă, se topește la 68 
de grade Celsius și are un 
gust foarte amar. încălzită sub 
presiune, la temperatura de 
■250 grade, lactama se polime- 
rizează (proces ce coristă în 
unirea a două sau mai multe 
molecule aparținînd aceluiași 
compus pentru a forma o mo
leculă mai mare), se topește, 
devenind o rășină fierbinte 
foarte vîscoasă care poate fi 
trasă în fire.

La invitația Institutului ro- 
mîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea a sosit în Ca
pitală prof. dr. Soedjono Poes- 
ponegoro, rectorul Universită
ții din Djakarta.

★

Luni seara a părăsit Capita
la, plecînd spre Austria, o de
legație a ziariștilor romîni, 
condusă de Nestor Ignat, pre
ședintele Uniunii Ziariștilor 
din R. P. Romînă, pentru a 
participa la cea de-a doua în- 
tîlnire mondială a ziariștilor, 
care are loc între 18 și 22 oc
tombrie la Baden,

★

Acad. Andrei Oțetea, direc
torul Institutului de istorie al 
Academiei R. P. Romîne^ â-, 
plecat în Italia- pentru a par
ticipa la Congresul internațio
nal de studii risorgimentale, 
organizat de Institutul națio
nal de istorie risorgimentâlă 
din Italia.

'Agerpres)

In Capitală, ca de altfel în întreaga țară, se desfășoară intens munco de aprovizionare a 
populației în vederea sezonului de iarnă. In fotografie : un nou transport de edrtofî a sosit în 

Garo Filaret Foto . aGERPRES

Plecarea în Austria a unei delegații 
guvernamentale a R. P. Romine

LUNA PRIETENIEI
ROMÎNO^OVIETICE

Delegația de oameni de cultură 
sovietici a părăsit Capitala

Duminică a părăsit Capi
tala înapoindu-se în patrie 
delegația de oamenj de cul
tură sovietici care a partici
pat la manifestările din țara 
noastră în cadrul Lunii prie
teniei romîno-sovietice. Dele
gația a fost compusă din N. N. 
Meseațev* vicepreședinte al 
Asociației de prietenie so- 
vieto-romîne, prim-vicepre- 
ședinte al Societății unionale 
pentru răspîndirea cunoștin
țelor politice și științifice, 
candidat în științe juridice, 
conducătorul delegației, prof, 
dr. E. A. Vasiukova, vicepre
ședinte al Asociației de prie- . 
tenie so vieto-romîne, director 
al Institutului unional de en
docrinologie experimentală ; 
A. A. Mihailov, membru co
respondent al Academiei de 
Științe a Uniunii Sovietice, 
doctor în științe astronomice, 
directorul Observatorului de

la Pulkovo, președintele Co
mitetului de astronautică ; 
I. I. Merjavin, maistru petro
list din-R.S.S.A. Tătară.

La plecare pe aeroport de
legația sovietică a fost salu
tată de acad. P. Constanti- 
nescu-Iași și Marin Florea Io- 
nescu, vicepreședinți ai Con
siliului General A.R.L.U.S., 
acad. St. Milcu, secretar-prim 
al Academiei R.P. Romîne, 
acad. Gh. Demetrescu, direc
torul Observatorului astrono
mic din București al Acade
miei R.P. Romîne, dr. I. Bog
dan, vicepreședinte al S.R.S.C., 
Maria Groza, secretar al Con
siliului național al femeilor, 
E. Rodan și I. Moraru, secre
tari ai Consiliului General 
A.R.L^U.S. și alții.

A fost de față D. K. Zvon
kov, prim secretar al Amba
sadei Uniunii Sovietice la 
București. (Agerpres)

Manifestări în fără 
și în Capitală

In zilele de duminică și luni 
au avut loc în țară variate ma
nifestări închinate Lunii prie* 
teniei romîno-sovietice:

Conferința despre Obser
vatorul astronomie de 1* 
Pulkovo, ținută la Casa de 
cultură a raionului 1 Mai 
din Capitală de tov. T. Pop, 
de la Observatorul astronomic 
popular, a fost audiată de un 
numeros public. De mare in
teres s-a bucurat conferința 
„Alegerea profesiunii, o preo
cupare de seamă a tineretului 
sovietic" ținută în sala Tea
trului Muncitoresc C.F.R^ 
Giulești.

La invitația vicecancelaru
lui Austriei, dr. Bruno Pit- 
termann, luni dimineața a pă
răsit Capitala îndreptîndu-se 
spre Viena, o delegație guver
namentală a R. P. Romine, 
condusă de tovarășul Gh. Gas
ton Marin, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, 
în vederea dezvoltării relații
lor economice dintre cele două 
țări.

Din delegație fac parte to

varășii : Constantin Tuzu, mi
nistrul Industriei Grele, Va
lentin Steriopol, adjunct al mi
nistrului Comerțului și Sergiu 
Bulgacov, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Plani
ficării.

Au fost de față Franz Her- 
batschek, ministrul Austriei la 
București, și Hermann Com- 
menda, atașat comercial al Le
gației Austriei la București.

(Agerpres)

Primirea de către 
Alexandru Birlădeanu a 

din S. U. A. și
Sîmbătă după-amiază, tova

rășul Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, 
a primit pe președintele con
cernului „Dresser Industries*4, 
John B. O’Connor, și pe Jean 
Laurens Delpeche, președinte
le Consiliului de Administra
ție al Societății Ensa, director 
general al uzinelor „Batignol- 
le*“.

tovarășul 
unor industriași 
Franța
primire, care s-a desfă- 
într-o atmosferă cordia-

La
șurat
lă, au fost de față Gh. Gaston 
Marin, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, Mi
hail Florescu, ministrul Indus
triei Petrolului și Chimiei, și 
Mihai Petri, adjunct al minis
trului Comerțului.

(Agerpres)

Oamenii sovietici
de izbînzile poporului romîn

se bucură sincer

Numeroși petroliști și mun» 
ci tori din sectorul industriei 
chimice au ascultat cu interes 
conferința „Realizări și per
spective ale industriei chimice 
în U.R.SS." ținută la Palatul 
culturii din Ploești. Tot aci a 
avut loc un concurs cu tema 
,,Presa sovietică, sprijin și 
îndrumător în muncă".

— Declarafia lui
înainte de a părăsi țara, 

N. N. Meseațev, conducătorul 
delegației de oameni de cul
tură sovietici care a partici
pat la manifestările 
drul Lunii prieteniei 
sovietice, a avut o 
bire cu un redactor 
ției Agerpres.

El a exprimat, in 
delegației pe care a condus-o, 
mulțumiri A.R.L.U.S.-ului pen
tru posibilitatea oferită de a 
vizita Romînia, de a cunoaște 
frumusețile țării, minunatele 
bogății ale pămîntului roma
nesc, de a vedea cum poporul 
muncitor, condus de Partidul 
Muncitoresc Român, constru
iește o țară nouă, socialistă.

Prin voința și puterea de 
muncă a poporului — a spus 
N. N. Meseațev — s-a înălțat 
tot ce alcătuiește noua înfăți
șare a Republicii Populara 
Romîne — Hidrocentrala „V. I.

N. N. Meseafev

Tineri obișnuiți în împrejurări deosebite
(Urmare din pag. l-a)

se gîndea la casă. Copiii erau 
salvați, acesta era principalul.

Vn eveniment, desigur, neobiș- 
: nuit. Obișnuită, firească a fost 

inqă atitudinea acelui tinăr, care 
. și-a primejduita viața, cu un curaj 

demn de admirație, pentru a sal
va doi Copii. O pildă simplă, o- 
bișnuită de Nanism a unui om 
simplu al societății noastre socia
liste,

lată și o altă pildă de eroism. 
Regiunea Cluj, raionul Gherla. 
Avutul colectiviștilor din comu
na Răscruci a trecut, în primăva
ră. printr-o 
locul unde 
riul Borcea se făcuse o adunătu
ră de sloiuri de gheață. împiedi
cate. de acest baraj natural să 
înainteze apele au ieșit din matcă 
și amenințau să inunde ogoarele 
tolectivei, grajdurile, casele. Co
munistul Gavrilă Pîrtoc și ute- 
miștii Ion Pîrtoc și losif Mikloș 
au luat niște răngi și au început 
să spargă barajul de gheață. 
Timpul 
Mikloș 
gheață 
ca în 
trunsese 
curajul celor trei care nu se te
meau de apele înfuriate, au mai 
venit cîțiva colectiviști. Pină la 
urmă sloiurile de gheață au fost 
risipite. Apa care inunda
se întreaga cimpie din Valea 
Răscruciului dinspre Someș se re
trăgea tot mai mult. Și acum, 
Colectiviștii din Răscruci poves
tesc cu dragoste despre fapta pli
nă de vitejie « Iul Gavrilă și Ion 
Pîrtoc și a lui losif Mikloș.

Un comunist și aoi tineri 
salvat avutul obștesc de la dis
trugeri. Era averea lor, a celor 
care se uniseră să cucerească bel
șugul, la îndemnul partidului, și 
fiecare lucrușor al colectivei îl 
considerau de preț. Atunci cînd 
acest avut a fost în primejdie, 
au procedat așa cum i-a îndem
nat conștiința, noua lor conștiin
ță de oameni tocvaliști.

mare primejdie. La 
se vărsă în Someș

trecea greu. Ion și 
spărgeau blocurile de 
iar Gavrila le arun- 
Someș. Apa le pă- 
pină ba piele. Văzînd

au

Da, asta înseamnă conștiință de 
om Socialist ! Și, un lucru și 
mai frumos, această 
ță se ‘ 
cea _ _
mai privim odată pe acea hartă. 
Să ne oprim puțin asupra punc
tului în dreptul căruia scrie co
muna Scheia din regiunea Su
ceava. în ziua aceea toată lumea 
era la lucru. în saț nu mai ră
măseseră decît bătrînii și cîteva 
mame care îngrijeau de copiii 
mici. Nimeni nu și'ar fi putut 
închipui că peste sat avea să se 
abată un mare incendiu. Ce s~a 
întimplat ? La o margine de 
sat, într-o șură doi copii se juca
seră cu chibrituri. S-au aprins în- 
tîi cîteva paie, iar apoi focul s-a 
întins pe acoperișul șurii. Copiii 
s-au speriat și au fugit. De aici 
focul s-a întins pe acoperișul ca
sei. iar apoi pe casele vecine. 
Primele ajutoare au fost pionie
rii și elevii de la școala din sat. 
De îndată ce copiii au văzut flăr 
cările ce se înălțau în partea de 
sus a satului, au alergat să stingi 
focul. Alături de instructorii de 
pionieri, de profesori și învăță
tori ei au luat parte la stingerea 
definitivă a focului. Pionierele 
Roșu Maria. Magdalena Faur, 
Roșu Gheotghe și mulți alții au 
sâvîrșit acte pline de curaj. Ei 
au ajutat pe cei mari să smulgi 
din calea flăcărilor cerealele, hai
nele și toate lucrurile aflate în 
case și pe lingă case. Ei au s^ 
vat vite și copii mici. în mod 
deosebit s-au distins insa pionie
rele Cojocaru Rodica, președinta 
unității de pionieri și Maerean 
Maria, președinta detașamentului 
nr. 1. Ele au aflat că intr-o casă 
se afla în primejdie Gheorghiță,

conștiin- 
formează la noi din 

mai fragedă vârstă. Să

Manifestări muzicale în cadrul
Lunii marii prietenii

din ca- 
româno- 
convor- 

al agen-

numele

băiatul de trei ani al Elisabetei 
Cîmpean. Cele două fete, Mae- 
rean și Cojocaru i-au sărit în a- 
jutor. Focul aprinsese tavanul ca
sei care avea să ie prăbușească 
peste cîteva minute Fetele au 
văzut că își pun ele însele să
nătatea sau chiar viața în pri
mejdie dar n-au dat înapoi. Au 
intrat în casă, au înșfăcat co
pilul, l-au învelit cu o haina 
spre a-l feri de seîntei și dogoa
re. Au ieșit cu el în curte. Și aci 
era destul de greu să iasă din 
încercuirea focului. Pionierele re
ușiră totuși să ducă copilul de
parte de foc. într-o adunare a 
unității de pionieri, cele două 
fete, au fost evidențiate iar fapta 
lor a fost trecută în jurnalul de 
zi al unității.

Întâmplarea pare simplă atunci 
când o asculți. Trebuie să te gîn~ 
dești însă puțin la ceea ce s-a 
petrecut în mintea acestor copii 
in clipele acelea supreme, când 
s-au hotărit să-și riște sănătatea 
și chiar viața. Trebuiau doar să 
intre în foc. Și ei au in
trat. Au intrat pentru că totul în 
societatea noastră i-a învățat că 
omul prețuiește mai mult decît 
orice pe lume.

Scrieți-ne, dragi tovarăși, dacă 
cunoașteți asemenea fapte și noi 
vom fi bucuroși sa le relatăm 
în ziar, contribuind în felul a‘ 
cesta la făurirea unui portret co
lectiv din care să reiasă minuna
tul profil moral al tinerilor noș
tri educați de partid în spiritul 
celor mai nobile idei ale timpu
rilor noastre, ideile comuniste.

Lenin" de la Bicaz, Combina
tele chimice din Onești și Bor- 
zești, întreprinderile con
structoare de mașini din 
București, din Orașul Stalin, 
din Ploești, moderna uzină de 
fire și fibre sintetice din 
Săvinești, construită după 
ultimul cuvînt al tehnicii; 
S-au ridicat noi cartiere de 
locuințe, se dezvoltă învăță- 
mîntul, cultura, se ridică bu
năstarea poporului acestei re
publici. Am văzut orașe, co
mune și sate care trăiesc o 
viață nouă. Am vizitat insti
tuții științifice, unde oamenii 
de știință iși consacră forța 
rațiunii lor cauzei socialis
mului.

Vorbitorul a subliniat că 
pretutindeni, cu oricine a vor
bit — muncitori, colectiviști, 
oameni ai muncii intelectuale 
— toți au fost mîndri de rea
lizările obținute de patria lor, 
exprimîndu-și încrederea ne
strămutată și profunda recu
noștința. față de cirmaciul în
țelept al poporului, Partidul 
Muncitoresc Român, Comite
tul său Central, în frunte cu 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej.

Vorbitorul a arătat că oa
menii sovietici se bucură în 
mod sincer și sînt mîndri de 
izbînzile obținute de poporul 
romin pe calea construirii so
cialismului.

In încheiere, N. N. Mesea
țev a urat poporului romin 
noi succese în înfăptuirea sar
cinilor " ............... . ’
IILlea 
pentru 
pentru
democrației și păcii în întrea
ga lume, pentru victoria co
munismului.

La casele de cultură din 
Cimpina, Tîrgoviște, Rîmnicu 
Sărat și Buzău au avut loc sim
pozioane literare cu tema „Marea 
Revoluție Socialistă din Octom’ 
brie oglindită în literatura”, 
„Succese ale științei și tehnicii 
sovietice”.

La palatul „Ștefan Gheor
ghiu - din Sibiu, după confe
rința intitulată „Tehnica so
vietică în septenal". cele mai 
bune formații artistice de a* 
matori din întreprinderile o- 
rașului au prezentat un pro
gram de cîntece și dansuri 
romînești și sovietice.

★

Manifestări consacrate priete. 
niei trainice ce leagă poporul 
nostru de marele popor sovietic 
au avut loc în toate regiunile T/ 
fdrii.

Colectivul 
Teatrului Academic 

de Dramă 
„A. S. Pușkin" 

la Cluj

<• <

(Material alcătuit pe baza unor 
corespondențe ).

Recolta în hambare, 
săminfa sub brazdă!

trasate de cel de-al 
Congres al P.M.R., 
binele patriei sale, 

victoria socialismului,

Practica se
(Urmare din pag. l-a)

încă noțiunile teoretice la 
școală.

Și totuși, ucenicii din anul 
II trebuie să facă practică în 
uzină. Acest lucru 
te realiza, 
pentru a fi 
ciențele care 
organizarea 
practicii ucenicilor din anul 
II, tovarășul Alexandru Pin- 
tea, directorul școlii și tovară
șul Ion Alt, maistru instruc
tor. ne-au sugerat o propune
re pe care noi o considerăm 
a fi justă. Propunerea constă 
în aceea de a se organiza uri 
sector special în cadnil Ate
lierelor C.F.R., dotat cu mași
nile necesare și unde elevii să 
execute sub directa îndruma
re $i Supraveghere a maiștri-1 
lor-instructori și a unor mun
citori cu înaltă calificare, pie-

se poa
Iată, de pildă, 
înlăturate defi- 
se manifestă în 
și desfășurarea

Colectivul Teatrului Acade
mic de Dramă „A. S. Pușkin** 
din Leningrad a dat duminică 
seara în sala Teatrului Națio
nal din Cluj, al doilea spectacol 
cu drama „Totul rămîne oame
nilor" de S. I. Alioșin. Spectaco
lul artiștilor leningrădeni t-a 
bucurat de un deosebit succes. 
Artiștilor sovietici U s-au inmî- 
nat buchete de flori.

In cursul zilei de duminică, 
colectivul Teatrului Pușkin a 
continuat să vizitele orașul Cluj.

Luni seara, colectivul Teatru
lui Pușkin a prezentat pe scena -ț ^ 
Teatrului Național un spectacol 
cu piesa „Cadavrul viul* de Lev 
Tolstoi

îace... practic
se necesare producției, coman* ”‘ 
date de Ateliere.

Efectuarea practicii intr-un 
asemenea sector ar asigura nu 
numai o temeinică pregătire 
profesională, elevii fiind an
grenați în probleme strict -
legate de însușirea mese- -
riei, nu numai un control 
serios asupra felului în care -
se desfășoară prăctica uceni- 
cilor, dar ar înlătura și necon- 
cordanța dintre programă de 
practică și pregătireă teoretică 
a ucenicilor.

Această propunere ar trebui 
studiată de către Departamen- 
tul școlilor profesionale din 
Ministerul Învâțămîntului și f ■ 
Culturii și direcția respectivă 
din cadrul miniștetului de re- F 
sort, pentru ca programa' de 
practică la această școală (pen
tru anul ÎI) și la alte școli si- ■ 
milare să fie îmbunătățită 9' 
cum cînd anul școlar este la ' 
început.

In anii puterii populare, luna 
octombrie oferă un minunat 
prilej de manifestări artistice, 
de îmbogățire a relațiilor cul
turale dintre popoarele Uniunii 
Sovietice și poporul romin. Și 
în anul acesta au loc un 
mare număr de concerte, spec
tacole de teatru, și de operă.

Filarmonica de Stat „G"o;ge 
Enescu" și-a deschis stagiunea 
cu un reușit concert, cuprin- 
zînd lucrări de Prokofiev, 
ciaturian și Enescu. Este 
deosebit merit al filarmonicii 
noastre, acela de-a înscrie in 
repertoriul său din ce în ce 
mai multe compoziții din muzi
ca clasică rusă și din literatura 
muzicală sovietică. Astfel au 
fost prezentate publicului no
stru, fragmente din „Dragostea 
celor trei portocale" de Proko
fiev, lucrare jnai puțih cunos
cută la noi în țară.

Am apreciat elanul, acurate
țea și simțul ritmic al dirijoru
lui Mircea Basarab. Vioionce-

Ha
un

ne-a redat 
și expresivl-

listul Vladimir Orlov 
cu multă căldură , _..r__
tate concertul pentru violoncel 
și orchestră de Haciaturian, 
obținînd un bine meritat suc
ces. în încheierea programului, 
Mircea Basarab a înscris in 
detivitatea- Instituției o frumoasă 
realizare, tălmăcind în exce
lente condiții Simfonia l-a de 
George Enescu. In mod deose
bit ne-a atras atenția genero
zitatea 
umanism 
extreme ale fflufltiî, 
ales noblețea reținută 
tul meditativ, poetic, 
ne-a înfățișat partea 
dmplei Compoziții.

M a rea cî n ta rea ță
Zara Doluhanova a 
mat publicul bucureștedn 
bogatul program pe care l-a 
oferit în concertul din sala Pa
latului R.P.R. înzestrata mezzo- 
soprană a făcut cunoscute iu
bitorilor de muzică compoziții

interpretării, profundul 
în redarea părților 

dar mai 
și cllmâ- 

cu cate 
medie a

sovietică 
entuzias- 

prin.

vocale mai puțin difuzate ca 
cele ale lui Sttdwinsky, Bala
kirev, Șaporin și Doluhanian, la 
un înalt nivel artistic. .

Zara Doluhanova ne-a 
monstrat prin concertul ei, 
Iul cum un cîntăreț poate 
ce Cu ușurință de la stilul 
bru al artei clasice, la tempe
ramentul pasionat al muzicii ro
mantice, la duioșia șl căldura 
cântecelor populare și expresi
vitatea aspră a liedurilor con
temporane. Succesul distinsei 
artiste se datorește în primul 
rînd faptului că pe lîngă te
meinica ei pregătire profesio
nală, posedă și o vastă cul
tură, dublată de o remarcabilă 
conștiinciozitate.

Orchestra Radio ne-a înfăți
șat muzica lui Șostakovici pen
tru filmiil „Căderea Berlinului" 
și în primă audiție o Simfonie 
din perioada de început a iui 
GeOtge Enescu.

Dar șl concertele de muzică 
de cameră ne-au dezvăluit

de- 
fe- 

tre- 
so-

plăcute surprize, prezentîndu-ne 
convingător valoroasa Sonată 
de Prokofiev pentru violoncel și 
pian, ©u concursul interpreților 
Vladimir Orlov și Marieta De- 
miarl, precum și unele miniaturi 
pentru Cuartet de 
Tzintzadze, executate 
formație de tineret 
riicii George Enescu.

Astfel, și cu acest 
interpretativă rbmînească 
putut lărgi în mod considerabil 
orizonturile, cunoscînd mai în
deaproape folclorul atrăgător al 
popoarelor sovietice* expresia 
dramatică a artei llii Șostakovici, 
optimismul și delicatul umor al 
lui Prokofiev.

Manifestările muzicale din 
aceste zile au scos în evidență 
îhalta pregătire a artiștilor so
vietici șl totala dăruite a inter
preților noștri, pentru a fi cit 
mal aproape de nobila lor mi
siune.

coarde de 
de o buna 
a Filatmo-

prilej, arte 
și-o

DORtJ POPOVICI

(Vrmare din pag. l-a) 
ce să lucreze deoarece supra
fețele 
pentru 
nă nu 
ceni.

Viteza zilnică scăzută la lu
crările din această campanie 
se datore,te într-o măsură În
semnată și mecanizatorilor de 
la S.M.T. Cîrcea care lucrea
ză in 84 de unități agricole 
socialiste din raion. Acum, în 
toiul lucrărilor de toamnă, 
clnd nu trebuie irosită nici o 
oră bună de lucru, multe trac
toare nu funcționează din 
cauza unor defecțiuni acci
dentale. De exemplu, datorită 
proastei întrețineri și dato
rită faptului că conducerea 
stațiunii nu s-a Îngrijit din 
vreme să asigure piesele de 
schimb necesare în campanie, 
în perioada 10—20 septembrie 
nu au lucrat 6 tractoare, de 
la 20-30 septembrie — 7, iar 
de Ia 1 le 10 octombrie 
Dacă ținem seama că un trac
tor trebuie să realizeze zilnic 
5 ha. arătură normală, se vede 
clar cu cît au fost întîrziate 
lucrările datorită acestor de
fecțiuni accidentale. Apoi a 
existat o orientare complet 
greșită din partea conducerii 
S.M.T. cu privire la eșalona
rea lucrărilor din această 
campanie. în loc ca atenția 
principală să fie îndreptată 
spre arăturile pentru însă- 
mînțări șă spre semănat, aici

destinate arăturilor 
însămînțările de toam- 
erau eliberate de co

dat bătălia mai mult peft- 
ogoarele de toamnă nece- 

pri-

9.

s-a 
tru 
sare însămînțărilor din 
măvara viitoare. S-au execu
tat, de exemplu, peste 5.700 
ha. arătură normală la ogoare 
din cele 8.249 planificate, în 
timp ce la arăturile pentru în- 
sămînțări s-au executat numai 
1.324 ha arătură normală din 
6350 planificate, iar la însă- 
mînțări abia 186 din 1820 pla
nificate.

Toate deficiențele amintite 
au dus la o mare întîrziere a 
lucrărilor agricole de toamnă 
în raionul Craiova. Timpul 
optim agrotehnic pentru exe
cutarea acestor lucrări s-a 
scurtat acum mult. Pentru a- 
sigurarea unor recolte mari 
în anul viitor, este necesar să 
se ia toate măsurile pentru 
urgentarea lucrărilor din a- 
ceastă toamnă. La arături și 
însămînțări să fie folosite toa
te atelajele unităților agricole 
Socialiste din raion. Tractoa
rele și mașinile agricole de la 
S.M.T. CJîrceâ Să lucreze cu 
toată capacitatea, evitîndu se, 
printr-o bună îngrijire, de
fecțiunile accidentale pe braz
dă ale acestora.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din agricultura raionului Cra
iova, trebuie să mobilizeze a- 
lături de ceilalți oameni ai 
muncii, întregul tineret la 
toate lucrările din campanie 
astfel încît acestea să fie ter
minate în timpul planificat

Prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan|

în ziua de 17 Octombrie 1960 
s-a stins din viață dr. ing. Au' 
rel Bărglăzan, membru cores
pondent al Academiei R. P. 
Romîne, profesor șef de cate
dră și decan al Facultății de 
Mecanică a Institutului Poli
tehnic din Timișoara.

Născut la 27 martie 1905 în 
comuna Porumb acu de Sus, a 
urmat după terminarea liceu
lui, cursurile facultății de elec
tromecanică a Politehnicii din 
Timișoara. Specialist în dome
niul mașinilor hidraulice, lu- 
crează în diverse laboratoare 
din țară și străinătate, obținînd 
titlul de doctor inginer In do
meniul mașinilor hidraulice.

După 23 August 1944, prof, 
dr. ing. A. Bărglăzan devine 
membru de partid, activează 
neobosit pentru dezvoltarea 
științei și culturii noi în Re
publica Populară Romînă, des
fășoară o largă activitate pe 
tărîm obștesc.

Valoros om de știință, dr. 
ing. A. Bărglăzan a condus 
Secția de mașini hidraulice 
din cadrul Bazei de cercetări 
științifice din Timișoara a A- 
cademiei R. P. Romîne, dez-

voltînd la un înalt nivel acett 
important laborator de cerce- < < 
țări științifice și asigurînd o . 
colaborare rodnică Cu institu- 
ții de specialitate din Uniunea - 
Sovietică șl alte țări.

Prof. A. Bărglăzan și a put -ut- 
toată priceperea și dragostea < 
în slujba construirii socialis
mului în țara noastră, activi
tatea sa constituind un exem
plu de legare strînsă a cerce
tărilor științifice de producție.

Eminent profesor, el a trans- . - 
mia multor generații de ingi
neri cunoștințe profunde de 
specialitate ■

Pentru meritele sale deose
bite statul democrat-popular 
Pa distins în două rînduri cu 
Ordinul Muncii, precum și cu 
Premiul de Stat al R. P. Romî
ne, Academia R. P. 
l-a ales In anul 1955 
corespondent.

Prin încetarea din 
profesorului dr. ing. 
glăzan, țara noastră pierde un -r 
distins profesor și om de 
știință.

Amintirea 
Bărglăzan Va 
să în inimile

PREZIDIUL ACADEMIEI R. P.________
MINISTERUL INVAȚĂMINTULUI Șl CULTURII 

BAZA DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE DIN 
TIMIȘOARA A ACADEMIEI R. P ROMINE 

ASOCIAȚIA ȘTIINȚIFICA A TEHNICIENILOR
ȘI INGINERILOR

Romîne 
membru

viată a 
A. Băr-

profesorului A. 
tămîne neștear- 
noastre.
ROMINE

I
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Lucrările Adunării 
a 0. N. U.

Generale
NEW YORK 17 (Agerpres). - 

Cea de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. își 
continuă lucrările. In ședința 
plenară din dimineața de 17 
octombri/i s-au încheiat dezba
terile de politică generală.

înainte de a da cuvîntul ul
timilor vorbitori, președintele 
a oferit tribuna lui D. Ham- 
marskjoeld, secretarul general 
al O.N.U. în lunga sa cuvîn- 
tare consacrată în întregime 
justificării activității O.N.U. în 
Congo, Hammarskjoeld a în
cercat să dezmintă criticile ce 
i-au fost aduse în cursul dis
cuțiilor de către numeroși 
delegați atît lui cit și coman
damentului O.N.U.

Apoi a luat cuvîntul Zenon 
Rossides, delegatul Ciprului. El 
a declarat că Ciprul va urma 
o politică independentă și nu 
se va alătura nici unui bloc. 
Reprezentantul Ciprului a 
sprijinit declarația sovietică 
cu privire la acordarea inde-

pendenței țărilor șl popoare
lor coloniale.

Apoi a luat cuvîntul șeful 
delegației Indiei, Krishna Me
non, ministrul Apărării. Deși 
primul ministru al Indiei, Ne
hru, a expus deja poziția gu
vernului său, a devenit o tra
diție la Adunarea Generală ca 
dezbaterile de politică genera
lă să fie încheiate de delegația 
indiană.

Atrăgind atenția asupra gra
vității situației din Republica 
Congo, la care s-a ajuns, după 
părerea lui Menon, datorită 
politicii imperialiștilor, șeful 
delegației indiene a declarat că 
Adunarea Generală trebuie să 
se ocupe mai îndeaproape și 
cu mai multă stăruință de a- 
ceastă problemă.

El a propus să se convoace 
Imediat parlamentul congolez, 
ales de poporul congolez, pen
tru a se restabili ordinea în 
țară. Toți funcționarii străin^

pă

Secretarul general al O.N.U. 
acționează ca promotor 

al politicii S.U.A. F
NEW YORK 17 (Agerpres).— 

TASS transmite: La 17 octom
brie a început în Comitetul 
nr. 5 al Adunării Generale a 
O.N.U. discutarea activității 
administrative și financiare a 
secretarului general al O.N.U.

A. Roșcin, reprezentantul 
U.R.S.S., a atras atenția asu
pra acțiunilor greșite, în con
tradicție cu Carta O.N.U., ale 
secretarului general în dome
niul conducerii Secretariatu
lui, asupra recrutării unilate
rale de către acesta a persona
lului Secretariatului, care din 
cauza aceasta, este alcătuit în 
majoritate din cetățeni ai ță
rilor care fac parte din blocu
rile puterilor occidentale și 
asupra cheltuirii inutile, ile
gale a fondurilor organizației.

Reprezentantul sovietic a 
citat date care demonstrează 
că peste două treimi din per
sonalul Secretariatului sînt 
cetățeni ai țărilor occidentale 
și mai puțin de o treime sînt 
cetățeni ai țărilor neutre și ai 
țărilor socialiste. Personalul 
de conducere al Secretariatu
lui este alcătuit în cea mai 
mare parte din cetățeni ai 
S.U.A. și din reprezentanți ai 
altor țări care fac parte din 
blocurile militare înjghebate 
de Statele Unite. în departa
mente și în biroul Secretaria
tului toate posturile de con
ducere și principalele funcții 
sînt deținute de cetățeni ai 
țărilor occidentale.

Diferite misiuni, observato
rii și reprezentanții secretaru
lui general în diferite țări sînt 
recrutați în linii generale din 
cetățeni ai S.U.A. și ai altor 
țări occidentale. în aceste or
gane ale secretariatului, ce
tățenii statelor socialiste lip
sesc aproape cu desăvîrșire, 
iar cetățenii statelor neutre 
reprezintă o minoritate neîn
semnată.

Toate acestea, a subliniat 
reprezentantul sovietic, arată 
că, neținînd seama de Cană, 
secretarul general al O.N.U. 
promovează o linie care repre
zintă numai interesele unei 
părți neînsemnate de membri 
ai O.N.U. - S.U.A. și celelalte 
puteri occidentale — în detri
mentul intereselor legitime 
ale celorlalți membri ai orga
nizației.

După cum se știe, Carta 
O.N.U. încredințează secreta
rului general conducerea ac
tivității administrative la 
O.N.U. și îi interzice partici
parea la lupta politică dintre 
membrii O.N.U. Faptele arată 
însă că în activitatea sa el 
depășește tot mai mult limi
tele stabilite de Cartă și parti
cipă la lupta politică, de par
tea unui grup al membrilor 
O.N.U., împotriva altuia.

Modul de a proceda greșit 
și neobiectiv al secretarului 
general a ieșit la iveală și în 
problema trimiterii persona
lului O.N.U. în Congo. Astfel, 
din statul major militar al 
O.N.U. format în Congo din 
86 ae oameni — 45 de oameni 
sau peste o jumătate din efec
tivul acestui stat major l-au 
constituit reprezentanți ai ță
rilor care fac parte din blocu
rile militare ale puterilor oc-

cidentale. Din acest stat ma
jor nu a făcut parte nici un 
reprezentant al țărilor so
cialiste.

Trimiterea în Congo a unui 
personal alcătuit în majorita
te covîrșitoare din reprezen4 
tanți ai țărilor care fac parte 
din N.A.T.O. —------ ----
A.N.Z.U.S, 
secretarul general a acționat 
în această 
importantă, de o mare însem
nătate politică, nu ca o per
soană imparțială, ci ca promo
torul politicii S.U.A. și a celor
lalte puteri coloniale.

Vorbind despre activitatea 
secretarului general legată de 
fondurile O.N.U., reprezentan
tul sovietic a declarat că dele
gația U.R.S.S. obiectează cu 
hotărîre împotriva alocațiilor 
crescînce din an in an pentru 
cheltuielile secretariatului și 
ale celorlalte organe ale 
O.N.U.

Or. secretarul general, pla- 
. n ifici nd cheltuielile pe anul 
| 1961 in sumă de 67.5 milioane 

dolari solicită alocări cu 5.6 
milioane dolari mai mari de* 
cit cheltuielile reale din anul 
1959 șî cu aproape 20 de mi
lioane mai mari deci: in 1954 
cînd a fost prezentat primul 
buget ai hii Ham.marskjoeld.

în încheiere reprezentantul 
U.R.S S. a arătat că delegația 
sovietică consideră necesară 
adoptarea 
suri:

• Să se
adopte un _ __
nizare a secretariatului astfel 
incit personalul Iui sâ fie re
crutat Pe o bază riguros inter
națională pentru ca in acest 
fel el să corespundă sarehuler 
ce stau în fața O.N.U.

• Sâ înceteze trimiterea de 
misiuni și reprezentanți ai se
cretarului general ia diferite 
țări fără permisiunea Consi
liului de Securitate sau a A- 
dunirii Generale. Să înceteze, 
de asemenea, alcătuirea aces
tor misiuni si reprezentante pe 
o bază unilaterală eu preemn- 
rănirea cetățenilor dia S U-A- 
si din alte țări occidentale. Să 
fie rechemate misiunile trimi
se in mod ilecal și să fie lichi
date misiunile si reprezentan
tele secretarului general tn di
ferite țări.

• Să te limiteze activitatea 
secretarului general al O3i.U. 
Ia cadru! Cartei O3».U. și să 
se pună capăt practicii stabi
lite de d de promovare In nu
mele ONU. a politicii care 
nu exprimă dedt interesele 
unei părți a membrilor OJi.U. 
și este promovată tn dauna 
intereselor celorlalți membri 
ai organizației.

• Să se tncetexe cu sporirea 
în Creare an a alocărilor pen
tru cheltuielile organizației, să 
se stabilească un cuantum 
ferm al bugetului general al 
O.N.U.

• Să se modifice structura 
secretariatului O.NU. în sco
pul ca în el să fie reprezen
tate eu drepturi egale toate 
cele trei grupuri de state : ță
rile socialiste, țările eare fac 
parte din blocurile puterilor 
occidentale și țările neutre.

S.E.A.T.O. și 
demonstrează că

chestiune foarte

I

următoarelor mă-

elaboreze și să se 
program de reorga-

Poporul laoțian condamnă presiunile 
exercitate de S.U.A. asupra Laosului

HANOI 16 (Agerpres). - A- 
genția Vietnameză de Infor
mații transmite :

La 15 octombrie postul de 
radio Vientiane a respins cu 
hotărîre cele trei condiții po
litice pentru acordarea pe vii
tor a „ajutorului4* american 
Laosului, condiții prezentate 
cu insolentă de Parsons, se
cretar de stat adjunct al 
S.U.A.

Potrivit relatării postului de 
radio Vientiane, premierul 
laoțian, prințul Suvanna Fum- 
ma, a declarat în cadrul con
ferinței de presă din 14 oc* 
tombrie că dacă Statele Unite 
vor înceta să acorde „ajutori* 
Laosului acesta va cere ajutor 
altor țări.

Comentînd condițiile puse de

Parsons, postul de radio Vien
tiane transmite : „Cum se pot 
gîndi oamenii la încetarea tra
tativelor cu Partidul Neo Lao 
Haksat cînd aceste tratative 
sînt necesare pentru restabi
lirea păcii și a prieteniei na
ționale în regatul Laos ? Dacă 
aceste tratative ar fi între
rupte războiul fratricid ar con
tinua și mai crîncen și numă
rul oamenilor plecați în jun
glă pentru a continua lupta 
ar crește'*.

„în ceea ce privește admite
rea lui Fu mi Nosavan sau a 
lui Boun Oum intr-un guvern 
reorganizat, declară postul de 
radio, această posibilitate a 
fost respinsă și poporul lao
țian nu va accepta niciodată 
acest lucru*.

a spus Menon, trebuie să 
răsească Congo.

Reprezentantul Indiei a a- 
tras atenția Adunării Genera
le asupra evenimentelor din 
Laos. Menon a avertizat îm
potriva încercărilor de inter
venție în treburile interne ale 
Laosului și a cerut O.N.U. sâ 
sprijine noul guvern.

Citind cifre care demon
strează modificarea compozi
ției O.N.U. în cei 15 ani de 
existență a acesteia, Menon 
s-a pronunțat de asemenea 
pentru o modificare a Cartei 
O.N.U. care să asigure o mai 
justă reprezentare a 
membre ale O.N.U. in princi
palele organe ale acestei Or
ganizații.

tn legătură cu aceasta el a 
explicat noțiunea de neutrali
tate. în problemele războiului 
și păcii, în problemele domi
nației imperialiste India nu 
poate fi neutră — nu poate 
avea neutralitate politică, așa 
cum tigrul nu poate fi vege
tarian, a declarat Menon. Neu
tralitate înseamnă politica de 
relații de bună vecinătate, po
litica de sprijinire a păcii.

Menon a vorbit despre pro
blema dezarmării. El a aver
tizat că există pericolul tergi
versărilor in soluționarea aces
tei probleme de importanță vi
tală. Tratativele in problema 
dezarmării, a spus el, tre
buie să aibă loc în Adu
narea Generală și trebuie să 
aibă un scop bine definit.

în încheiere șeful delegației 
Indiei a prezentat Adunării 
Generale proiectul comun de 
rezoluție al unui număr de 16 
țări cu privire la „colaborarea 
statelor membre ale O.N.U.4*, 
care îndeamnă toate țările să 
se abțină de la orice acțiuni 
care pot intensifica încordarea 
internațională.

țărilor

MOSCOVA 17. — Corespon
dentul Agerpres transmite : 
In Uniunea Sovietică au loc 
tot mai multe manifestări 
consacrate Lunii prieteniei 
romino-sovietice.

Simbătă după-amiază a so
sit la Moscova un nou tren 
al prieteniei din R. P. Romi- 
nă, alcătuit din circa 300 de 
colectiviști, specialiști in agri
cultură, activitși de partid și 
de stat. La gara Kiev din 
pitală numeroși oameni 
muncii din raionul Kiev, 
prezentanți ai Asociației 
prietenie sovieto romină 
ai „Inturist-ului" au făcut 
oaspeților o călduroasă primi
re. Seara, impărfiti Pe grupe, 
turiștii au fost oaspeții colec
tivelor de la Uzinele „Secera 
și ciocanul", de la tipografia 
„Proletarul roșu*, și de la 
Școala nr. 182. In cinstea oas
peților s au prezentat concerte 
ale artiștilor amatori.

Vizitatorii din R. P. Romină 
s-au întreținut cu gazdele, 
le-au povestit despre succese-

ca- 
ai 

re
de
și

Ie colectivelor din care fac 
parte și s-au interesat de mun
ca și viața oamenilor sovietici.

Luni seara la Casa priete
niei popoarelor, sute de mos- 
covițj s-au întîlnît cu oaspeții 
din Romînia. Oaspeții au fost 
salutafi de prof. E. A. Vasiuko- 
va, vicepreședintă a Consiliu
lui de conducere a Asociației 
de prietenie sovîeto-romînă. 
Vorbitoarea, care ne a vizitat 
recent țara cu o delegație so
vietică, și-a împărtășit impre
siile culese în timpul vizitării 
orașelor, satelor și instituțiilor 
științifice din țara noastră. 
Popescu Baran, director gene
ral in Ministerul Agriculturii, 
a mulțumit pentru calda pri
mire făcută.

După un frumos concert 
prezentat de artiștii din Mos
cova, oaspeții s-au întreținut 
cu V. Budkin, directorul sov
hozului „Mossovet", care a 
relatat despre dezvoltarea c- 
conomică a acestei mari gos
podării menită să aprovizto- 
neze populația capitalei sovie
tice cu legume și alte produse.

Lucrările Congresului 
U. I. S.

BAGDAD 16 (Agerpres). — 
Cel de-al Vl-lca Congres al 
Uniunii Internationale a Stu
denților do la Bagdad iși con
tinuă lucrările. In seara zilei 
de 15 octombrie a luat sfîrșit 
discutarea proiectelor de re
zoluții 
pentru 
pentru 
mului 
ceput, 
ționeze comisia pentru lupta 
împotriva imperialismului și 
comisia pentru unitatea miș
cării studențești.

in cadrul comisiilor 
lupta pentru pace și 
democratizarea siste- 
de învățămînt, A în

de asemenea, să func-

Tineretul francez cere 
încetarea războiului 

din Algeria

Un act samavolnic 
al Bonnului

BERLIN 16 (Agerpres).
Un detașament de jandarmi 
aparțtnînd flotei maritime mi
litare vest-germane a săvîrșit 
un atac asupra unei nave de 
pescuit a R. D. Germane. 
După cum anunță agenția 
A.D.N., la 1 octombrie, in 
timp ce nava de pescuit 
jS^ahisund 170* a R- D. 
Germane trecea prin e^uza 
K^ei-Hoitenau. pe bordul na
ve s-a prezer.’-a: ș: a cerut 
azil politic un maruiar de pe 
d'suugătorul vest german
rZ-3“. El a declarat că nu 
mai poate suporta regimul mi
litar vest german și compor
tarea grosolană din partea 
fostuor ofițeri hitleriftL

Urmănnd pe acest refugiat 
politie, jandarm: i sub coman
da unui of-țar de pohț.e flu
vială. au pătruns pe navă în 
ciuda protestelor căpitanului. 
E; au arestat pe marinarul re
fugiat- Agenția A_D N. a sub
liniat eă acer: act provocator 
d n partea autorităților de la 
Bonn cor-st-7u:e o violare gro
solană a principi 
in temațiocal-

In legăPură cu această pro
vocare. un purtător de curtat 
al Ministeruhri Afacerikc Ex
terne al RD.G. a declara: că 
întreaga răspundere pentru 
urmările decurgând din ase
menea atacuri asupra navel-cr 
Republicii Democrate Germa- 
pe revin întru totul autorități- 
lor ves‘.germane.

Sosirea unși de'egații guvernamental 
a R. P. Romîne la Viena

VIENA 17 (Agerpres) — în 
dimineața zilei de 17 octombrie 
1960 a sosit la Viena delegația 
guvernamentală a R. P, Romîne 
condusa de tov. Gaston Marin, 
președintele Comitatului de Stat 
al Planificării. Pe aeroportul 
din Viena delegația a fost întîm- 
pinată de vicecancelarul Bruno 
Pitlermann, ministru pentru pro
blemele întreprinderilor naționa-

liza ie, secretarul de stat Stephani 
și funcționari superiori.

A fost de față de asemenea 
dr. Victor Dimitriu, ministrul 
R. P. Romîne la Viena, precum 
și membri ai legației și ai Agen
ției economice a R- P. Romîne 
la Viena.

în aceeași zi, vicecancelarul 
Pittermann a oferit o masă în 
cinstea delegației romîne.

După cum transmite din
Lyon agenția France 
Presse în seara zilei de 

15 octombrie într una dm su
burbiile Lyonului 
împrăștiat 
tineretului 
de protest 
cerii de 
unui miting la care trebuia să 
se discute problema războiu
lui din Algeria.

Demonstranții 
carte și panouri 
rînd 
militare din

După cum 
riziană, pe 
Sete a avut 
ție a soldaților care au mani
festat în preajma plecării în 
Algeria cerînd încetarea răz-< 
boiului.

poliția a 
o demonstrație a 
organizată în semn 

împotriva interzi- 
către autorități a

purtau pan- 
cu lozinci ce- 
operațiunilorîncetarea

Algeria.
anunță presa paJ 
străzile orașului 
loc o demonstra-

AFRICA ÎNAINTE.
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Șl ACUM
Desen din ziarul „Sovetscaia Rossta’

Dezbaterile din parlamentul grec
în problema „cazului Merten“

3or d-’ep . J

ATENA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : în par la
mer tul grec continuă de două 
zile vii dezbateri prilejuite de 
„dezvăluirile hii Merten*4. 
Fastul guvernator hitlerist al 
Grecie: de nord. Merten, a
publicat in presa vest germa
nă declarații potrivit cărora 
actualul prim-ministru al 
Greciei. Karamanlis, ministrul 
Afaceruor Interne. Macris și 
soția acestuia au fost în anii 
ocupa;*: hitlerste a Greciei

încordarea situației 
în Rhodesia de sud

LONDRA 18 'Agerpres) - 
După cum relatează din Salis
bury cores por.der.rul agenției 
Reuter, situația din Rhodesia 
de rjd ..implică o explozie 
potențială-.

Mobilizarea europenilor — 
soldați ai trupelor teritoriale, 
începută la 13 octombrie, con
tinuă. Potrivit ultimelor știri 
sosite din Salisbury, Ministe
rul de Război a anunțat mo
bilizarea a încă două batalioa
ne de trupe teritoriale, chipu
rile. „pentru instrucție-.

Urmărind să intimideze 
populația africană care acțio
nează tot mai activ împotriva

discrimin&rii rasiale șl a asu
pririi, guvernul din Rhodesia 
de sud desfășoară astăzi „o 
demonstrație a forței-- în car. 
ti erele africane 
Salisbury, Bulawayo, 
unde de curind au avut 
acțiuni de masă împotriva 
Ion ialiș tiler.

Nkala, secretar general 
partidului național democrat 
din Rhodesia de sud. a carac
terizat ultimele măsuri între
prinse de conducătorii colo
niali ai Rhodesiei de sud 
drept „o provocare directă îm
potriva poporului african*4.

ale orașelor 
Gwelo 

loc 
co

al

Un aspect din timpul tulburărilor in Rhodesia de sud.

agenți plătiți ai germanilor și 
că ministrul adjunct de 
Război Themelis 
de asemenea 
de ocupație.

Ministrul C. 
pus in ședința 
brie a parlamentului „locali
zarea problemei*4. Propunerea 
lui Tsatsos nu a fost sprijinită 
de opoziție.

Mitsotakis („Noua mișcare 
politică-) a subliniat că în 
interpretarea „cazului Mer
ten “ există „o prăpastie între 
guvernul grec și opinia publi
că*4. El a arătat de asemenea 
că problema care a luat naș
tere în urma acuzațiilor aduse 
de Merten, interesează po
porul grec care se pronunță 
împotriva oricăror încercări 
de a justifica colaborarea cu 
dușmanul.

Themelis, ministru adjunct 
de Război, a negat informa
țiile lui Merten în legătură cu 
activitatea sa în perioada cînd 
a fost guvernator hitlerist în 
Pella în anii ocupației ger- 
mano-fasciste.

Themelis a refuzat să răs< 
pundă la întrebarea mai mul
tor deputați dacă informațiile 
presei corespund realității că 
el a confiscat de la țărani 
bumbac pentru ocupanți și a 
strîns fonduri pentru procu
rarea de efecte pentru soldați! 
germani etc.

Galinos („Uniunea democrat 
tică*4) a apreciat declarația

adjunct 
a colaborat 

cu autoritățile

Tsatsos a pro- 
din 14 octorrr

lui Themelis ca o încercare de 
a justifica colaborarea cu 
dușmanul — cu ocupanții ger
mani. Chiar numai pentru 
faptul că Themelis, deși ofi
țer grec, a servit sub ocu^ 
panți, el nu mai poate 
fi ministru adjunct de Război, 
a declarat Galinos. El a subli
niat că nici Macris nu poate 
ocupa postul de răspundere 
de ministru al Greciei întru-» 
cît soția sa a fost secretara 
criminalului de război Mer
ten.

Piromagul, un alt repre
zentat al „Uniunii democra
tice-, a declarat că guvernul 
trebuie să demisioneze.

La 15 octombrie presa a 
publicat o declarație a Parti
dului progresist în care se 
cere de asemenea demisia 
imediată a lui Themelis 
Macris și ținerea de 
parlamentare.

Guvernul a încercat 
chidă dezbaterile în 
ment. Kanellopulos, 
ședințe al Consiliului de Mi
niștri, a declarat că „chestiu
nea este epuizată*4 și că nu 
trebuie să mai fie discutată. 
Dar în urma protestelor ma
jorității deputaților din opozi
ție s a hotărît să se continue 
dezbaterile.

După cum anunță ziarul 
„Anexartitos Typos44. guver
nul a pregătit un decret prin 
care se interzice presei gre
cești să publice știri în legă
tură cu chestiunea Merten.

Și 
alegeri

să în- 
parla- 

vicepre-

E SCUR

In Anglia: recorduri 
de criminalitate juvenilă

y n ultimii ani 
/ numeroși ti

neri din țări- 
i occidentale aule 

manifestat un interes 
deosebii pentru Cice
ro, Caesar și 
vian August, 
tul interesului 
l-au constituit 
faptele sau i . 
acestor ilustre figuri 
ule antichității ci 
pur și simplu felul 
cum se tundeau. Ur- 
mînd această linie 
mulți tineri din An
glia după ce au 
răsfoit istoria Ang.i- 
ei s.au îndrăgostit de 
Eduard al Ffl-lea. 
Bineînțeles s-au o- 
prit numai la un sin
gur amănunt legat 
de figura acestui, re
ge (dealtfel destul 
de ștearsă) : felul 
cum se îmbrăca. Co- 
piindu-i îmbrăcămin
tea, acești tineri și- 
au zis: „teddy boys" 
și s-au apucat de fă
cut isprăvi.

Multe și de tot so
iul au fost aceste i.s- 
prăvi. Ele au fost 
relatate pe parcurs 
de presa occidentală. 
Interesant este că 
„băieții teribili" de
parte de a se astâm
păra își continuă în 
prezent isprăvile cu 
și mai mare intensi
tate, Organizați 
bande (care 
se păruiesc 
ele), „teddy 
atacă trecătorii

Octa- 
Obiec- 
lor nu 

: însă
operele

în 
uneori 

între 
boys" 

izo-

cura

J.ați, organizează spar
geri, fură automo
bile, găuresc rezer
voarele de benzină și 
le dau foc. Drept 
urme cel mai adesea 
folosesc lanțuri de 
bicicletă, cioburi de 
sticlă, cuțite și bite. 
Acțiunile lor se sol
dează de cele mai 
multp ori cu răniți și 
cu morți.

Faptele iau am
ploare. După
ne informează ziarul 
„Carrefour" in 1959 
numărul crimelor co
mise de tineri au 
crescut față de 1958 
cu 25 la sută. Anul 
acesta în ultimele 
luni au fost arestați 
pentru crime și de
licte peste 11.000 de 
tineri sub 21 de aT,h 
„Teddy boys" sînt 
cuprinși de epidemia 
,, bluzei or negre". Au 
loc tot mai multe în
căierări, spargeri, ja
furi, crime.

Urmarea : poliția 
analizează, situația și 
găsește că „bilanțul 
este extravagant" și 
Anglia „bate toate 
recordurile de cri
minalitate în rîndu- 
rilp tineretului", iar 
justiția Sp hotărăște 
tă ia măsuri aspre, 

iată că, după cum 
relatează ziarul a- 
mintit, la 27 septem
brie sub bolțile ve
nerabile ale Curții 
cu Juri din Londra 
au răsunat următoa-

FIDEL CASTRO

„F raru
Nor* 

juriul 
vino* 

în nu-

rele cuvinte : 
cis Forsyth și 
man Harris, 
denlarindu-vă 
vați de crimă,
mele, guvernului ma
iestății sale, vă con
damnă la moarta 
prin spînzurătoare'\ 

Creșterea crimina
lității in rîndurile ti
neretului englez sa 
datorește mai puțin 
blindeței cu care jus
tiția trtata mai îna
inte această chestiu
ne Cauzele i 
creșteri sînt 
maț complexe.
rul „Carrefour" a ci 
tins în treacăt pun Jl 
tul nevralgic atunci 
cînd parafrazîndu-l 
pe Shaeke.spe.are a 
spus că ,.e ceva pu
tred în Regatul Ma
rii Britanii**, 
ceva putred 
de educația 
de tineri în 
tea capitalistă engle
ză. Țara în care, ci
tând aceeași sursă, 
adulții practica
jocuri și mai perieri, 
loose". țara a cărei 
capitală este centr'd, 
european al gangste- 
rismului și al viciu
lui, unde „desfrîul 
se poartă cu guler 
tare** creează un cli
mat propice acțiuni
lor huliganice și cri
minale ale „băiețilc/ 
teribili".

acest pi
mult 

. Zio.

A cest 
e leget 
primii i 
societa-

ION D. GOIA

Revoluția cubană 
a intrat într-o etapă nouâ“

MEXICO. La Mexico și-a în
cheiat lucrările cel de^al III-lea 
Congres Național al Partidului 
Popular din Mexic. Congresul a 
aprobat raportul conducerii na
ționale a partidului, a adus mo
dificări programului și statutului 
și a ales noile organe de condu
cere. Secretar general al Comi
tetului Central al partidului a 
fost reales Lombardo Toledano. 
Congresul a hotărît să schimbe 
denumirea Partidului Popular în 
Partidul Popular Socialist.

HAVANA, — Tribunalul revo
luționar din Santiago de Cuba 
a condamnat la moarte doi cetă
țeni americani care împreună cu 
un grup de trădători cubanezi au 
pătruns pe teritoriul Cubei, ve
nind din S.U.A., și au încercat 
să organizeze o rebeliune arma
tă împotriva guvernului Castro. 
Cei doi americani sînt Allen D. 
Thompson din Texas și Robert 
Fuller din Miami,

21 de membri ai grupului din 
care făceau parte Thompson și 
Fuller au fost judecați cu ci te va 
zile în urmă.

PARIS. Ziarele anunță că în 
orașul Colombe (departamentul 
Sena) a avut loc o demonstra
ție de protest împotriva reînvie
rii militarismului vest-german. 
Demonstrația a fost organizată 
de foști deținuți în lagărele hitle- 
riste ale morții și foști pârtiei- 
panți la mișcarea de rezistență. 
In oraș au fost difuzate manifes
te tn care se critică crearea de 
baze ale Bundeswehrului in 
Franța. O manifestație asemănă
toare a avut loc în cel de-al 
cincilea a/ondisment din Paris.

ROMA. — Senatul italian a ra
tificat în unanimitate acordul cul
tural sovieto-italian încheiat in 
timpul vizitei președintelui Re
publicii Italia, Giovanii Gronchi, 
in Uniunea Sovietică. Russo, tni-
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HAVANA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: în cadrul 
unei cuvîntări radiotelevizate, 
primul ministru al Cubei, Fi
del Castro, a subliniat că 
după adoptarea legilor cu pri
vire la naționalizarea băncilor 
și a tuturor întreprinderilor 
principale din țară, precum și 
a legii cu privire la reforma 
urbană, revoluția cubană a 
intrat într-o nouă etapă de 
dezvoltare.

Poporul, a arătat Fidel 
Castro, dispune acum de pă- 
mînt, școli, spitale, 
Astăzi fabricile și 
de electricitate și 
care erau în trecut 
tea monopolurilor 
aparțin. Poporul 
pentru ce să 
apere.

Revoluția noastră, a spus 
Castro, se dezvoltă în condiții 
grele. Sîntem încercuiți în 
America din toate părțile de 
forțele imperialiste și de baze, 
de politicieni care exprimă in
teresele imperialismului și se 
află în slujba acestuia.

Dar, pe de altă parte, a su
bliniat Castro, există împre-, 
jurări care favorizează revo
luția noastră. Am rezistat 
atacurilor datorită faptului că 
în lume există marele și pu
ternicul lagăr al țărilor socia
liste, care se dezvoltă cu re
peziciune, deoarece țara noa
stră, cu toate că este de fapt 
încercuită din toate părțile de 
forțele imperialiste, are posi
bilitatea de a achiziționa pe
trol, de a-și vinde produsele, 
de a cumpăra mașini. Există 
de asemenea marele lagăr al 
țărilor neutre care au astăzi 
un rol important în lume și 
cu care am întărit legăturile 
economice prietenești.

în continuare, Fidel Castro 
a demascat planurile imperia
liștilor americani care urmă
resc lichidarea revoluției Cu
bans.

Imperialiștii înjghebează tot 
maj persistent grupuri de ele
mente vîndute, pentru orga
nizarea unui atac împotriva 
Cubei. Această activitate, a 
subliniat Castro, se desfă
șoară sub paravanul campa
niei anticomuniste care se in
tensifică mereu. Castro a de
clarat că au fost lichidate cu 
desăvîrșire bandele contra
revoluționare din munții Es- 
quambray și din provincia 
Oriente. Totodată, Castro a 
demascat activitatea subver
sivă criminală pe care o desfă
șoară unii membri ai Amba
sadei americane din Cuba.

locuințe... 
societățile 
telefoane 

proprieta- 
străine îi 
are acum 

lupte și ce să

Castro a analizat amănunțit 
legile cu privire la naționali
zarea băncilor și a întreprin
derilor, adoptate de guvern. 
El a arătat că în Cuba a fost 
lichidată pi.erea politică și 
economică „ marelui capital 
și că proprietarii 
treprinderi sînt 
încadreze în procesul 
ționar împreună cu 
popor.

In fața revoluției, 
Castro, stă o sarcină 
industrializarea țării, 
nuarea traducerii în viață a 
programului de reformă agra
ră, a dezvoltării agricole, a 
dezvoltării învățămîntului... 
pe scurt sarcina dezvoltării 
social-economice a țării.

micilor in- 
datori să se 

revolu- 
întregul

a spus 
mare : 
conți-

Spion american 
sub masca de turist

T
nistru adjunct al Afacerilor Ex
terne, care a luat cuvîntul în 
ședința senatului a asigurat că 
guvernul italian ,,intenționează 
să contribuie la înfăptuirea de
plină și loială a acestui acord"t

RABAT. — Guvernul marocan 
a hotărît să închidă consulatele 
franceze din preajma frontierei 
dintre Maroc și Algeria și a ce
rut plecarea imediată din Ma
roc a membrilor acestor consu
late.

CARACI. Agenția Reuter trans
mite că la 16 octombrie asupra 
Pakistanului de est s-a abătut 
un uragan de o uriașă forță dis
tructivă. Se presupune că numă
rul victimelor se ridică la 3.000. 
Uraganul a pricinuit mari pagu
be materiale. In largul mării zeci 
de ambarcațiuni tnicj au naufra
giat. In regiunile devastate de 
uragan a-u loc acțiuni de sal
vare.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : Cetățenii ame~ 
ricani Mark I, Kaminsky și Har
vey K. Bennett, care făceau o 
călătorie turistică cu automobilul 
prin Uniunea Sovietică, au fost 
expulzați din U.R.S.S.

După cum s-a constatat, Ka
minsky pe ruta Moscova'Minsk, 
în regiunile de apus ale Ucrainei 
și în alte locuri, a cules date cu 
caracter de spionaj, a fotografiat 
obiective militare cu caracter de
fensiv, a făcut însemnări amă
nunțite în legătură cu caracteris
ticile acestor obiective și a indi
cat Pe hartă poziția lor.

La ieșirea din Uniunea Sovie
tică, în regiunea orașului Ujgo- 
rod, Kaminsky și Bennett s'au 
abătut intenționat de la itinera- 
riu și au ajuns la o distanță con
siderabilă într-o regiune interzi
să de frontieră unde au fost re
ținuți, Lui Kaminsky i s-au con
fiscat cu acest prilej peliculele 
fotografice, blocnotesurile cu în
semnări și celelalte obiecte care 
dovedeau că a cules date cu ca
racter de spionaj pe teritoriul 
U.R.S.S.

Mark Kaminsky a fost predat 
justiției pentru activitate de spio
naj, potrivit articolului nr. 2 al 
legii cu privire la răspunderea 
penală pentru crime de stat.

In timpul instrucțiunii și al 
procesului, Kaminsky a recunos
cut vina sa, iar Bennett, oare în 
fața tribunalului a depus în cali
tate de martor, a condamnat aer 
țiunile lui Kaminsky și a declar 
ral că sînt incompatibile cu tu
rismul.

Kaminsky a fost condamnat 
de Tribunalul militar la 7 ani de
tențiune.

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., ținînd seamă de de
mersurile lui Kaminsky pentru 
grațiere și de faptul că acesta 
și-a recunoscut in mod sincer gre
șeala și a regretat-o. a hotărît 
să-i comute lui Kaminsky pedeap
sa în expulzare din Uniunea So
vietică. împreună cu el a fost 
expulzat și Bennet.

Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a (S.resat Ambasadei 
S.U.A d’.n Moscova un protest în 
legătură cu folosirea în scopuri 
de spionaj a călătoriilor turis
tice ale unor cetățeni americani 
în U.R.S.S. și a cerut să se ia 
măsuri neîntârziate pentru înce
tarea folosirii turismului în sco
puri de spionaj.
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