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Vizita solilor poporului romin 

in Indonezia
DJAKARTA 2 (Agerpres). — 

De la trimisul special Ion Gă- 
lățeanu: în dimineața zilei 
de 2 octombrie, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romi- 
ne, împreună cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, și Cor- 
neliu Mănescu, ministru al 
afacerilor externe, au adus un 
omagiu luptei îndelungate 
duse de poporul Indoneziei 
pentru libertate și o viață mai 
bună, depunînd o coroană de 
flori la cimitirul Eroilor din 
cartierul Kalibata. Cu mult 
timp înainte de sosirea înalți- 
lor oaspeți romîni, in apropie
rea cimitirului se adunaseră 
numeroși locuitori ai acestui 
cartier muncitoresc de la mar
ginea Djakartei. Un grup de 
elevi i-au întîmpinat pe con
ducătorii statului romin cu 
cintece de bun venit și cînte- 
ce patriotice, printre care un 
imn consacrat eliberării Iria- 
nului de vest.

La ora 9, ora locală, la ci
mitirul Eroilor au sosit tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
precum și tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu 
Mănescu. O gardă de onoare 
a prezentat onorul. La steagul 
indonezian arborat în incinta 
cimitirului a fost depusă o co
roană de flori, pe panglica că
reia se afla inscripția „Eroilor 
revoluției indoneziene din 
partea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“- A fost intonat 
imnul indonezian pentru

-----

Intervenție 
de noapte

Z-^n ciuda ploii care se stîrnise 
cu atita furie în dupS-a- 
miaza aceea, sondele de 

extracție de la secția a ll-a Bă- 
dești funcționau normal. Fluviile 
subterane se adunau, iar conduc
tele continuau șă le poarte bogă
ția spre rafinării.

In parcul 4 nu se auzea decît 
zgomotul difuz al motoarelor și 
.vuietul vîntului prin pădurea de 
sonde. Muncitorii, în afară de cei 
din schimb, se retrăseseră în dor
mitoare, care cu o carte în mină, 
care cu un ziar. Și nu e deloc 
rău să stai, așa să fe odihnești, 
după o zi de muncă.

Să fot fi fost ora 8 seara. In 
biroul secției (care mai bine ar 
putea fi numit cabină de coman
dă) tînărul maistru Ion Dogaru se 
pregătea tocmai să plece. De
odată telefonul țîrîi strident :

— Alo ? Da, maistrul Dogaru. 
Ce s-a întîmplat ? Nu mai tuncțio- 

însemnări 
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

nează patru sonde ? Bine I Ve
nim imediat I

Dintr-un cuvînt maistrul înțelese 
despre ce este vorba. Situația 
era destul de grea. Descărcările 
electrice avariaseră motoarele 
care acționau pompele de extrac
ție. Patru sonde lusese'ă astfel, 
blocate. Echipa de mecanici și 
electricieni care trebuia să facă 
reparația venea tocmai dimineafa. 
Dar intervenția trebuia să se facă 
imediat. Țițeiul nu trebuia pierdut 
cu nici un preț.

Fără să mai stea pe gînduri a- 
lergă spre dormitor. In cîteva 
cuvinte explică muncitorilor care 
e situația. Trebuiau înlocuite neîn- 
tîrziat motoarele. Se formară două 
echipe : una condusă de maistrul 
Ion Dogaru, iar cealaltă de mai
strul Gheorghe Brașoveanu, Două 
tractoare porniră cu motoarele de 
schimb spre locul cu pricina.

Se încinsese o luptă îndîrjită. 
Ploaia nu mai contenea. Fulgerele 
grăpau ’ cerul luminînd pentru o 
clipă fețele încordate ale munci
torilor. Motoarele, grele de 1 200 
kg erau instalate pe o fundație 
înaltă de un metru și jumătate. 
Fiecare șurub scos cerea sforțări 
uriașe. Mai ales că nu aveau nici 
toate sculele necesare. Iar viatul 
căuta parcă să-i smulgă de pe 
sonde.

Intervenția a durat op' ore. Op» 
ore de muncă încordată, dar son
dele funcționau din nou. Fuseseră 
salvate zeci de tone de țiței. Și 
pe fețele muncitorilor, care por
niseră dimineața spre dormitoare, 
licărea un surîs — își făcuseră da
toria.

ION ANDRE1ȚA

• Convorbire între conducătorii statului 
romîn și demnitari indonezieni • Conferirea 
unor ordine indoneziene înalților oaspeți romîni

• Toasturile rostite de președintele 

Sukarno și de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la banchetul 

de la palatul Merdeka

eroi. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a semnat în 
cartea de onoare. La plecare 
un grup de copii au oferit 
oaspeților buchete de flori. 
Locuitorii cartierului au în
conjurat prietenește pe solii 
poporului romîn, exprimîn- 
du-și bucuria pentru vizita pe 
care aceștia o fac în Indone
zia. Ei au înmînat oaspeților, 
potrivit tradiției de ospitali
tate indoneziană, ciorchini de 
banane, nuci de cocos și alte 
fructe tropicale.

Din cartierul Kalibata oas
peții romîni s-au îndreptat în 
mașini spre centrul orașului.

ln fața ochilor se înfățișează 
aspecte ale noii Djakarte, ma
rele stadion, recent construit, 
care a găzduit anul acesta 
jocurile olimpice asiatice, noul 
complex hotelier, numeroase 
clădiri de stat de pe care sche
lele au fost date abia de cu- 
rînd jos.

La ora 11, la Istara Negara, 
reședința oaspeților români, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, împreună cu tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer și Cor
neliu Mănescu au primit vi
zita unor înalți demnitari in
donezieni. Au participat J. Lei- 
mena, ministru prim ad-inte-

rim, Chairul Saleh, președin
tele Adunării Populare Con
sultative Provizorii, locțiitor 
al ministrului prim, Zainul 
Arifin, președintele parlamen
tului, Mohammed Yamin, loc
țiitor al ministrului prim pen
tru problemele speciale și pla
nificare, ministrul informații
lor, Kadarusman, șeful forțe
lor armate aeriene.

Cu acest prilej, între con
ducătorii statului romîn și 
demnitarii indonezieni a avut 
loc un schimb de vederi în 
legătură cu problemele dez
voltării relațiilor economice și 
culturale între România și In
donezia.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

Seara, la ora 18,45, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu 
Mănescu au făcut o vizită pre
ședintelui Sukarno, la reșe
dința acestuia — palatul Mer
deka. Oaspeții au fost întâm
pinați de președintele Sukar
no, de J. Leimena, ministru

(Continuare în pag. a IV-a)

Maria Aloman, țesătoare la întreprinderile textile din Galați, unitatea A 
este una dintre tinerele fruntașe în muncă. Organizîndu-și bine locul 
de muncă ea își depășește zilnic planul cu 20 la sută și dă produse 

de cea mai bună calitate.

Foto : I. CUCU
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La baza producțiilor mari

ACROimiCA SUMRIOm 
A INSAMINIAmiOm

Noua cantină de la Complexul 
studențesc al Universității 
„C. I. Parhon“ din București.

Un nou cămin 
studențesc 
la CraiovaO dată cu deschiderea nou

lui an universitar, studenții 
Institutului agronomic „Tud'or 
Vladimirescu“ din Craiova au 
primit un cămin modern cu 
330 locuri, cu săli speciale de 
lectură la fiecare etaj și alte 
asemenea încăperi anexe care 
îmbunătățesc condițiile de 
studiu.

Căminele studențești con
struite pină acum pentru cele 
2 institute ale tînărului centru 
universitar craiovean au o 
capacitate totală de 1540 
locuri.

(Agerpres)

■ ă aflam nu de mulf la clubul Rafinăriei Plo
iești, la o serbare dată în cinstea a 21 de 
muncitori care ieșeau la pensie. Aveau în 
rafinărie cîte 30 și 40 de ani de muncă, iar 
acum venise timpul s-o părăsească, înainte, 
într-o asemenea situație, lucrurile se petre
ceau simplu : pensionarii semnau fișa de li

chidare, sfrîngeau mîna tovarășilor lor și plecau acasă. De 
astă dată însă despărțirea băfrînilor petroliști de rafinăria 
lor s-a transformat înfr-o adevărată sărbătoare închinată 
muncii.

Au venit la club 20 de pensionari cu soțiile, copiii și 
nepoții lor. Cel de-al 21-lea lipsea. Era într-o stațiune și a 
trimis de acolo o scrisoare de mulțumire mărfurisindu-și 
totodată părerea de rău că nu putea să fie de față.

Și priveam, pe cei 20 de oameni așezați, în primele 
rînduri, cu brațele încărcate de flori și înconjurați de pri
virile a sute de tovarăși de muncă — tineri și vîrstnici — 
și le citeam pe față emoția. Trăiau o sărbătoare cu o* a- 
dîncă semnificație, statornicită în anii noștri. Aș reproduce 
numai cuvintele cîtorva dintre pensionari adresate celor 
mai tineri atunci, la despărțirea de rafinărie.

Purcăroiu Ion : „...Cu fotul altfel e astăzi viața muncito
rilor. Eu vă spun ceva tovarăși : de protecția muncii ori 
cabinet medical nici măcar nu se știa ce înseamnă în tre
cut. Se dădu citire aici unei scrisori din stațiunea de 
odihnă. Pe vremuri de așa ceva nu se putea pomeni. Noi 
cunoșteam casele de odihnă doar din ilustrațiile chioșcu
rilor de ziare“.

Radu Constantin : „...Tot visul meu de fînăr era să-mi 
fac un costum de haine. Da' nevoile se adunau mereu 
unele peste altele așa că rămînea să port tot haina 
veche“.

Gheorghe Paraschiv, lucrător în rafinărie din 1920 : 
„...Noi am trăit aici două vieți : una grea și plină de ne
voi și una în care am simțit și noi că sintem oameni. A- 
cum ieșim la pensie. Și-i mulțumim partidului că a luptat 
să avem o bătrîneje ferită de necazuri“.

Chiar în ziua aceea și in aceeași sală, odată cu sărbă
torirea celor douăzeci de muncitori care ieșeau la pensie, 
rafinăria sărbătorea intrarea în laboratoarele și atelierele 
ei, ca muncitori a unui grup de absolvenți ai școlii pro
fesionale. Erau tineri de 17 și 18 ani. Mulți dintre ei : 
Păunescu Virgil, Drăghici G'heorghe, Mihai Alexandru sînt 
fii ai muncitorilor rafinăriei. Pe timpul școlarizării părinții 
le fuseseră maiștri și profesori, iar acum aveau să mun
cească împreună, umăr la umăr. Au fost primiți cu toată 
căldura. Le-au fost dăruite flori, formațiile artistice din ra
finărie le-au închinat un întreg program de cîntece și 
jocuri, au fost felicitați pentru succesele obținute în școală, 
la învățătură și îndemnați să învețe și pe mai departe, să 
fie elevi tot atît de silitori și la școala muncii în rafinărie.

Două generații de muncitori. Unii avînd pe umeri toți 
anii de muncă din viața unui om, ceilalți aflați la înce
putul lor.

Sărbătorirea celor mai în vîrsfă și a celor mai tineri 
oameni ai întreprinderii se înscrie în viața munci
torilor ca o manifestare intrată de acum în obișnu

ință. La comitetul U.T.M. al rafinăriei ni s-au povestit însă 
și alte asemenea serbări devenite tradiționale. De pijdă 
„Sărbătoarea majoratului“ una dintre cele mai proaspete 
tradiții din viața tinerei noastre generații. De ziua Repu
blicii, tinerii care împlinesc 18 ani sînt felicitați și investiți, 
într-un cadru festiv, cu titlul de cetățean al patriei socia
liste. La adunarea festivă participă numeroși invitați —

tovarăși de muncă și învățătură ai celor de 18 ani, tineri 
și vîrstnici, reprezentanți ai organizației de partid, U.T.M. 
și sindicat, ai sfatului popular, părinți, pionieri. Momentul 
e de o caldă solemnitate. Oamenii cu 18 primăveri, prag 
de vîrsfă și de viață, iau în primire din partea Republicii 
toate drepturile și toate răspunderile prevăzute în Consti
tuție pentru cetățenii ei.

Am cunoscut la rafinărie patru din cei 18? tineri care 
au fost sărbătoriți anul trecut : Elena Simionescu, laborantă, 
Eugenia Chiriacescu, dactilografă, Romeo Holban, tablo- 
nist, și Nicolae Chiriță, lăcătuș mecanic. Sărbătoarea majo
ratului, ei o păstrează și acum în inimi, cu toată erupția 
pe care a produs-o asupra lor. „E o amintire pentru toată 
viața...“. „Nici nu mai aveam unde să pun florile...". 
„Sincer vă spun, serbarea majoratului mi-a mărit nu nu
mai răspunderea pentru viitor dar și dragostea pentru oa
menii alături de care muncesc...“. „închipuiți-vă : o rafină
rie întreagă a venit acolo să ne sărbătorească pe noi...". 
Erau în cuvintele lor și gingășia adolescenței de care abia 
se despărțiseră și robustețea visurilor maturității care se 
proclamase de drept. Așa a rămas pentru ei majoratul.
Sărbătorirea zilei majoratului nu numai că este o festivi

tate pitorească care impresionează simțul estetic al omu
lui, dar totodată are un uriaș sens moral, educă în rîn- 
durile tineretului, simțul responsabilității pentru viitorul său.

Noi tineri împlinesc în acest an vîrsta majoratului și la 
rafinărie au și început pregătirile în vederea sărbătoririi 
lor. Acțiunile interesante prevăzute a se organiza (întîl- 
niri cu muncitori în vîrstă, cu activiști de partid și de

VASILE BABAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

Lucrâri de organizare 
intergospodâreascâ 
a teritoriului agricolIn alte 31 de raioane din marile regiuni agricole ale țării s-au terminat în acest an lucrările de organizare intergospodărească a teritoriului a- gricol. Organizarea intergospodărească a teritoriului agricol constă din gruparea terenurilor gospodăriilor agricole de stat și gospodăriilor colective, amplasarea rațională a drumurilor comunale etc. în scopul folosirii complete și raționale a pămîntului. în prezent, numărul ra

ioanelor în care au fost efectuate aceste lucrări a ajuns la 53, cuprinzînd o suprafață de peste 6 milioane hectare, în raioanele în care s-a terminat organizarea intergospodărească a teritoriului, precum și în acelea în care lucrările sînt în curs, au fost întocmite schițe de evidență și folosire a pămîntului în gospodăriile agricole colective. în felul acesta s-a stabilit centrul de producție al gospodăriilor, categoriile de folosință a terenurilor — arabil, livezi,

vii, pășuni — s-au delimitat și parcelat loturile din folosința personală a colectiviștilor, s-au identificat sursele pentru creșterea suprafeței arabile, lu- îndu-se și unele măsuri de combatere a eroziunii solului.Lucrările au fost făcute de ingineri de la Consiliul Superior al Agriculturii și consiliile a- gricole regionale și raionale, cu sprijinul inginerilor din gospodăriile de stat și gospodăriile colective. (Agerpres) în timpul orei de croit piele la Școala profesională „Dîmbovița” din Capitală.
Foto : N. STELORIAN

Succese
ale minerilor 

Văii Jiului
ln luna septembrie, în abatajele-cameră 

din minele Văii Jiului s-a realizat o viteză 
de avansare cu peste 15 la sută mai mare 
decît media realizărilor pe anul 1961. Cu 
randament sporit s-a lucrat și în alte lacuri 
de muncă. Aceasta se datorește atenției pe 
care o acordă minerii folosirii din plin a 
capacității utilajelor. Ca urmare, ei au extras 
in luna septembrie aproape 20 000 tone de 
cărbune cocsificabil și energetic peste preve
deri.

In felul acesta, cantitatea de cărbune dată 
în plus de la începutul anului și pînă acum 
a ajuns la 97 000 tone.

(Agerpres)încă 1300 apartamente în orașele regiunii BrașovPentru a crea condiții tot mai bune de locuit oamenilor muncii, uzinele constructoare de mașini, combinatele chimice, fabricile de bunuri de consum și alte unități economice au virat anul acesta sfaturilor populare peste 72 000 000 lei din

fondul acreditat construcțiilor de locuințe. Cu aceste sume și din investiții s-au construit pînă acum peste 1 300 apartamente în orașele Brașov, Sibiu, Mediaș, Făgăraș și în alte localități ale regiunii.
(Agerpres)

Noi sate electrificateDin anul 1958 și pînă acum au fost electrificate 72 de localități rurale din regiunea Suceava. Prin condițiile ce s-au creat, alimentarea cu curent e- lectric nu se mai face pe bază de mi-

crocentrale, ci prin racordarea satelor la linii aeriene de 15 000 volți. Sînt în curs executarea de lucrări noi în vederea electrificării a altor 8 localități și extinderii rețelei e- lectrice, sau schim

bării surselor de energie, în alte 9 localități. Valoarea lucrărilor de electrificare făcute a- nul acesta depășește suma de 8000000 lei. (Agerpres)

• •e

■
 , raficul cu angaja- j mentele luate în întrecere este totdeauna pus la loc de cinste în orice

Ce arată graficul Uzinelor Chimice Romîne din Capitală ? Spicuim din el. Muncitorii s-au angajat să îmbunătățească indicele de calitate planificat cu 1 la sută, să realizeze la prețul de cost economii în valoare de 900 000 lei, dintre care 600 000 lei prin reducerea consumurilor specifice, să reducă rebuturile la unele articole cu 20 la sută sub procentul admis etc.Rezultatele obținute pînă acum de muncitorii de la U.C.R. dovedesc că ei se străduiesc să le îndeplinească cît mai bine. Planul producției globale și cel al producției marfă au fost realizate și depășite, calitatea produselor s-a îmbunătățit cu un procent față de realizările anului trecut. La producția comparabilă/ s-au obținut economii supli/ mentare la prețul de cost în valoare de 56 000 lei.Colectivul uzinei a dovedit o bună orientare atunci cînd a stabilit ca cea mai mare parte a economiilor să fie obținute pe seama, reducerii consumurilor specifice. Aceasta era de fapt o măsură firească; consumurile specifice reprezintă aproape 70 la sută din totalul cheltuielilor de producție. Dar, odată stabilit, angajamentul acesta n-a fost urmărit perseverent, zi de zi, de conducerea uzinelor, de comitetul sindicatului și de organizația U.T.M. Rezultatul e acum cunoscut. Dacă la unele materiale — soluție, benzină, căptușeală, tricot interlok etc — s-au obținut însemnate economii, pe uzină, consumurile specifice prezintă depășiri care se ridică la peste 300 000 lei.Ca să cunoaștem cauzele care au dus la această situație am întreprins un raid prin principalele ateliere și secții ale uzinelor....Secția de preparare a materiei prime. La prima vedere S-ar părea că aici totul merge bine. Se repartizează cantitatea necesară de amestecuri, se introduce în valțuri, apoi este trimisă prelucrării, la cilindri. Cercetînd normele de consum constatăm însă că aici pierderile tehnologice sînt mari, ajungînd pînă la 2 la sută. Iată și cîteva din cauze.Unii muncitori din acest

atelier, printre care și tinerii Nicolae Rogojineanu, Ștefan Dobrea și Maria Talpă, nu se străduiesc să lucreze cu toată atenția. Mai mult, există chiar părerea că pierderile tehnologice la unele materiale — cretă, talc, pînzeturi — nu ar prezenta mare importanță. Fiind vorba de o problemă elementară — înțelegerea de către tineri că fiecare gram de materie cu care lucrează reprezintă o valoare — organizația U.T.M. putea interveni mai prompt, prin diverse căi (discuții în adunările generale U.T.M., caricaturi la gazeta postului utemist de control etc) pentru dezvoltarea spiritului gospodăresc al tinerilor.înainte de începerea fiecărei calandrări mașiniștii au obligația să regleze cilindrii pentru dimensiunile prevăzute în fișa de comandă. Diferența de lățime de la o foaie la alta fiind destul de mică, unii mașiniști gîndesc cam așa : „Ce contează 1 mm cînd e vorba de cauciuc’’. Și nu mai reglează mașinile. în procesul de producție această nerespectare de tehnologie prezintă însă două mari neajunsuri. Pe de o parte consumurile specifice sînt depășite, iar, pe de altă parte, în fabricație sînt trimise semifabricate supradimensionate, care îngreunează și munca sectoarelor prelucrătoare. Aceste neajunsuri ar putea, firește, să fie eliminate dacă responsabilii de mașini, brigadierii și maistrul de schimb ar urmări cu toată răspunderea ca fiecare mașinist să respecte tehnologia de fabricație, ar ține o evidență precisă a consumurilor de materiale pe om și mașină.Cum se respectă consumurile specifice în atelierul de ștanțare ? — adresăm direct această întrebare tovarășului maistru Alexandru Ghighea- nu. La început are o ezitare, dar pînă la urmă se vede nevoit să recunoască: „nu le realizăm“. Explicația nereali- zării o aflăm dintr-o discuție cu Dumitru Niță, un muncitor cu multă experiență.— „Vedeți — spune el — nouă ni se dă materialul, dar nu ni se spune că dintr-o coală de șpan trebuie să realizăm atîtea sau atîtea piese bune. Face fiecare „cît poate“.Iată un mare neajuns. Dacă muncitorul Știe că din-
C. PRIESCU

(Continuare în pag. a III-a)

Descoperiri arheologice
Prin grija Direc

ției monumentelor 
istorice și a orga
nelor locale, în re
giunea Hunedoara 
se execută lucrări 
de restaurare și 
consolidare a unor 
monumente istorice. 
Anul acesta s-au 
efectuat asemenea 
lucrări la porțile 
principale de intra
re ale cetății din 
Alba Iulia și conti
nuă în incinta cetă
ții la edificiul care 
adăpostește biblio

teca „Batthyane- 
um“, fondată în a 
doua jumătate a 
secolului XVIII, 
precum și la ve
chiul observator a- 
stronomic, prima 
instituție științifică 
de acest gen din 
țara noastră.

★în urma unor săpături efectuate în orașul Simerîa, arheologii de la Mu

zeul regional din Deva au descoperit recent urmele unor așezări omenești datînd din prima epocă a fierului. O- biectele găsite cu acest prilej constituie un prețios material arheologic. A- cesta va contribui la întregirea cunoștințelor despre viața și munca vechilor locuitori ai regiunii. (Agerpres)



LA BAZA PRODUCȚIILOR MARI
AGROILIINKA SUPIRIOARA 

A ÎNSĂMÎNȚĂRILOR!
> iiiiiiiiii stc timpul optim pentru ca în toa-
< MV"1 te regiunile tării să se desfășoare
; din plin însămîntările culturilor de< H toamnă. Aplicarea întocmai a re-
> iMfi' gulilor agrotehnice specifice fiecă-
< rei zone în parte constituie cheză-
< șia obținerii unor producții mari în anul 
5 viitor.
? Consiliul Superior al Agriculturii a reco-
< mandat — pe baza rezultatelor obținute de 
s unitățile agricole socialiste fruntașe și de
> stațiunile experimentale — ca însămînțările 
? să se facă numai într-un teren bine pregătit,
< arat adînc, fără bolovani; să fie alese cele 
5 mai bune plante premergătoare ; să se folo-

I
sească numai sămînță din soiuri de mare pro
ductivitate, selectată și tratată ; să fie înca
drată lucrarea în epoca optimă. Această epocă 
este cuprinsă, conform recomandărilor amin
tite, între 20 septembrie și 20 octombrie, fiind 
$ datoria specialiștilor din fiecare unitate a-

gricolă socialistă să stabilească, în acest in
terval, în funcție de condițiile locale specifice, 
momentul cel mai potrivit pentru începerea 
însămînțărilor și durata acestei lucrări.

Pentru ca întregul ciclu de lucrări pregă
titoare și de însămînțare să se desfășoare la 
nivelul cerut de agrotehnică este necesară în 
primul rînd folosirea judicioasă a tuturor for-

RAIDUL NOSTRU
țelor, a întregii tehnici de care dispune agri
cultura noastră și în aceeași măsură — 
participarea zi de zi a fiecărui muncitor din 
G.A.S., mecanizator din S.M.T. și colectivist 
la posturile de lucru stabilite.

ORGANIZAȚIILOR U.T.M. DIN AGRICUL
TURA LE REVINE IN ACESTE ZILE SAR
CINA CA, SUB CONDUCEREA ORGANI

ZAȚIILOR DE PARTID, SA PUNĂ IN CEN
TRUL MUNCII POLITICE PE CARE O 
DESFĂȘOARĂ ANTRENAREA UTEMIȘTI- 
LOR, A TUTUROR TINERILOR LA MUNCA 
IN CELE MAI IMPORTANTE SECTOARE, 
ACOLO UNDE SE CER MAI MULTE FOR
ȚE, MAI MULTA OPERATIVITATE.

PREZENȚA PERMANENTA LA LUCRU, 
GRIJA FAȚA DE CALITATEA MUNCII 
PRESTATE — IATĂ CĂI PRIN CARE 
POATE SPORI CONTRIBUȚIA TINERILOR 
LA APLICAREA UNEI AGROTEHNICI SU
PERIOARE ÎNSĂMÎNȚĂRILOR DE TOAM
NA, LA ASIGURAREA UNOR PRODUCȚII 
SPORITE IN ANUL VIITOR.

In raidul pe care l-am întreprins prin uni
tăți agricole socialiste din mai multe regiuni 
ale țării, am întîlnit o serie de fapte de pe 
frontul însămînțărilor, pe care le relatăm 
în această pagină.

Ați pregătit terenul pentru insămințări?

■
a această întrebare am primit răspunsuri diferite. Fapte interesante am aflat în această privință de la tovarășul

Gheorghe Popescu, inginer șef 
la S.M.T. Buda, regiunea Plo
iești.— Știm din experiența anilor trecuți: pregătești bine terenul, faci lucrările de bună calitate și în timp optim, ești sigur de producții mari. Noi ne-am gîndit serios la treaba asta și ca urmare mecanizatorii noștri, care lucrează pe ogoarele a 46 de gospodării agricole colective, au pornit la lucru cu mult simț de răspundere. După campania de revizuire și reparare a tuturor celor 130 de tractoare cu toate agregatele și a celor 48 de semănători, la 25 septembrie, cînd am declanșat campania de însămînțări, în gospodăriile de șes din raioanele Ploiești, Teleajen și Cîm- pina, cea mai mare parte a terenului era pregătit. In campania aceasta avem în plan să efectuăm arături adînci pe suprafața de 13 900 de hectare, din care vor fi însămînțate cu grîu 7 000 de hectare. Pînă la 30 septembrie am executat 

arături pe 11 000 de ha și am efectuat tot complexul de lucrări pe o suprafață de peste 4 000 de hectare. Pe măsură ce colectiviștii strîng recoltele tîrzii, o parte din tractoarele și agregatele noastre pregătesc terenul care va fi însă- mînțat după porumb și alte culturi.Evident, rezultatele nu sînt mulțumitoare. Avem, de pildă, un mare decalaj între pregătirea terenului pentru însămînțări și însămînțarea pro- priuzisă ; pînă acum am însă- mînțat numai ceva mai mult de 1 000 de hectare.Inginerul șef a ținut să facă cîteva aprecieri și cu privire la calitatea lucrărilor. Ne-a spus, de pildă, că din controalele efectuate împreună cu inginerii gospodăriilor colective, mecanizatorii — în majoritate tineri — au primit calificativul „foarte bine“.De altfel preocupări deosebite pentru aplicarea în practică a celor mai noi recomandări ale științei agricole, am găsit și în S.M.T. Lehliu, din regiunea București. Tînărul 
Gh. Cristea, secretarul organi
zației U.T.M. din stațiune, ne-a informat că în fiecare brigadă au fost prelucrate recomandările Consiliului Su

perior al Agriculturii cu privire la modul cum trebuie efectuate lucrările în campania de toamnă din acest an. Ei au jalonat tarlalele și, înainte de a băga sămînța în pămînt, au tras brazde de control. Toate agregatele sînt reglate la aceeași a- dîncime, adică la 6—8 cm. Grupele U.T.M. din brigăzi îi mobilizează pe toți tinerii tractoriști să facă lucrări de calitate, au inițiat un exigent autocontrol al fiecărui mecanizator față de respectarea regulilor agrotehnice recomandate pentru fiecare lucrare.Se înțelege că tractoriștii pot lucra din plin acolo unde gospodăriile colective acordă o mare atenție eliberării terenurilor de culturile de toamnă. Am întîlnit însă cazuri cînd gospodării colective deși aveau posibilitatea să elibereze terenurile la timp în vederea însămînțărilor, nu au făcut acest lucru, tărăgănînd recoltarea și ducînd astfel la întîrzieri nejustificate. Așa 

stau lucrurile în raionul Orăștie. Pînă în prezent din cele 8 837 ha cu porumb nu s-au recoltat decit circa 2 500 de ha și numai 700 de ha din cele peste 1 700 de ha cultivate cu cartofi. Unde să lucreze tractoriștii ? Ei n-au putut pregăti, din această cauză, decît aproximativ jumătate din cele 11 600 de ha destinate însămînțărilor de toamnă. Aceasta pentru că, în unele comune, eliberarea terenurilor de culturile de toamnă nu se desfășoară corespunzător. Ritmul scăzut al acestor lucrări este determinat de faptul că, in loc să fie concentrate în principal spre strîngerea recoltelor, eliberarea și pregătirea terenului, forțele de muncă sînt împrăștiate, dispersate la alte treburi care mai pot fi a- mînate, sau care necesită un număr mai mic de oameni și atelaje. Asemenea situații am întîlnit și în cîteva gospodării colective din regiunile Ploiești și Argeș. Două exemple din acestea le-a folosit „Ariciul” pentru imaginile de mai jos.

In regiunile Ploiești, Bacău, Dobrogea, recoltatul porumbului se desfășoară într-un ritm nesatisfăcător, iar în regiunile din nordul țării această lucrare este abia la început. In raidul nostru am constatat că, în multe locuri, există un mare decalaj între recoltarea știule- ților de porumb și al pălăriilor de floarea-soarelui, și eliberarea terenului de coceni și tulpini de floarea-soarelui. De aceea este necesar să fie îndreptate forțele în această direcție. Frontul principal de lucru trebuie concentrat în primul rînd la eliberarea de culturi a acelor tarlale care vor fi însămînțate cu grîu. Acolo unde nu sînt mijloace suficiente de transport, pentru ca tractoarele să poată intra la timp pe brazdă este bine să se organizeze tăierea și scoaterea cocenilor și tulpinilor de flOatea-soarelui la marginea tarlalelor. In felul acesta se poate luera mai operativ, se pot efectua lucrările în timpul optim. — Planta premergătoare, fertilitatea solului, soiul seminței, încadrarea lucrărilor în timpul optim 
sînt factorii de bază pentru ubjinerea unor produefii sporite. Nu trebuie scăpat din vedere însă 

un lucru: sămînfa a fost așezată în pămînt la adîncimea recomandată de agrotehnică?
Și de acest „amănunt” depinde bogă)ia recoltei viitoare. Foto : I. CUCU

Sămința este
BL_A—gHBOParT .. ....... ■

La gospodăriile colective din Dărmăneșli și Vlădeni, 
regiunea Ploiești tractoriștii trebuie să aștepte cu trac
toarele pe cîmp pînă cînd gospodăria eliberează cîte 
o parcelă de teren de pe care trebuie tăiați cocenii 
de porumb, be/ele de floarea-soarelui și pilcurile de 
salcimi.

— Unde a zbughit-o ?
— Ne ■au făcut semn că s-a mai eliberat o parcelă.
— Ei, atunci mufă calul că pînă la parcela următoare mai putem face 

cinci, șase partide...

■
| grotehnica înain-I tată ne învață că 

pentru a obține 
producții mari, pe 
Ungă celelalte lu
crări trebuie să a- 
sigurăm o sămîn

ță din soiuri de înaltă pro
ductivitate, care să fie condi
ționată și tratată. De aici și 
grija deosebită pe care oame
nii muncii de pe ogoare au 
arătat-o procurării, selecționă
rii șt tratării seminței. Gri- gore Ivanov, președintele gospodăriei colective din Bărcă- nești, regiunea Ploiești, ne-a 
relatat cîteva lucruri intere
sante :

— Anul acesta, gospodăria 
noastră a obținut de pe su
prafața de 352 de hectare o 
producție medie de 1 920 de 
kg grîu la hectar. Am avut 
însă și o tarla de 50 de hec
tare, de pe care am recoltat 
2 800 kg de grîu la hectar. 
Trebuie să arăt că terenul a 
fost lucrat în aceleași condi-

La gospodăria colectivă din comuna Văleni, regiunea 
Argeș, nu se poate începe semănatul pentrucă nu s-a 
arat și nu s-a arat dat fiindcă terenul n-a fost eliberat 
de coceni, iar cocenii n-au fost transportați pentrucă 
atelajele gospodăriei sînt ocupate cu treburi foarte 
„importante“.

— Și după ce transportăm potcoavele astea cărăm cocenii ?
— Nu cred. O să mai avem de dus niște oale la Pitești...

Desene : MIHAI CARANFIL

I
Ț. erminarea la ..timpși în bune condi- | țiuni a lucrărilor . din campania de toamnă depinde I în . bună măsură de organizarea judicioasă a muncii colectiviștilor, mecanizatorilor și a celorlalți lucrători de pe ogoare. Un plan de muncă întocmit cu chibzuință am găsit la gospodăria agricolă de stat din Macrea, raionul Ineu, regiunea Crișana. Gospodăria are de însămințat în această campanie 1 200 de hectare din care 700 de hectare cu grîu, 400 de hectare cu orz și 100 de hectare cu culturi pentru masă verde. Pentru ca însămînțările să se termine în cel mult 12 zile, viteza zilnică de lucru a fost stabilită la 100 de hectare. In scopul realizării acestei viteze de lucru s-au luat o serie de măsuri bune. Echipelor de lucrători li s-au repartizat puncte de lucru precise pe tarlale și fel de lucrări ; unele echipe au fost repartizate la recoltarea 

țiuni. De unde vine diferența 
de producție ? După constată
rile făcute împreună cu ingi
nerul agronom, ne-am dat sea
ma că diferența a fost de
terminată de sămînță, de soiul 
pe care l-am folosit. In condi
țiile noastre de sol și de cli
mă, soiul Bezostaia este cel 
mai potrivit. Iată, așadar, ce 
ne-a făcut ca în toamna asta 
să însămînțăm cele 360 de 
hectare numai cu grîu din a- 
cest soi. Avem sămînță asi
gurată din producția noastră. 
Am dus-o la analiză la labo
rator și am primit certificat 
de calitate.

Lucruri asemănătoare ne-a 
spus și inginerul agronom Ion Negrea de la gospodăria agricolă colectivă din Bod, regiu
nea Brașov.

— Avem de însămințat în 
toamna aceasta 370 de hectare 
cu grîu, 70 de hectare cu orz și 50 de hectare cu secară. 
Pînă la ora actuală am însă- 
mînțat orzul ți secara și mai 

fă încadrați în timpul optim?
porumbului și tăiatul cocenilor, altele la transportul îngrășămintelor naturale și chimice, iar brigăzile de tractoare la pregătirea terenului pentru însămînțări. Ca organizația U.T.M. să vină în sprijinul efectuării acestor lucrări, în- ti-o adunare generală a fost prezentat planul de măsuri întocmit de conducerea gospodăriei, cu sprijinul organizației de partid, privind des. fășurarea campaniei de toamnă. Cu acest prilej s-au stabilit sarcinile care revin tinerilor la însămînțări, sarcinile Pe care le are postul utemist de control în campanie: membrii postului vor întreprinde raiduri la locul de muncă al tinerilor, vor sesiza eventualele neajunsuri și vor face propuneri de îndreptare a lucrurilor, iar prin foaia volantă care se difuzează în gospodărie în timpul campaniei vor fi publicate și concluziile raidurilor pe care le va face postul utemist de control.Buna organizare a muncii a dat roade frumoase. Iată-le : s-a recoltat porumbul de pe 

bine de 100 de hectare cu 
grîu. Se înțelege că pentru a- 
ceasta noi am avut asigurată 
sămînța din timp. Ce fel de 
sămînță ? Aici este necesară 
o lămurire. In acest an am 
avut semănată cu gjțîu din so
iul Harrach cea mai mare su
prafață. Pe 15 hectare am 
avut însămințat grîu din soiul 
Bezostaia. La treieriș am obți
nut din primul soi o pro
ducție medie de 2540 de kg la 
hectar, iar din soiul Bezostaia 
3820 kg în medie la hectar. 
Concluzia a fost limpede. So
iul Bezostaia, ăsta-i soiul nos
tru. Vom însămînța deci în a- 
ceastă toamnă o mare supra
față cu grîu din acest soi.

Dar, în ceea ce privește să
mînța, colectiviștii din Bod nu 
s-au oprit numai la alegerea 
soiului. Ei au făcut tratarea 
acesteia cu germisan înainte 
de însămînțare. Tratarea s-a 
făcut cu porzolatorul pentru ca 
produsul chimic să acopere 
bine boabele.

întreaga suprafață, s-au pregătit aproape 1 000 de hectare de teren, s-au tăiat și însi- lozat cocenii de pe aproape 200 de hectare, s-a însămîn- țat toată suprafața destinată culturilor pentru masă verde și a început din plin însămîn- țatul griului.Aceeași preocupare am gă- sit-o și în gospodăria agricolă colectivă din comuna Horo- diștea, regiunea Suceava. Aici se fac zilnic mai multe lucrări deodată : recoltarea porumbului și cartofilor, însilozarea cocenilor și însămînțarea griului. Pentru a folosi din plin forțele de muncă existente în gospodărie, consiliul de conducere, sub îndrumarea organizației de partid, a făcut o repartizare judicioasă a brațe, lor de muncă și a atelajelor. Astfel, o parte din atelaje lucrează la transportul cartofilor recoltați și al cocenilor. Cele mai multe atelaje sînt mobilizate la pregătirea terenurilor nemecanizabile în vederea însămînțărilor. In felul acesta colectiviștii de aici au reușit ca pînă în prezent să

—' Am dat o atenție deose
bită acestei lucrări — a conti
nuat inginerul — tocmai pen
tru că, cu ani în urmă, ea se 
făcea neștiințific, în cutia se
mănătorii.

Măsuri concrete și eficace 
pentru asigurarea sămînței au 
luat și colectiviștii din comu
nele Răcăciuni, Traian, Be- 
rești-Bistrița, din raionul Ba
cău. Trebuie arătat însă că în 
raionul Bacău, sînt și gospo
dării colective care au negli
jat asigurarea seminței nece
sare. De exemplu, gospodăria 
colectivă din satul Valea Ho- 
gei are nevoie de 71 de tone 
de sămînță. Știți cit a condi- 
țiționat pînă la 30 septembrie? 
Exact 8 tone. Iată și alte 
exemple: gospodăria agricolă 
colectivă dip satul Nănești, 
n-a condiționat decît 7 tone 
de sămînță din necesarul de 
67 de tone. Colectiviștii din 
Luncani nu asiguraseră pînă 
acum cîteva zile nici substan

pregătească toată suprafața destinată însămînțării cu grîu și au pus sub brazdă sămînța pe o sută de hectare.Am întîlnit însă și cazuri, ca la G.A.C. din comuna Gor- gota, regiunea Ploiești, in unele comune din regiunile Bacău și Hunedoara, unde în anumite sectoare ale campaniei forțele nu sînt rațional repartizate, iar participarea la muncă nu este corespunzătoare.La G.A.C. din comuna Gor- gota, de pildă, recoltatul porumbului și eliberarea terenului de coceni sînt mult în- tîrziate pentru faptul că mare parte din colectiviști și din atelaje lucrează la transportul papurei pentru rogojini și la alte munci care nu cer nici o urgență, care pot fi amânate.Pentru a se asigura viteza zilnică de lucru planificată și, pe această cale, încadrarea lucrărilor în timpul optim, este necesar ca brațele de muncă, atelajele să fie îndreptate acum în primul rînd spre recoltări și eliberarea terenu-. 

țele chimice cu care trebuie 
tratată sămînța.

Situația aceasta este cauza
tă de faptul că în aceste 
G.A.C. și în altele din raion 
în loc să se acorde atenția 
cuvenită asigurării din timp a 
seminței prin schimb la bază 
sau prin condiționarea și tra
tarea celei provenite din pro
ducția proprie — după caz — 
s-a lăsat această treabă la 
urmă. Și iată că însămînțările 
trebuie să se desfășoare din 
plin.

Rezultă de aici pentru Con
siliul agricol raional datoria 
de a impulsiona schimbul de 
semințe precum și condițio
narea și tratarea acestora, de 
a ajuta în mod concret fie
care gospodărie colectivă să 
termine cit mai grabnic acea
stă acțiune.

Situații asemănătoare am 
întîlnit și în regiunile Cluj, 
Oltenia, Brașov, Ploiești. La 
bazele de recepție există can- 

lui de culturi, mai ales, pe acele parcele care se voi- însămînța cu grîu, pentru ca lucrarea să poată fi încadrată în timpul optim.Cu ocazia raidului nostru, în multe unități agricole socialiste am găsit o bună organizare a muncii, o chibzuită repartizare a forțelor, fapt care a făcut ca aici viteza zilnică de lucru să fie în continuă creștere.In altele însă, așa cum am amintit, sînt rămîneri în urmă. Această situație impune concentrarea tuturor forțelor, a întregii tehnici cu care a fost dotată agricultura noa
PAGINĂ REALIZATĂ CU AJUTORUL 

CORESPONDENȚILOR NOȘTRI.

titățile necesare de sămință 
din soiuri d.e mare producti
vitate. Ceea ce se impune a- 
cum este urgentarea schimbu
lui pe care trebuie să-l facă 
gospodăriile colective. De ace
ea, este necesar ca, printr-o 
mai bună organizare a mij
loacelor de transport existen
te în gospodăriile colective să 
fie repartizat un număr co
respunzător de căruțe și auto
camioane care să ducă — în
tr-un timp scurt — la bază 
sămînța pentru schimb și să 
aducă de acolo sămînța din 
soiurile de înaltă productivi
tate.

Îndată ajunse în gospodă
rie, boabele trebuie tratate 
(în porzolator) cu substanțe 
insectofungicide. Este o acțiu
ne la care, ca și în alți ani, 
tinerii colectiviști, mobilizați 
de organizațiile U.T.M. pot 
aduce o importantă contribu
ție.

stră socialistă pe frontul pregătirii și executării însămin- țărilor de toamnă.De urgentarea strîngerii recoltelor de porumb, floarea- soarelui, cartofi, de urgentarea eliberării terenurilor de coceni și tulpini, de creșterea vitezei de lucru la arat și în. deosebi la semănat pentru a reduce decalajul care există între aceste patru lucrări depinde succesul însămînțărilor din toamna acestui an. Și de succesul însămînțărilor depinde în mare măsură obținerea unor recolte bogate de cereale de toamnă și îndeosebi de grîu în anul viitor.
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Studenți din 53 de țâri 
învață 

în țara noastră
Peste 1200 de studenți din 

53 de țări învață în țara noa
stră în noul an universitar.

Prezența unui număr spo
rit de studenți străini în să
lile de curs ale facultăților 
romînești reflectă prestigiul 
de care se bucură școala 
noastră superioară pe plan 
internațional.

(Agerpres)

--- »
Informațieînvi nd întrebaritonul Nicolae Herlea, artist al poporului, prim solist al Teatrului de Operă și Balet al R. P. Romîne, a părăsit marți Capitala plecînd în Turcia.

cadrul protocolului pri- schimburile culturale R. P. Romînă și Turcia,
Neacșu Alexandru solist la nai face parte din taraful de muzică populară a căminului cultural din Bolenfinu din Vale.

Foto ! N. STELORIAN

După primele adunări

din Bucu-La Universitatea 
refti a avut loc marți dimineața 
o solemnitate în cadrul căreia 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii India la Bucu
rești, K. M. Kannampilly, înso
țit de R. D. Chakravarty, secre
tar al ambasadei Republicii In
dia, au oferit Universității din 
București, din partea Universi
tății din New Deliii, un dar com
pus din opere ale oamenilor de 
știință indieni.

Au asistat! rectorul Universi
tății din București, prof. dr. 
Jean Livescu, membri ai Consi-

științific, profesori fi de-liului 
câni ai facultăților, precum și 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe și ai Mini
sterului Invățămintului.

Cu acest prilej dl. K. M. Kan
nampilly și prof. dr. Jean Li
vescu au subliniat, în scurte 
cuvîntări, însemnătatea schimbu
lui de lucrări științifice pentru 
cunoașterea reciprocă și pentru 
strîngerea relațiilor dintre cele 
două popoare, 
turi de strînsă 
laborare.
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LA sm
unite prin legă- 
prietenie și eo-

(Agerpres)

Vizitele delegației Adunării de stat 
l/ngarea R. P.

delegala
P. Ungare

Marfi dimineața, 
Adunării de stat a R. 
în frunte cu Vass Istvanne, vice
președinte al Adunării de stat ai

de dări de seama și alegeri U.T.M
e cîteva zile în 
orașul Timișoa
ra, au început a- 
dunările generale 
de dări de seamă 
și alegeri U.T.M. 
Privind cu toată

răspunderea acest important 
eveniment din viața organiza
ției U.T.M., comitetul orășe
nesc U.T.M. a desfășurat o sus
ținută muncă de sprijinire a 
organizațiilor.

Este un lucru bun că atît la 
„Uzinele mecanice Timișoara“, 
la „Solventul", „Tehnometal“ 
sau „Industria lînei”, perioada 
de pregătire a alegerilor a în
semnat o creștere a întregii 
activități de organizație. In a- 
dunările generale care au avut 
loc înaintea alegerilor, ute
miștii au analizat contribuția 
lor la îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe 1962, au stabilit 
măsuri concrete în această pri
vință. In toate organizațiile a- 
mintite, munca de pregătire a 
deschiderii învățămîntului po
litic U.T.M. a fost încheiată. 
Este un merit al comitetelor 
organizațiilor de bază și bi
rourilor U.T.M. din întreprin
derile amintite că au privit 
cu toată seriozitatea pregăti
rea și desfășurarea adunărilor 
de alegere a organizatorilor 
de grupe U.T.M. In aceste 
adunări s-au stabilit sarcini 
concrete pentru fiecare ute
mist ceea ce a dus la acti
vizarea acestora în munca de 
organizație.

Reține de asemenea atenția 
modul serios în care au fost 
pregătite dările de seamă și 
proiectele de hotărîri, muncă 
în care au fost antrenate co
lective largi de utemiști.

Darea de seamă — 
bază a unor dezbateri 

rodniceîntocmite din vreme și cu grijă, discutate apoi în ședință de comitet sau de birou, văzute de organizația de partid și îmbunătățite pe baza indi-

cațiilor primite, seamă au ridicat miștilor unele dintre cele mai importante probleme ale activității lor.In toate un loc important l-a ocupat contribuția adusă de tineret Ia îndeplinirea planului de producție pe 1962, participarea sa la asigurarea celor mai bune condițiuni pentru îndeplinirea planului pe anul 1963. La organizația de secție nr. 2 Construcții metalice de la „Uzinele mecanice“, s-a pus un accent deosebit pe calitate. Ioan Brădău, Ioan Milos, Ion Moise, Nicolae Ar- sene și toți ceilalți 18 vorbitori au analizat cu multă maturitate problema luptei pentru o calitate cît mai ridicată, mulți dintre ei făcînd propuneri apreciate de adunare ca foarte importante.Fără a neglija calitatea — problemă deosebit de importantă pentru întreprinderea de produse chimice „Solventul“ — darea de seamă a comitetului organizației de bază U.T.M., și, pe marginea ei, utemiștii în dezbateri, a pus un accent deosebit pe creșterea productivității muncii și Reducerea prețului de cost. „Planul de producție pentru anul 1963 — se spune în darea de seamă — este mai mare cu 20 la sută. El lipsit propagandistul, va trebui îndeplinit în linii mari cu aceleași capacități de producție. In asemenea condiții creșterea productivității muncii capătă o importanță cu totul deosebită“. Inginerul șef al întreprinderii, secretarul organizației de partid, numeroși alți tineri muncitori, ingineri și tehnicieni, au acordat o importanță deosebită ridicării calificării tineretului, participării lui în număr cît mai mare la mișcarea de inovații și raționalizări. S-a discutat cu seriozitate problema întăririi disciplinei în producție, folosirii fiecărui minut, criticîndu-se cu asprime acei tineri care își pierd inutil timpul prin fabrică, nu aplică întocmai in-

dările de în fața ute- dicațiile maiștrilor, nu se străduiesc să-și însușească din ce în ce mai bine meseria.In cele patru adunări care au avut loc, cu multă seriozitate a fost analizată munca de educare comunistă a tineretului. Conținutul învățămîntului politic, al adunărilor generale, organizarea timpului liber al tineretului și-au găsit, pe rînd, locul cuvenit în dările de seamă și în dezbateri. In organizația de secție U.T.M. de la împletitorie — „Industria lî-

In organizația de bază nr. 4 de la „Tehnometal“ utemiștii, în cuvîntul lor, au dat o atenție deosebită adunărilor generale. Mihai Francisc, Gheorghe Stoica, Alexandru Mărioara și alți tineri care au luat cuvîntul nu s-au ; " de conținutul „Vrem ca în să avem ceva să plecăm cu bogate“ — au nerile concrete făcute de utemiști în toate cele patru adu-

atrage toți tinerii la îndeplinirea sarcinilor ce stau în fața organizației. Comitetul orășenesc U.T.M. este dator să ajute încă de acum noile organe a- lese pentru a nu se mai repeta lipsurile criticate de utemiști.

Sărbătorile noastre

so-

între 
vom

(Urmare din pag. I) 
stat, expuneri, vizite la muzee și 
case memoriale etc.) vor îmbogăți 
și mai mult acel moment sărbăto
resc de aprofundare a răspunde
rii tînărului cetățean pentru 
cietatea noastră socialistă.

Să petrecem un timp 
oamenii fabricii și ne
da de îndată seama cît de 

puternic s-a înrădăcinat la noi 
spiritul de întrajutorare, de tovă
rășie, de prietenie. Dacă, alături, 
tovarășul proaspăt venit în uzină, 
neinițiat, își îndeplinește mai greu 
sarcina de plan muncitorul iscusit 
îi împărtășește din experiența sa, 
îi ajută să meargă în pas cu co
lectivul. Inovația de cele mai 
multe ori e rodul cugetării, fră- 
mîntării și al ajutorului unui întreg 
colectiv de tovarăși. Colectivele 
înseși se ajută reciproc pentru a 
fi la nivelul celor fruntași. Infr-o 
asemenea atmosferă se nasc și 
tradiții noi de viață cu un conți
nut luminos.

Tînărul fruntaș în producție Vio- 
rel Cerchizan, lăcătuș în secția 
conducte, își cere scuze pentru 
neputința de a reda în cuvinte a- 
dîncul sentiment trăit de ei la 
„sărbătoarea fruntașilor“. „Erau a- 
colo toți tovarășii mei 
și eu nu știam cum să 
mese pentru cinstea ce mi se fă
cea. De fapt eu nu-mi î , 
sem decît îndatoririle de munci
tor“, 
pînă mai 
școala profesională 
Constantin Nedefu, unul din cei 
mai buni muncitori din rafinărie 
— cel care îl ajutase cu atîta căl
dură și dragoste încă din timpul 
practicii să-și însușească măiestria 
profesiunii •— și toți ceilalți frun
tași sărbătoriți în ziua aceea la 
club își îndepliniseră, de fapt, pro
priile lor îndatoriri. Dar colectivul 
socialist prețuiește tocmai acest 
fel de a munci cu pasiune, cu a- 
vînt, cu sentimentul răspunderii 
pentru sarcina ce ți-a fost încre
dințată pe locul de producție. Săr
bătoarea fruntașilor uzinei, ai fa
bricii, ai șantierului, ai gospodă
riei colective este una din expre
siile prețuirii ce se dă omului și 
muncii sale în societatea noastră. 
Și tot un semn al acestei prețuiri 
sînt și alte sărbători care s-au năs
cut în colectivele noastre de 
muncă, din relațiile noi statorni
cite între oameni. Aniversarea zi
lei de naștere de exemplu. Son
dorul Băcanu Stelian mai este 
și acum nedumerit cum de au*ți
nut minte tovarășii săi că el îm
plinea în ziua aceea 29 de 
ani ; l-au felicitat, i-au făcut
cadouri, i-au urat succes la

examenul de maturitate. De cele 
mai multe ori astfel de săr
bătoriri au loc spontan, fără 
prea multe pregătiri. Cînd lăcătu
șului Gheorghe Manolache i-a 
născut sofia, tovarășii lui de muncă 
l-au felicitat și i-au făcut un ca
dou destul de obișnuit. Dar cit 
de mari i-au fost mîndria și emo
ția simfind căldura și dragostea 
colectivului. S-ar fi putut ca oa
menii nici să nu-i fi luat în seamă 
bucuria. Ei bine, tocmai asta nu 
s-a întîmplat. Dacă omul de lingă 
noi trăiește o mare bucurie, atunci 
— și-au zis petroliștii — să trăim 
și noi această bucurie împreună 
cu el.

★
Asemenea sărbători au început 

să se încetăjenească tot mai mult 
în viaja colectivelor noastre. Iz- 
vorîte din relațiile noi, socialiste, 
și fiind o expresie a locului de 
cinste pe care-l ocupă munca în 
societatea noastră, ele exercită 
o puternică influentă educativă a- 
supra maselor de oameni, con
structori ai socialismului

de muncă 
le mul(u-

îndeplini-

Așa este. Și Cerchizan — 
acum doi ani elev la 

și maistrul

Cînd
(Urmare din pag. I)tr-o foaie de șpan trebuie să scoată atîtea semifabricate, de bună seamă că el se va strădui să o folosească în mod cît mai rațional, re lucrează cum viință.Cei mai mulți citorii care lucrează în atelierul de bandzig sînt tineri. Se poate spune că ei hotăresc soarta consumurilor specifice la panama, la căptușeală tricot păros, la căptușeală cizme etc. Lui Ion Bălan, șeful acestui atelier, nu-i vine să creadă că la articolele amintite consumurile specifice sînt depășite. Dar iată că tocmai cînd purtam discuția, tînărul Ion Grecu scapă pînza dincolo de marginea formei șablonului și aruncă la deșeuri o bucată mare de șpan. în lada cu deșeuri sînt zeci de asemenea bucăți!De luna trecută aici s-a făcut un pas înainte în gospodărirea materiei prime. S-a introdus o nouă șablonare prin care se asigură o dublă încadrare a șabloanelor pe aceeași suprafață și care a-

Altfel, fieca- crede de cu-dintre mun-

arătat mulțumiți unor adunări, fiecare adunare . nou de învățat, cunoștințe mai cerut ei. Propu-
Hotărîri 

mobilizatoare

în orașul Timișoara

au or- au pe

nei" a fost aspru criticat comitetul U.T.M. pentru modul în care a fost organizat anul trecut învățământul politic. în loc să organizeze un cerc politic în această secție, tinerii fost repartizați la cercuri ganizate în alte secții. Ei criticat comitetul U.T.Mjîntreprindere și pentru ușurința cu care anul trecut a selecționat propagandiștii. Din această pricină în repetate rînduri, cercul nu și-a putut• desfășura activitatea fiindcă aEi au apreciat totodată faptul că în acest an de învățămînt s-au luat măsuri pentru ca asemenea situație să nu se mai repete. Au cerut însă membrilor biroului și comitetului U.T.M. pe întreprindere să controleze mai îndeaproape activitatea propagandiștilor, cursan-ților.

nări de alegeri au mers pe această linie.Dările de seamă, care au fost în general bune, au analizat însă superficial stilul de muncă al comitetelor organizațiilor de bază s-au birourilor U.T.M. de secție. Or, așa cum au dovedit-o dezbaterile, a- cesta a fost un punct nevralgic în activitatea de organizație. La „Solventul“ și secția împletitorie — „Industria linei“ utemiștii au criticat munca sectară a comitetului și respectiv a biroului U.T.M. Participanții la adunările de alegeri de la organizația de bază nr. 4 „Tehnometal“ și organizația nr. 2 construcții metalice „Uzinele mecanice“ nu s-au arătat mulțumiți de felul în care a fost planificată munca de organizație. Ei au criticat cu asprime slaba preocupare manifestată pentru a forma splec-, tive pe resoarte, pentru a a-

Realizarea unei producții de înalt nivel tehnic a necesitat moderni
zarea halei de montare și prelucrare de la Uzinele de pompe și 
mașini agricole din Capitală. latăJ pe utemistul Grigore Teodor 
controlînd cu atenție calitatea produselor executate de el la noile 

ins,ala|ii. Fo)o , AGERPRES

Proiectul de hotărîri prezentat a arătat, în fiecare caz în parte, seriozitatea cu care s-a lucrat pentru întocmirea lui.La „Solventul“, la organizația nr. 2 construcții metalice,. „Uzinele mecanice“, comitetele organizațiilor de bază U.T.M., utemiștii antrenați în această muncă, au discutat din vreme cu organizația de partid, cu conducerea întreprinderii, respectiv a secției, cu maiștri, tehnicieni, muncitori în vîrstă, cu tineri. Propunerile, sugestiile adunate au constituit un bogat material pentru întocmirea proiectului de hotărîre. Completat în adunare cu propunerile făcute de utemiști, avînd pentru fiecare sarcină date concrete și răspunderi precise, el constituie un plan bogat pentru activitățile viitoare.La „Solventul“, de pildă, în vederea sprijinirii tinerilor pentru a-și ridica calificarea profesională, în afara mobilizării lor la cele două cursuri ce vor fi organizate, s-a mai stabilit ca în colaborare cu cabinetul tehnic să se țină în fața tineretului 20 de conferințe despre cele mai noi probleme ce se ridică în industria chimică, iar trimestrial să se organizeze un concurs „Cine cunoaște mai bine meseria“. S-a mai stabilit, de asemenea,

că pînă la sfîrșitul lunii octombrie să se organizeze două brigăzi de inovatori, iar trimestrial, în fiecare secție, să se afișeze cele mai importante teme de inovații și raționalizări. Și la fel de concrete sânt și celelalte măsuri stabilite de adunarea generală.Nu la fel stau lucrurile însă cu proiectele de hotărîri prezentate în celelalte două adunări generale. Pregătite în pripă, fără un temeinic studiu prealabil, ele au fost generale, sărace în conținut, nerăspun- zînd sarcinilor mari care stau în fața organizațiilor respective. Este drept că ele au fost completate, întregite de propunerile utemiștilor. Comitetul orășenesc U.T.M. va trebui totuși să dea mai multă atenție și acestui aspect al muncii de pregătire a de alegeri.

R. P. Ungara a vizitat regiunea 
Hunedoara.

La sosire, pe aeroportul din 
Deva oaspeții ,au fost întîmpinafi 
de Dumitru Dejeu, președintele 
Cc.nițelului executiv al sfatului 
popular regional Hunedoara, de
putat în Marea 
la. Oaspeții au 
tul siderurgic 
doara.

Președintele 
regional a oferit un dejun în 
cinstea membrilor delegației. 
După-amiază, delegația Adu
nării de stat a R. P. Ungare s-a 
înapoiat în Capitală.

în cursul vizitelor, delegația a 
fost însoțită de Anton Moisescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, de deputata Maria 
Manolescu precum și de repre
zentanți ai Ambasadei R. P. Un
gare în R. P. Romînă.

Seara, oaspeții au asistat la 
un spectacol la Teatrul de operă 
și balet.

Adunare Nafiona- 
vizitat Combina
și orașul Hune-

Statului popular 
a oferit un dejun 
membrilor

ÏÏ1 yf

Intîlniri international« 
ale fotbaliștilorAmatorii de fotbal din Capitală și Ploiești vor avea prilejul să urmărească astăzi două meciuri internaționale care se a- nunță atractive. Pe stadionul Republicii, cu începere de la ora 16, Progresul București va juca în compania echipei poloneze Gwardia Varșovia.,.La Ploiești, echipa Petrolul își face debutul în competiția „Cupa orașelor tîrguri“, jucînd cu echipa cehoslovacă Spartak Brno.

tuturor adunărilor
în loc de concluzii

slăbiciunile amin-Cu toate 
tite, adunările generale care 
au avut loc și-au atins pe de
plin scopul. Este un lucru bun 
că la toate adunările care au 
avut loc au luat parte mem
brii comitetului orășenesc 
U.T.M., activiștii acestuia, ac
tiviști ai comitetului regional 
U.T.M. Aceasta va da posibi
litatea comitetului orășenesc 
ca, trăgînd concluziile nece
sare, să ia măsurile cuvenite 
pentru ca alegerile U.T.M., 
care abia au început, să ducă 
la îmbunătățirea simțitoare a 
întregii activități de organi
zație.

(Agerpres)

Lacul Herăstrău din Capitală a fost 
recent... scena unei reușite de
monstrații de sporturi nautice, in 
fotografia noastră antrenorul de 
canotaj Gheorghe Spiță (Voința), 
realizează pentru iubitorii acestui 

sport cîteva „ture de lac“
■ 11.: ’ieri ii

Foto : P. ROMAȘAN
PETRU ISPAS
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In curînd mondialele de volei
Peste 

U.R.S.S. 
ediții a 
de volei, la care participă 
mai bune 28 formații reprezenta
tive din lume. întrecerile preli
minarii vor avea loc cu începere 
de la 11 octombrie la Kiev, Le
ningrad, Riga și Moscova. Cele 
mai bune echipe din preliminarii 
vor lua parte la turneul final pro
gramat la Moscova, 
a cincea oară cînd 
noastre participă la 
de volei. Cea mai

cîteva zile în 4 orașe din 
vor începe întrecerile noii 
campionatelor mondiale 

cele

Cupa agriculturii“ 
în regiunea Suceava

11A

Pe stadioanele din 
Suceava și Clmpulung 
Moldovenesc s-au dis
putat întrecerile eta
pei regionale a „Cu
pei agriculturii“. În
trecerile s-au disputat 
la oină, trîntă, gim
nastică, handbal în 7, 
volei, popice și 
clism. Pe primul 
la gimnastică 
clasat echipele

ci- 
loc 

s-au 
de

băieți șl tete ale a- 
sociației „Zootehnis
tul" de la Cendriceni- 
Dorohoi, iar la vo
lei întrecerea a iost 
cîștigată de echipa co
lectiviștilor din Dum
brăveni (raionul Bo
toșani).

Anul acesta, la în
trecerile din cadrul 
„Cupei agriculturii" 
au participat în re-

perfor.

giune peste 
sportivi de la 
din care 10 000 tine
re iete. Din cele 13 
discipline la care s-au 
desiășurat concursuri
le, cei mal mulți par- 
ticipanți au 
tirul 
peste 
pecliv

50 000 
sate

întrunit 
și atletismul, 
6 000 și res- 
9 000.

(Agerpres)

o mînă adună, iar alta risipește...

manfă a realizat-o echipa mas
culină care în 1956 la Paris a ocu
pat locul doi, jucătorul nostru Șt. 
Roman, fiind considerat atunci 
unul dintre cei mai buni din lume. 
La ultima ediție a campionatelor, 
de lă Rio de Janeiro, echipa ro
mînă a ocupat locul trei după 
cele ale U.R.S.S. și' R. S. Ceho
slovace.

în preliminarii, echipa mascu
lină a R. P. R. va juca la Lenin
grad, iar cea feminină la Mos
cova. (Agerpres)

Parcul național al Retezatu« lui ! Iată aici și-au dat întîl- nire anul acesta, grupul elevilor de la Cluj cu cel al studenților de la Timișoara, cu cel al muncitorilor și tehnicienilor de la Hunedoara, cu cel al inginerilor de la Iași, cu nenumăratele grupuri de la București. Numai în registrul de vizitatori al cabanei Gura Zlata au fost înscriși pîn,ă la 27 iulie 1962 (aproximativ jumătatea sezonului), 1 874 de turiști de toate viratele și profesiile, din toate colțurile țării. Sînt cei care au ales, dintre moz.iplele posibilități pe care le au la dispozi- ție pentru a-și putea petrece concediul de odihnă, acest masiv unic prin frumusețile sale.Dar...Priviți tovarășe director al întreprinderii balneo-climate- rice-Deva marcajul în cele mai dificile porțiuni ale urcușului (peste vîrfurile Păpușa, Pelea- ga, peste Custura Galeșului) este atît de șters îneît cu mare greutate se mai zărește pe cîte o piatră, iar stîlpii de marcaj lipsesc pe multe trasee. Săgețile indicatoare din Căldarea Bucuriei au ruginit atît de tare că nu mai poți ști: sînt 8 sau 3 ore și pînă unde anume ? în alte părți stîlpii cu săgețile sînt căzuți la pămînt indicînd astfel direcții foarte greșite... Vă puteți închipui cum e cînd se lasă ceața ? Atunci, acest... neașteptat concurs de orientare turistică devine foarte dificil ! Noroc că turiștii au descoperit existența acelor grămăjoare de pietre orânduite cu grijă de către ciobani la distanță de numai aproximativ 20 m una de alta, care poartă numele de „momii“ și care duc cel mai sigur... la stînă sau la cabană.Drumurile în Retezat lungi de 7 — 9 — 12 și 15 ore. Cele numai 5 cabane ale masivului sînt depărtate una de alta, depărtate de centrul masivului, la o altitudine mică (turiștii se plîng că trebuie să facă în fiecare zi același drum de cel puțin 6 ore ca să ajungă pe creste !). Fosta tabără de corturi de la lacul Lia, care există doar în broșura editată de O.N.T. anul acesta și în amintirile nu prea vechi ale mai multor turiști, ar fi într-adevăr foarte necesară !Aprovizionarea cu alimente se pare că este și ea destul de defectuoasă din moment ce la cabana Buta și la Gura Apei lipsesc uneori unele articole foarte necesare turiștilor iar mîncarea caldă nu se poate prepara decît la două din cabanele masivului.în același timp din Masivul Retezat, o parte dintre turiști merg mai departe, drum de 13 ore, pînă la Complexul turistic de la Muntele Mic, din regiunea Banat.Acolo ei întîlnesc confortabile, sclipind dine și curățenie cu o bine aprovizionată, ce satisface cu succes cele mai exigente gusturi, un personal deo. sebit de corect și binevoitor. Acestea sînt dovezi că atunci cînd există preocupare turiștii se simt în excursii așa cum își doresc : ca acasă.

sînt chiar

cabane de or- cantină

EUGENIA GROSU
studentă

Combinatul Carbonifer Valea Jiului
ANGAJEAZA

în condițiile H.C.M. în vigoare, următorul personal de spe
cialitate :

duce lunar economii de aproape 30 000 lei.Firește, economiile de materiale la acest atelier ar fi fost mult mai mari dacă conducerea tehnică a uzinei nu întârzia, în mod nejustificat, cu un trimestru, introducerea noii metode de șablonare. Acum, cînd posibilitățile de gospodărire mai judicioasă a materiei prime au crescut, cînd există condiții ca depășirile de consum specific să fie recuperate, se cere din partea fiecărui tînăr să lupte pentru ca nici o bucățică de materie primă să nu ia drumul lăzii de deșeuri.Experiența a dovedit că e- conomii se pot face la fiecare loc de muncă. La benzile de confecționat cizme fără fermoar brigăzile conduse de Ni- culina Vetu și Aneta Neagoe aduc întreprinderii, lunar, economii între 25 000—30 000 lei. Cum reușesc ele acest lucru ? „Datorită îmbunătățirii calității produselor — ne spune maistrul de schimb Vasilica Marcu. Peste 80 la sută din producția lor zilnică întrunește condițiile pentru a fi încadrată la calitatea întîi.

economiile fac“.De aici rezultă mari pe care ele leTrecînd din atelier în atelier am ajuns și în secția prese. în uzină i se spune „mînă spartă”. De ce ? Pentru că la talpa galoșată s-ău înregistrat cele mai mari depășiri la consumurile specifice. Privești pantofii de tenis și îți spui: ce repede și frumos se produc ! La fiecare minut presele automate vul- canizează o pereche de teniși. Numai că la mașinile 1 001, 1 003, 1 004 și 1 006 tenișii au abfaluri (margini ce se aruncă) care ajung la 1—1,5 cm. Și aici se produc zilnic mii de perechi de teniși. Risipa este — după cum se vede — evidentă. Respectîndu-se însă gramajul de talpă, așezîndu-se banda pentru galoșare în mod corect, conform pescripției tehnologice, ea ar putea fi înlăturată. în secție există un post utemist de control. Buna gospodărire a materiei prime și materialelor este o problemă care ar trebui să stea atenția postului utemist control. Dacă acesta ar organizat 3—4 raiduri în gătură cu felul cum luptă
în de fi le- ti-

nerii pentru reducerea consumurilor specifice la prese, rezultatele ar fi fost altele.Acestea sînt numai cîteva locuri de muncă unde însemnate rezerve interne nu sînt bine valorificate, unde experiența bună a fruntașilor nu este generalizată în mod corespunzător. O mare răspundere pentru aceste neajunsuri revine organizației U.T.M. Ea are datoria să-i ajute pe tineri să lucreze mai bine, să creeze o puternică opinie a colectivului împotriva celor care fac greutăți în îndeplinirea angajamentului luat de colectivul uzinei. Acest lucru se poate realiza printr-o mai intensă muncă politică, printr-o preocupare permanentă pentru ridicarea calificării profesionale a tinerilor muncitori. Contribuția pe care o aduc posturile utemiste control mii nu se face încă simțită. Ele nu măsură ale uzinei cauză nu acționează cu destulă eficacitate în direcțiile principale. Ce trebuie făcut ? în primul rînd, organizația .U.T.M, are datoria să oriente-

de în acțiunea de econo-cunosc în suficientă problemele economice și din această

în aleor-
ze mai bine munca posturilor, să le ajute în mod concret în organizarea unor raiduri problemele principale muncii tinerilor.Peste cîteva zile în toateganizațiile U.T.M. de secții vor avea loc adunări generale de alegeri. Iată un bun prilej ca utemiștii să analizeze multilateral activitatea tinerilor în producție, cauzele depășirii consumurilor specifice la unele materii și materiale. Fiecare utemist are datoria să-și analizeze cu spirit de răspundere, critic și autocritic, propria sa muncă și pe cea a celorlalți tineri privind gospodărirea materiei prime și a locului de muncă, să facă propuneri pentru îmbunătățirea activității în acest Aceste propuneri să urmărite și aplicate ziat în viață.De asemenea, o mai mare trebuie tinderii experienței te. Uzina are numeroși tineri fruntași, experiența muncitorilor vîrstnici constituie un tezaur care, folosit cu chibzuință, poate contribui la ridicarea muncii pe o treaptă superioară.

sens, fie apoi neîntîr-atenție dată ex- înainta-

•— ingineri mineri
— ingineri electro-mecanici și energetici
•— ingineri proiectanți mineri
— inginer topograf„
— tehnician I metrolog
— maistru principal în specialitatea mașinilor 

pentru producerea oxigenului

Cererile se vor adresa direct Combinatului Carbonifer Valea 
Jiului — serviciul Cadre și Invățămînt-Petroșani — regiunea 
Hunedoara.
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Vizita solilor poporului romîn

in Indonezia
(Urmare din pag. I)

prim ad-interim, și de Suban- 
drio, locțiitor al ministrului 
prim, ministru al afacerilor 
externe.

Președintele Sukarno a con
ferit tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej cel mai înalt 
ordin indonezian : „Steaua Re
publicii Indonezia, clasa I", to
varășului Ion Gheorghe Mau
rer „Steaua Republicii Indo
nezia, clasa a II-a“, iar tova
rășului Corneliu Mănescu ace
lași ordin clasa a IlI-a. Con
ducătorii de stat ai Romîniei 
au mulțumit pentru înaltele 
distincții acordate.

Președintele Sukarno a ofe
rit apoi în cinstea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej un 
banchet la palatul Merdeka.. 
Au participat, de, asemenea, 
tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer și Corneliu Mănescu. Din 
partea Indoneziei au fost pre- 
zenți J. Leimena, ministru 
prim ad-interim, dr. Suban- 
drio, locțiitor al ministrului 
prim, ministrul afacerilor ex
terne, Chairul Saleh, președin
tele Adunării Populare Con
sultative Provizorii, Zainul 
Arifin, președintele parlamen
tului, generalul Nasution, loc
țiitor al ministrului prim, mi
nistru al apărării și securită
ți, dr. Suhardjo, locțiitor al 
ministrului prim, prof. dr. Mo
hammed Yamin, locțiitor al 
ministrului prim, Notohami- 
proăjo, locțiitor al ministrului 
prim, prof. dr. P.rijono, mini
stru pentru problemele învă
țămîntului, Aii Sastroamidjojo, 
președintele Partidului Națio
nal din Indonezia, D. N. Ai- 
dit, președintele C.C, al P.C. 
din Indonezia, șefii statelor 
majore ale Forțelor armate te
restre, Forțelor Militare aeri
ene și Flotei Maritime mili
tare și poliției. La sfîrșitul 
banchetului, președintele Su
karno a rostit un toast.Romînia și Indonezia — a 
spus președintele dr. Sukarno — au multe lucruri comune. Ne înțelegem foarte bine unul pe altul. Iată de ce sîntem atît de bucuroși că dv. prietenii noștri, ați sosit în Indonezia. Guvernul și poporul indone- . zian sînt fericiți că sînteți oaspeții noștri. Urările noastre sînt adresate dv. și, în același timp, poporului romîn. Vizita în Indonezia contribuie la prietenia Romînia șidv.foarte mult frăția dintre donezia.Libertatea, socialismul, Și In-pa-

cea mondială — a spus președintele dr. Sukarno — pot fi realizate numai prin eforturi comune, prin lupta comună a tuturor forțelor progresiste din lume.Cînd am fost în vizită la București am subliniat că Indonezia nu luptă singură, că ea luptă împreună cu toate forțele progresiste din lume. Știm că Romînia se află în rîndul forțelor progresiste din lume. Iată de ce — a spus în continuare președintele dr. Sukarno — colaborarea dintre Romînia și Indonezia, dintre poporul romîn și poporul indonezian, dintre guvernul romîn și guvernul indonezian este atît de perfectă, atît de strînsă. Noi vrem să dezvoltăm cît mai mult posibil a- ceastă colaborare.Dv., dragi oaspeți, ați venit aici ca un simbol al prieteniei, al luptei pentru dreptate, pentru socialism, pentru frăția popoarelor. Iată de ce sînt atît de fericit să . vă confer cel mai înalt ordin al Republicii Indonezia.în încheiere, președintele dr. Sukarno a toastat în sănătatea președintelui Consiliului de Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a primului ministru Ion Gheorghe Maurer, pentru poporul romîn, pentru prosperitatea și prietenia dintre cele două popoare, pentru pacea mondială, pentru cele mai înalte idealuri ale popoarelor romîn și indonezian.A fost intonat imnul de stat al Republicii Populare Romî- ne.
A toastat apoi tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej.Mulțumind din toată inima pentru primirea deosebit de frumoasă și prietenească făcută delegației romîne în Indonezia, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a spus: Poporul romîn Se bucură de simpatie și înaltă considerație din partea poporului indonezian și a conducerii acestuia, așa după cum și poporul romîn stimează și privește cu simpatie eforturile poporului indonezian în munca sa creatoare.în continuare, Gheorghiu-Dej a popoarele noastre vreme îndelungată pînirii străine, au toată vigoarea pentru a-și do- bîndi libertatea. Președintele Consiliului de Stat a subliniat că popoarele romîn și indo-

nezian sînt hotărîte să lupte pentru consolidarea cuceririlor dobîndite, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai și cultural, pentru ideea cooperării între popoare, pentru pace.Subliniind dorința de pace a popoarelor, vorbitorul a spus că a soluționa problemele internaționale pe calea armelor ar fi cea mai mare nebunie, ar însemna o adevărată catastrofă pentru popoare. Țările socialiste, a spus tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej, luptă consecvent pentru pace, pentru dezarmarea generală și totală, pentru interzicerea experiențelor cu bomba atomică, împotriva răspîn- dirii armei atomice.Forțele păcii sînt raportul de forțe partea popoarelor de pace, care sînt de pericolul unui și devin din ce active. Tovarășul Gheorghiu-Dej a este de acord cu președintele Sukarno că pacea poate fi apărată prin lupta unită a tuturor front cauză buția porulVorbind despre colaborarea dintre țările și popoarele noastre și împărtășind aprecierea pozitivă făcută de președintele Sukarno, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a a- rătat că întîlnirile și convorbirile prietenești cu personali-

puternice, este de iubitoare conștiente nou război în ce mai Gheorghe arătat că
popoarelor. în acest uriaș, pentru această nobilă, își aduc contri- și poporul romîn și po- indonezian.

tați indoneziene au cuprins un cîmp larg de probleme, examinîndu-se soluții pentru a lărgi cadrul cooperării și a sprijini în perspectivă colaborarea de lungă durată. Noi sîntem gata — a spus președintele Consiliului de Stat — să venim în întîmpinarea oricărei propuneri raționale și care să intereseze atît Indonezia, cît și Romînia. După ce a mulțumit cordial pentru înalta distincție acordată, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej a toastat pentru prietenia romîno-indoneziană, pentru dezvoltarea colaborării dintre poporul romîn și poporul indonezian, pentru prosperitatea poporului indonezian, în sănătatea președintelui Sukarno și a colaboratorilor săi.A fost intonat imnul Indoneziei.
Oaspeții romîni, împreună 

cu înaltele personalități indo
neziene, în frunte cu dr. Su
karno, au participat la un 
spectacol care a cuprins dan
suri populare indoneziene din 
lava, Sumatra și Bali, Progra
mul a prilejuit cunoașterea 
unora dintre cele mai repre
zentative creații ale străvechii 
culturi indoneziene, a oferit o 
imagine a înfloririi artei po
porului indonezian liber.

Printre oaspeți la spectacol 
a participat și o delegație din 
Irianul de vest.

La sfîrșitul spectacolului, to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și Ion Gheorghe Maurer 
au oferit flori artiștilor indo
nezieni.

Noua clădire a magazinului 
universal „Zenit" din orașul 

Katowice (R. P. Polonă).In regiunile desțelenite ale U.R.S.S.

Șantiere studențești
Din inițiativa studenților so

vietici în regiunile desțele
nite au fost organizate o 

serie de șantiere studențești.
Intr-o regiune egală cu 21 de ra

ioane, în 128 de sovhozuri-gigant, 
care ocupă o suprafafă de aproape 
200 000 km p, — cît două Portu- 
galii — se află șantierele studen
țești din regiunile păminturilor 
desțelenite.

Vara aceasta, în Ținutul pământu
rilor deșjelenite (Kazahstan) a ple
cat un grup de 10 000 de student! 
de la 30 de institute din Moscova, 
Leningrad și Kiev.

Solii tineretului din aceste trei 
mari orașe ale Uniunii Sovietice au

construit in ultimele luni în Ținutul 
păminturilor desțelenite peste 1000 
de apartamente pentru muncitorii 
și funcfionarii sovhozurilor și a- 
proape 800 mari obiective de pro
ducție și social-culturale.

Cu mîinile studenților au fost 
construite anul acesta școli pentru 
5 000 de elevi, silozuri cu o capa
citate de 6 milioane puduri cere
ale, adăposturi pentru 30 000 vite 
cornute mari și pentru 40 000 oi.

In afară de aceasta, tinerii con
structori au ținut 850 lecții și con
vorbiri la taberele de cimp, iar 
artiștii lor amatori au dat peste 
400 de concerte.

Vizita Iebh !_♦ L Brejnev 
in R» F* Iugoslavia

Foto : CAF-Varșovia

Vizata ministrului 
Economiei Forestiere 
al R.P. Romine in AngliaLONDRA 2 (Agerpres). — Ministrul Economiei Forestiere al R. P. Romine, Mihai Su- der, care se află într-o vizită în Anglia, a avut la 1 octombrie o întrevedere cu Christopher Soames, ministrul agriculturii, pescuitului și alimentației din Marea Britanie.Cu acest prilej au fost purtate discuții privind probleme ale economiei forestiere din cele două țări. A fost prezent Al. Lăzăreanu, ministrul R. P. Romine la Londra.Mihai Suder a mal avut o întrevedere cu Alan Green, ministru de Stat la Ministerul Comerțului.în cadrul programului oficial de vizite în Anglia, Mihai Suder a vizitat firma „Ercol Furniture Ltd.“, mai multe întreprinderi forestiere din E- dinburgh precum și laboratorul de cercetări științifice pentru produsele forestiere din Buckinghamshire.

Mai limite siate arabe au recunoscut
Republica Arabă Yemen

u V

Presa indoneziana despre vizita 
înalțiior oaspeți romîni

BELGRAD 2 (Agerpres). — TASS transmite : în dimineața zilei de 2 octombrie, L. I. Brejnev, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., s-a reîntors la Belgrad din călătoria făcută în țară. împreună cu L. I. Brejnev la Belgrad a sosit I. Broz Tito, președintele Iugoslaviei.

membri ai Vecei Executive a Croației, deputați ai Scupșcinei.V. Bakarici și L. Brejnev au rostit toasturi. Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

SANAA 2 (Agerpres). — A- genția France Presse anunță că mai multe state arabe, printre care R.A.U., Republica Tunisia și Republica Democrată Populară Algeria au recunoscut Republica Arabă Yemen.După cum se știe, în noaptea de 26 spre 27 septembrie în Yemen a avut loc o lovitură de stat. Un grup de ofițeri, sprijiniți de unitățile militare în subordine, au înlăturat regimul monarhic și au proclamat Yemenul republică. Ultimul rege, imamul Muhâmmed ben Ahmed a murit sub dărî- măturile palatului său, supus tirului de artilerie în noaptea de 26 spre 27 septembrie. Postul de radio Sanaa a transmis imediat un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe,

în care se arăta că Republica Arabă Yemen „își va respecta obligațiile față de celelalte state dacă nu sînt în contradicție cu principiile neutralității țării“. „Republica, preciza comunicatul, a hotărît înfăptuirea unor reforme în domeniul culturii și învățămîntului pentru a lichida înapoierea și a- nalfabetismul, va lua măsuri pentru lichidarea sistemului feudal și încurajarea activității capitalului liber, fără a permite însă transformarea lui în capital monopolist“.Consiliul de Miniștri al R. A. Yemen a anunțat la 2 octombrie crearea unui Consiliu național al revoluției și a unui Consiliu superior al apărării, în care vor intra toți șefii triburilor Yemenite.
(Agerpres)

tovarășul arătat că au suferit jugul stă- luptat cu

S.U.A. pun Ia cale noi acțiuniagresive împotriva Cubei
WASHINGTON 2 (Agerpres). — Marți s-a deschis la Washington conferința „neoficială“ care reunește pe reprezentanți a 14 țări latinoamericane. Conferința, care va dura două zile, este prezidată de secretarul de stat Rusk. Președintele Kennedy se va întîlni cu participanții la conferință în cadrul unui „dejun de lucru". Scopul urmărit de Departamentul de Stat prin convocarea conferinței este ralierea țărilor latino-americane într-un front comun în jurul politicii S.U.A. de agresiune împotriva Cubei.
în privința poziției țărilor 

latino-americane față de in
tențiile S.U.A., se consideră 
simptomatic faptul că la 
marea Departamentului 
Stat nu 
miniștrii 
din cele

ale Americii Latine și anume 
Brazilia, Argentina și Mexic, 
care nu sînt reprezentate la 
conferință la nivelul cerut 
de Washington. După cum 
reiese din relatările ziarelor 
americane, nici Chile și nici 
Bolivia nu au abandonat ră
ceala manifestată față de pre
siunile exercitate de Statele 
Unite pentru a obține spriji
nul în vederea unei agresiuni 
împotriva Cubei.

Calda ospitalitate cu care 
poporul Indoneziei a primit vi
zita înalților oaspeți romîni 
este reflectată și de presa in- 
doneziană.

Adresînd un călduros bun 
sosit tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, ziarul „Varta- 
Berita" scrie : Știm că Romî
nia și conducătorii ei luptă 
permanent pentru pacea și in
dependența popoarelor. Ne ex
primăm recunoștința poporu
lui 
care ne-a acordat sprijin de
plin în lupta noastră pentru 
eliberarea Irianului de vest.

Ziarul „Suluh Indonesia" 
scrie: Ziua de 1 octombrie are 
pentru poporul indonezian o 
dublă importanță : prima — 
s-a pus capăt dominației olan
deze în Irianul de vest; a 
doua, vizita înaltului oaspete 
din Romînia. în Romînia e- 
xistă mulți dintre tinerii no
ștri care studiază la diferite 
institute. Ne este încă vie în 
memorie vizita în Indonezia a 
experților romîni pentru a 

posibilitățile de cola- 
între Indonezia și Ro- 
Ne exprimăm convin- 
că această vizită a

și guvernului romîn,

studia 
borare 
mânia.
gerea 
înaltului oaspete romîn va fi 
de mare importanță pentru 
continuarea relațiilor priete
nești dintre cele două țări.

Vizita înaltului oaspete ro
mîn scrie „Berita Indonesia“ 
— este salutată tu căldură, 
din inimă. Popoarele noastre 
au multe asemănări și în pri-

mul 
țări 
popoarele respective să trăia
scă în belșug, luptă pentru 
lichidarea rămășițelor colo
niale de pe suprafața pămîn- 
tului, pentru instaurarea păcii 
în lume.

Ziarul „Harian Rakjat" sub
liniază că vizita întărește re
lațiile de prietenie tradiționale 
dintre Indonezia și Republica 
Populară Romînă. „Djakarta 
Daily Mail” își exprimă con
vingerea că vizita va contribui 
la o mai bună înțelegere în
tre popoarele Indoneziei și Ro
mîniei. Aceeași convingere 
exprimă ziarul „Merdeka”.

Ziarele „Bintang TimuP 
„Garuda” scot în relief posi
bilitățile de dezvoltare a co
laborării economice dintre cele 
două țări.

Vorbind despre Romînia — 
scrie ziarul „Warta Bhakti” 
— nu vorbești numai de 
eroism și exemplul construc
ției socialiste. Ci vorbești des
pre frumusețe, așa cum este 
reflectată de trandafirii care 
cresc în parcurile Romîniei și 
de-a lungul străzilor. într-a- 
devăr, sîntem fericiți să pri
mim pe înaltul oaspete al 
unei țări frumoase. Anul tre
cut cînd Bung Karno a vizi
tat această țară el a fost în- 
tîmpinat cu buchete de tran
dafiri. Prezenta vizită va con
tribui desigur la adîncirea 
colaborării între cele două 
țări.

rină faptul că cele două 
luptă pentru a face ca

BELGRAD 2TASS transmite : La 1 octombrie președintelePopulare a R. P. Croația, V. Bakarici, a oferit la Zagreb un dejun în cinstea președintelui Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., L. Brejnev. La dejun au participat Iosip Broz Tito, președintele Iugoslaviei, A. Rankovici, vicepreședintele Vecei Executive Federative,

Scupșcinei Amănunte despre nelegiuirile rasiștilor
din Mississippi (S. U. A.)NEW YORK 2 (Agerpres). Agențiile de presă continuă să acorde spații largi situației declanșată în S.U.A., de așa- numitul „caz Meredith'. După înscrierea negrului Meredith

O mare parte din populafia 
orașului Quayaquil (Ecuador) 
trăiește în condiții de cruntă 
mizerie. In fotografie : cîteva 

locuinfe" de la periferia 
orașului

au răspuns Ia 
de externe a 

mai importante

-- •—
93 de ani

apel 
trei 
țări 1

de la nașterea

lui Mahatma Gandhi

DELHI 2 (Agerpres). — La 
2 octombrie s-au împlinit 93 
de ani de la nașterea eminen
tului conducător al mișcării 
de eliberare națională a In
diei, Mahatma Gandhi. Acea
stă dată este sărbătorită pe 
larg în întreaga țară ca ziua 
dezarmării și luptei împotriva 
experiențelor nucleare. în di
mineața zilei de 2 octombrie 
președintele republicii, Rad- 
hakrishnan, și primul mini
stru Nehru au vizitat locul de 
incinerare al lui Gandhi — 
Radjghat — și au depus co
roane. La 2 octombrie, la 
Delhi au avut loc numeroase 
mitinguri în apărarea păcii, 
împotriva cursei înarmărilor 
nucleare.

Pe adresa Comitetului cetă
țenesc pentru dezarmare din 
Delhi care desfășoară campa
nia pentru stringerea de sem
nături împotriva primejdiei 
războiului nuclear au sosit 
mesaje de salut din partea 
președintelui Indiei, Radha- 
krishnan, al lui Bertrand 
Russell și John Bernal.

Atmosfera încordată
în Rhodesia de sud

parte, populația băștinașă tră
iește într-o cumplită mizerie 
și este supusă celor mai aspre 
legi de discriminare rasială. 
Aceeași soartă o are și popu
lația africană din teritoriile 
Nyassaland și Rhodesia de 
nord, teritorii care împreună

upta populației a- 
fricane din Rho
desia de sud îm
potriva domina
ției coloniale a 
luat în ultimul 
timp o amploare

deosebită. încercînd să înnă- 
bușe această luptă, guvernul 
rasist, în fruntea căruia se a- 
flă Whitehead, om de casă al 
colonialiștilor englezi, a luat 
în grabă măsuri de reprima
re. Principalul partid al bă
știnașilor — Uniunea popu
lară africană „Zimbabwe" a 
fost interzis, iar unii din lide
rii lui au fost arestați. Prin 
forța armelor, autoritățile co
loniale acționează cu sălbăti
cie împotriva grevelor, mitin
gurilor și demonstrațiilor a- 
fricanilor. După cum trans- 

Imite agenția „ASSOCIATED 
PRESS" pînă acum au fost 
arestați peste 1 000 de patrioți. 
Trupe engleze patrulează pe 
șosele și în orașe. Au avut loc 
ciocniri între populația de 
culoare și poliția britanică. 
în țară domnește o atmosferă 
de încordare.

După cum se știe, Rhodesia 
de sud (389 362 km p, 3 070 000 
locuitori) este o posesiune co
lonială engleză care, pe lingă 

' frumusețile naturale, posedă 
și numeroase bogății. Ele se 
scurg în buzunarele cercurilor 
monopoliste engleze și ale au- . .

( torităților coloniale locale, nialiste.j exponente ale intereselor ma- Autoritățile rasiste fac mult 
| rilor monopoluri. Pe de altă caz de o așa zisă „autoadmi-
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cu cel al Rhodesiei de sud au 
fost incluse cu forța de către 
Anglia în 1954 într-o federa
ție. Prin aceasta Marea Bri
tanie spera să-și consolideze 
dominația în cele trei țări. în 
fruntea federației se află Roy 
Welensky care a instaurat rin- 
duieli rasiste în spiritul celor 
din Republica Sud-Africană. 
Popoarele celor trei teritorii, 
însă, luptă cu hotărîre pentru 
acordarea independenței și 
cer lichidarea federației colo-

nistrare" a Rhodesiei de sud. 
Iată, de pildă, ce se ascunde 
în spatele acestei „autoadmi- 
nistrări“. Anul trecut, autori
tățile rasiste au elaborat o 
„constituție“ pe care au im
pus-o populației. In fapt ea 
asigură perpetuarea domina
ției minorității europene. Con
form acestei „constituții" 
populația de culoare care nu
mără aproape 3 000 000 de lo
cuitori nu are dreptul în Adu
narea legislativă decît la 15 
locuri din cele 65. Restul de 
50 sînt ocupate de europeni 
care formează numai 8 la sută 
din întreaga populație. Afri
canii au condamnat vehement 
această „constituție". Autori
tățile au răspuns cu repre
salii.

în prezent, în Rhodesia de 
sud se fac pregătiri în vederea 
„alegerilor“ care urmează să 
aibă loc în scopul de a „lega
liza" așa-zisa constituție. 
Pentru a-și realiza planurile, 
guvernul rasist a adoptat o 
serie de legi antidemocratice. 
Conducătorilor africani, pen
tru a-i izola de popor, li s-a 
interzis să organizeze mitin
guri și să ia cuvîntul în multe 
localități din țară.

Toate aceste 
clintit voința de 
porului Rhodesiei 
trioții blochează 
minează poduri, 
clădiri care aparțin coloniali-

acțiuni n-au 
luptă a po- 
de sud. Pa- 

drumurile, 
incendiază

știlor. S-au semnalat acțiuni 
chiar și în capitala 
Salisbury.
după cum relatează agenția 
„ASSOCIATED PRESS“ crea
rea unei armate de eliberare 
în Rhodesia de sud. Populația 
africană protestează cu tot 
mai multă tărie împotriva in
terzicerii partidului Uniunea 
populară africană „Zimbab
we“.

în sprijinul poporului din 
această țară se ridică o puter
nică mișcare de solidaritate. 
Federația sindicatelor din în
treaga Africă a publicat un 
document în care condamnă 
interzicerea partidului „Zim
babwe“. După cum anunță a- 
genția REUTER, la 25 septem
brie, la Londra, a avut loc o 
demonstrație de protest a stu
denților africani., Demonstran
ții purtau pancarde pe care 
era scris: „Să înceteze arestă
rile samavolnice", „Jos fascis
mul lui Whitehead", „Să fie 
creat un guvern african în 
Rhodesia de sud“. Ei au cerut, 
de asemenea, să fie anulată 
„constituția" reacționară și să 
se elaboreze o nouă constitu
ție bazată pe principii demo
cratice.

Lupta populației din Rhode
sia de sud a intrat într-o nouă 
etapă care se va solda inevi
tabil prin izgonirea asuprito
rilor colonialiști.

țării —
A fost anunțată,

GH. PURCÄREA

ca student al Universității din statul Mississippi „mii de soldați ai armatei regulate tinuă să fie masați în ford. Mississippi“, după relatează agenția United Press Internațional, pentru a zădărnici izbucnirea unor noi tulburări provocate de rasiștii din oraș stimulați de autoritățile statului Mississippi și de cele mai reacționare ele-

con- Ox- cum
rile albilor (citește : rasiștilor — nr) din sud" să opteze pen. tru „obținerea unei compensații importante prin voturile negrilor din nord“. Acționînd în virtutea acestor interese, autoritățile federale au arestat, potrivit agențiilor de presă "" -------dede cele mai reacționare mente din alte state.Constrînsă de interesele campaniei electorale, administrația Kennedy s-a văzut nevoită să ia unele măsuri mai eficiente împotriva dezmățului rasist din Mississippi. După cum relatează agenția France Presse, „în încercarea de forță care i-a fost impusă cu mai puțin de o lună înaintea alegerilor legislative, Kennedy risca foarte mult“. Astfel, el a hotărît ca acceptînd „pierderea cîtorva voturi în rîndu-

214 persoane vinovate sîngeroasele ciocniri din noaptea spre 1 arestați general dintre dreaptă mat apărătorul la Universitatea din Mississippi“, după cum îl califică a- genția France Presse și care și-a cucerit o tristă faimă prin încăpățînarea cu care desfășura propaganda războinică în rîndurile soldaților aflați sub comanda sa, pînă acum cîteva luni, în Germania occidentală.

de 30 septembrie octombrie. Printre se află și fostul Edwin Walker „unul liderii de extremă care s-a procla- segregației

Seku Ture despre dezvoltarea
culturii în GuineeaCONAKRY 2 (Agerpres). — După cum anunță corespondentul din Conakry al agenției France Presse, președintele Republicii Guineea, Seku Ture, a rostit la posturile de radio o cuvîntare consacrată problemelor dezvoltării culturii și artei dramatice în Guineea, în care a arătat, între altele, că cultura nu trebuie să fie un apanaj al minorităților privile

giate, ci un bun al întregului popor.Seku Ture a subliniat rolul democratic al teatrului și a a- rătat că în acest domeniu nu există alt juriu decît poporul.în încheiere, președintele , Seku Ture a subliniat că teatrul trebuie să aibă un rol educativ, să ajute poporul să-și însușească preceptele revoluției.

MOSCOVA 2 (Agerpres). 
Pilotul sovietic, locotenent-colo- 
nel A. A. Koznov, a stabilit zi
lele acestea un nou record mon
dial la viteza de zbor. Cu prile
jul încercării unui avion „T.431” 
cu un singur motor turboreac
tor, într-un circuit închis de 
500 de km, el a atins o viteză 
medie de zbor de 2 304 km pe 
oră. în unele momente ale zbo
rului viteza depășea 2 500 km 
pe oră.

Viteza atinsă de pilotul de 
încercare A. 
acestui zbor 
km pe oră 
oficial care 
anul 1960 de pilotul 
T. Miller.

A. Koznov în cursul 
depășește cu 345,8 
recordul mondial 

a fost stabilit în 
american

LEOPOLDVILLE. — Agen- 
țîile de presă relatează că în 
noaptea de 1 spre 2 octombrie 
trupe ale Armatei naționale 
congoleze au intrat în orașul 
Bakwanga, centru admini
strativ al provinciei Kasai 
de sud și au arestat pe Albert 
Kalonji, „regele“ impostor al 
Kasaiului, și pe toți membrii 
„guvernului” său.

MOSCOVA. — în urma 
examenului clinico-fiziologic 
amănunțit Ia care au fost su
puși după zbor cosmonauții 
sovietici Nikoiaev și Popovici, 
nu s-au constatat nici un fel
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de modificări patologice, a de
clarat la 1 octombrie Oleg 
Gazenko, doctor în științe bio
logice.

Observațiile și examenele 
psihologice efectuate în pe
rioada premergătoare zborului 
au demonstrat că tot timpul 
ambii cosmonauți și-au pă
strat în întregime autocontro
lul. Nu s-a constatat nici un 
simplon de depresiune, anxie
tate sau deprimare.

CARACAS. — Un grup 
insurgenți venezuelieni

de 
care 

luptă împotriva regimului lui 
Betancourt au ocupat la 30 
septembrie localitatea Atilio la 
10 km de Caracas. După cum 
informează ziarul „Clarin“ in
surgenții au ocupat clădirea 
prefecturii și telegrafului, au 
capturat arme de diferite ti
puri și au luat prizonieri pe 
polițiști. Apoi ei au părăsit 
localitatea și s-au retras în 
munți.

PNOM-PENH. — Prințul No- 
rodom Sianuk, șeful statului, 
a aprobat numirea prințului 
Norodom Kantol ca prim-mi- 
nistru al guvernului regal] al 
Cambodgîei.

Kantol a început tratativele 
cu privire la formarea guver
nului său pe care intenționează 
să-l prezinte în curînd parla
mentului.

LAGOS. — Primul ministru 
al Federației Nigeria, Abuba
kar Tafawa Balewa, luind cu- 
vîntul la postul de radio a de
clarat că în țară a fost des
coperit un complot care avea 
„drept scop înlăturarea guver
nului“. în Nigeria, după cum 
transmite din Lagos corespon
dentul agenției France Presse, 
a fost introdusă starea excep
țională.

PARIS. — A fost făcut încă 
un pas pe calea spre înjghe
barea alianței militare franco- 
vest-germane. La baza mili
tară aeriană franceză de la 
Saint Raphael (pe litoralul 
Mării Mediterane) Messmcr, 
ministrul de război, a dus la 
1 octombrie tratative cu cole
gul său de la Bonn, Strauss. 
După cum relatează printre 
altele agenția France Presse, 
Messmer a discutat cu Strauss 
probleme legate de „fabrica
rea în comun a unor tipuri 
de armament".

HAGA. — „Cerem anularea 
majorării chiriilor“ scria pe 
pancartele arborate la feres
trele multor case din Amster
dam. Locuitorii orașului pro
testează împotriva noii ma
jorări a chiriilor făcută în fa
voarea proprietarilor dc case.
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