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RAID-ANCHETĂ CE MĂSURI AȚI LUAT PENTRU EXTINDEREA CUITI»#R DUBLE ?

Un iKtesisruS ziarului :

• Ziua marinei R. P. Romîne : Căpitan de rangul 3 Ștefan Nea- gu — în larg (pag. 2-a).
o Căminul nostru (pag. 2-a).
® Foileton : Nicuță Tănase — 

Popescu-dol (pag. 2-a).
® Prin telefon de la trimisul 

nostru la Helsinki : V. Vî-ntu — 
Festival : Sub semnul progresu
lui și viitorului (pag. 4-a).

Creșterea numărului de animale și a producției 
de carne, lapte, lină depinde, în mare măsură, de 
asigurarea unor cantități îndestulătoare de furaje 
de bună calitate. Anul acesta, gospodăriile de stat 
și gospodăriile colective au sporit suprafețele cul
tivate cu plante furajere și au prevăzut să se inși- 
lozeze cantități mai mari de furaje decît anul tre
cut. Unul din mijloacele principale pentru sporirea 
producției de furaje îl constituie însămînțarea pe 
suprafețe cit mai mari a culturilor duble. Ploile 
căzute în ultimul timp în cea mai mare parte a ță
rii favorizează executarea lucrărilor de însămînța- 
re a acestor culturi și dezvoltarea plantelor.

Pentru a vedea cum se desfășoară această impor
tantă acțiune, redacția noastră a organizat un raid- 
anchetă în regiunile Oltenia, Crișana, Suceava și 
Galați. La raid, alături de corespondenții noș
tri regionali, au participat membri ai consiliilor 
agricole raionale și regionale și ingineri agronomi : 
Gh. Laza, Eftimie Stepănescu, Petru Ciani — re
giunea Crișana ; Gh. Severincu, Barbu Samoila — 
regiunea Suceava ; Mircea Samoilă, Tănase Dara
ban — regiunea Galați. Iată, pe scurt, cele con
statate.

Colectivul unității C a fabricii 
„Răscoala din 1S07" din Capitală 
se preocupă îndeaproape de cali
tatea produselor, lată în lotogra- 
He cîteva din fruntașele unității ; 
muncitoarelo Stela Tudor, Voica 
Butaru și Maria Presada care dau 
zilnic, peste plan, cîte 3 kg fire 
de cca mai bună calitate.

(Foto ; M. Cioc)
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La arat și semănat 
îndată după seceriș

de 70 000—80 000 apoi au tăvălugitDupă cum se știe, culturile duble trebuie semănate cît mai repede după ce se eliberează terenul, pentru a beneficia de umiditatea din sol. Raidul întreprins a scos în evidență că în multe gospodării colective s-a trecut la arat și la semănatul acestor culturi pe măsură ce terenurile erau eliberate de culturile timpurii. Iată ce a relatat președintele gospodăriei colective „Victoria socialismului”, din comuna Basarabi, raionul Calafat.— Pînă la sfîrșitul anului, gospodăria și-a propus să aibă 220 de taurine, din care 120 de vaci și juninci, 660 de porcine, din care 94 de scroafe de prăsilă și 940 de oi. Tocmai de aceea am luat și măsuri corespunzătoare pentru asigurarea furajelor. După recoltarea griului am arat și însămînțat cu porumb siloz 120 ha care deja a răsărit. Colectiviștii se pregătesc acum să execute primele lucrări de întreținere la această cultură. Totodată, am început să însilozăm diferite alte plante furajere. De cîteva zile, două tocători de Pînă acum proape 200 hotărît săcoasa a treia în amestec cu pleavă rezultată de la batoză, cu colete de șfeclă . de zahăr.Raidul -întreprins-: a scos că se lucrează bine și înpodării colective și- de stat din regiunea Oltenia. La G.A.C. Turceni, din raionul Filiași, 150 ha cu porumb siloz. Mecanizatorii au lucrat nuri : după 29—31 cm, au însămîntat cu

nutreț lucrează de zor. au și fost însilozate a- de tone furaje. Noi am însilozăm lucernă dinfrunze șila iveală alte gos-

rînd o densitate plante la ha și terenul.Gospodăriile colective din raionul Calafat au însilozat pînă acum peste 5 000 tone furaje și au însămîntat în miriște aproape 5 000 ha cu porumb siloz.în regiunea Crișana, tov. Miron Memetea, vicepreședinte al Consiliului agricol regional Crișana, răspun- zînd la întrebarea : „Ce se face în regiune pentru asigurarea bazei furajere și mai ales pentru însămîn- țarea culturilor duble a spus :— în acest an, sectorul zootehnic al gospodăriilor colective a cunoscut o mare dezvoltare. Ținînd seama de acest lucru, consiliul agricol regional a luat măsuri din timp pentru asigurarea bazei furajere. Printre altele, s-a stabilit să se însămînțeze 45 000 ha cu culturi duble. în urma ploilor căzute au fost create toate condițiile pentru îndeplinirea și depășirea planului de însămînțare a culturilor duble. De asemenea, s-au luat măsuri pentru recoltarea la timp a celor 94 000 ha finețe, lucrare care se află acum pe sfîrșite.Cu toate acestea — a continuat tov. Miron Memetea — sînt unele raioane în care nu se dă atenția cuvenită acestor lucrări.Iată cîteva din constatările făcute în raidul întreprinspe teren.în. raionul Criș, p.înă .la 2 august, s-au3 300 cate.Laexistă un puternic sector zootehnic format din 1 200 taurine, 4 400 ovine,4 100 porcine, 13 000 păsări etc. De aceea, pe lingă cele 725 ha semănate din primăvară cu porumb pentru

iarbă de Sudan, conducerea gospodăriei' s-a preocupat de’ însămînța- rea în cultură dublă a 206 ha cu porumb, sorg și altele. în acest fel, se asigură cantitățile necesare de furaje însilozate, revenind de fiecare animal o cantitate aproape dublă fată de cît s-a asigurat în anul trecut.O atenție deosebită au acordat în_ sămînțării culturilor duble și colectiviștii din Sîntana. în loc de 350 ha culturi duble, cît au fost planificate, ei au însămîntat 400 ha. Colectiviștii din Grăniceri și-au îndeplinit în întregime planul, însămîntînd în cultură dublă 240 ha.Realizări asemănătoare au și unele gospodării din raionul Salonta.
Necesarul de furaje 
să fie bine calculat co-a-

s-au însămînțatcu grijă aceste tere- arătura executată la discuit în cruce, au semănătoarea, asigu-

însămîntat. în cultură dublă, ha din celo 6 000 ha planifi-gospodăria de stat Scînteia
siloz, mazăre, sfeclă, borceag,

Unii președinți de gospodării lective și ingineri agronomi din ceste unități n-au calculat însă gospodărește necesarul de furaje pentru sectorul zootehnic în plină dezvoltare. Iată cum stau lucrurile la G.A.C. Zerind, raionul Criș. împreună cu președintele Notaraș Coloman și ing. Letitia Tesici, s-a făcut un calcul din care a reieșit că nici pentru animalele existente în. prezent. în gospodărie nu sînt asigurate furajele necesare. Ce se va întîmpla la sfîr- șitul anului cînd efectivele de animale' vor crește ? Faptul că mai sînt de semănat 70 ha cu culturi duble dovedește că consiliul de conducere nu se preocupă îndeajuns de asigurarea furajelor pentru efectivul sporit de animale.Situații asemănătoare există și la gospodăriile colective Tulea, Ghio- rac ș.a., unde s-au însămîntat suprafețe mici.Trebuie spus că și în regiunea Suceava, unele consilii agricole raionale și consilii de conducere ale gospodăriilor colective nu au privit cu destulă răspundere problema sporirii producției de furaje. în comuna Hudești, raionul Dorohoi, de pildă, cele 4 gospodării colective, deși au planificat să însămînțeze 186 ha cu porumb furajer, pînă la 2 august nu însă- mînțaseră nici un bob. Cînd președintele gospodăriei colective „Gloria“, din Mlenăuți, Ion,trebat de ce însămînțează porumb furajer, a răspuns foarte liniștit: „Noi ținem o

satulToma a fost în- nu
(Continuare 

în pag. II-a)

Adunări consacrate 
„Zilei marinei“La Mangalia și Constanța au avut loc sîmbătă adunări consacrate „Zilei marinei“ R. P. Romîne care se sărbătorește în fiecare an în prima duminică din luna august.La Mangalia adunarea a fost deschisă de tov. Vasile Vîlcu, prim-se- cretar al Comitetului regional Do- brogea al P.M.R. Aici, despre importanța „Zilei marinei“ și despre succesele cu care marinarii flotei noastre maritime militare și civile întîmpină această sărbătoare a vorbit contraamiralul Bogdan Victor. în încheierea adunării, echipa artistică ostășească „Albatrosul” a prezentat în fața numeroșilor participant! un bogat program de cîntece și dansuri.

Se dezvoltă 
transportul naval

Sărbătorirea „Zilei marinei“ pri-’1 
lejuieșfe penfru marinarii flotei noastre 
comerciale o trecere în revistă a succe
selor dobîndife în dezvoltarea trans
portului naval. Bilanjul încheiat la 
sfîrșitul lunii iulie arată că planul de 
transport pe tone-mile a fost realizat 
de către flota maritimă comercială în 
proporție de 112 la sută. Și marinarii 
flotei comerciafe fluviale au objinuf 
succese remarcabile. Ei au îndeplinit 
afît planul semestrial, cît și cel po luna 
iulie în procent de 109 la sută.

Realizările se datoresc în mare mă
sură înzestrării flotei comerciale mari
time și fluviale cu noi mijloace de 
transport. Pe lingă vasele primite în 
primul semestru, flota maritimă comer
cială va fi înzestrată cu noi nave a 
căror capacitate de transport echivalea
ză cu aceea a tuturor vaselor comer
ciale existente în Romînia în anul 
1948. De asemenea, flota dunăreană va 
primi 7 remorchere noi de mare pu
tere, 16 șlepuri și ceamuri.

(Agerpres)

Partidul a pus în fața cercetătorilor din institutele de specialitate, proiectanților și constructorilor sarcina de a studia, cerceta și introduce pe șan. tiere materiale noi, mai eficiente, precum și diferite metode avansate de construcție, care să asigure industrializarea în și mai mare măsură a lucrărilor — cale importantă de scurtare a termenelor de dare în folosință a locuințelor și de reducere a costului lor.
La G.A.S. Roșla-București a 

început recoltarea porumbului 
pentru siloz. în fotografie : Re
coltarea porumbului cu com
bina de siloz.

(Foto : A. Cartolanu)

Utilaje moderne
PUCIOASA (coresp. „Scînteii“). — 

întreprinderea textilă din Pucioasa se 
modernizează zi de zi. în ultimul timp 
au fost montate, la seefia de filatură, 
12 noi mașini de canetaf. La sec)ia 
fesăforie au fost înlocuite o parte din 
războaiele vechi cu 30 de războaie 
automate. Alte 30 de războaie vor fi 
monfafe aici în lunile următoare.

Prin punerea în funcțiune a noilor 
utilaje șl capacități de producție, cali
tatea produselor fabricii s-a îmbunătă
țit. Textilistele din Pucioasa au livrat 
peste plan, de la începutul anului și 
pînă în prezent, 12 000 mp fesături și 
27 000 kg fire din bumbac.
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TELEGRAME

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a trimis Domnului Paul Chaudet, președin
tele Confederației Elvețiene, următoarea telegramă:Cu ocazia sărbătorii naționale a Confederației Elvețiene, permițe- ți-mi, Domnule Președinte, să vă transmit sincere felicitări și cele niai bune urări pentru prosperitatea poporului elvețian și pentru fericirea dv. personală.

Președintele Confederației Elvețiene, Paul Chaudet, a trimis pre
ședintelui Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, următoarea telegramă :

în numele Consiliului Federal, mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj pe care mi l-ați adresat cu ocazia sărbătorii naționale a Elveției.La rîndul meu vă transmit cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală și pentru viitorul poporului romîn.
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, a trimis Majestății Sale Baudouin, regele 
belgienilor, următoarea telegramă :Cu ocazia sărbătorii naționale a Belgiei, rog pe Majestatea Voastră să primească sincere felicitări si urări pentru prosperitatea poporului belgian.La această telegramă, regele Baudouin a trimis președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
următorul răspuns :Rog pe Excelența Voastră să primească mulțumirile mele pentru felicitările și urările pe care mi le-ați adresat mie personal cît și poporului belfdin cu ocazia sărbătorii naționale.

în domeniul lucrărilor 
de zidărieStudiile și cercetările efectuate de specialiștii institutului nostru cu concursul larg al cercetătorilor din alte instituții și al pro- iectanților au dus la lărgirea gamei materiale a fost rînd, spre

de de în- lu-constructii. Atenția dreptată, în primul crările de zidărie. In urma experiențelor făcute, pe multe șantiere s-a trecut la folosirea curentă a panourilor mari din beton. Anul acesta se construiesc din panouri mari peste 8 000 de apartamente. Constructorii au ajuns astfel să monteze, în medie, 3—4 apartamente pe zi ; consumul mediu de material lemnos pe apartament a scăzut de la 1,5 mc la 0,2 mc. Pe multe șantiere, îndeosebi din Capitală, s-a aplicat structura „fagure“, care constă în turnarea pereților din beton monolit în cofraje de inventar din placaj bachelitizat, rezistent Ia umiditate. Prin aplicarea acestui procedeu, care se va generaliza, se asigură realizarea în- tr-un timp scurt a scheletului de re-

Prin creșterea productivității munciiMinerii din industria carboniferă au extras în ziua de 30 iulie a 200 000-a tonă de cărbune peste plan de la începutul anului. La rîndul. lor, minerii din 6a- line au întrecut prevederile planului pe primele 7 luni din acest an cu mai mult de 64 000 de tone de sare.Muncitorii, Inginerii și tehnicienii din minele de cărbuni și din saline au obținut o bună parte a sporului de producție prin creșterea simțitoare a productivității muncii, ca urmare a dotării acestui sector cu noi utilaje și aplicării metodelor înaintate de muncă. De asemenea, prin reducerea prețului de cost planificat s-au obținut economii suplimentare la întreaga producție realizată în valoare de 19 500 000 lei.în obținerea acestor rezultate s-au evidențiat în mod deosebit colectivul Combinatului carbonifer Valea Jiului și cele alle trusturilor miniere Ardealul, Oltenia, Banatul și Muntenia. (Ager.pres)

Se extinde 
rețeaua 

cinematografică
PITEȘTI (coresp. 

„Scînteii''). — De 
curînd în comunele 
Berevoesti-Muscel si 
Rîmești-Horezu au 
luat ființă unități 
cinematoorafice. în 
prezent rețeaua ci
nematografică a re
giunii Arges cuprin
de 265 de unități cu 
bandă îngustă, 24 cu 
bandă normală si 6 
caravane. Pînă la 
sfîrșitul anului vor 
mai fi puse în func
țiune încă 14 unități 
cinematografice.

Cursuri de pregătire d instructorilor artistici de amatori
CERNAVODĂ (coresp. „Scînteii"). 

— La Cernavodă s-au deschis re
cent, cursurile de pregătire pentru 
instructorii artistici ai formațiilor, 
de amatori cu durata de 25 de zile, 
la care participă 130 de instructori

artistici de la căminele din satele 
regiunii Dobrogea. Aici se predau, 
de către actori și regizori ai teatru
lui de stat, precum și de către 
maeștri de dansuri, diferite lecții 
pe teme de teatru, coregrafie, cor 
etc.

IN REGIUNEA
PLOIEȘTI
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ioteca portului
Navigatorii de pe vasele dunărene lip

sesc uneori zile și săplămînl In șir din 
port. In călătoriile lor îl însoțesc mal 
totdeauna, ca prieteni apropiați, căr/lle, 
revistele. Pentru ca volumele de litera
tură politică, beletristică, sau tehnică să 
ajungă cît mai repede in mina navigato
rilor și docherilor, în portul Galați au fost 
înființate pe lingă biblioteca sindicală 
centrală și 17 biblioteci mobile, multe 
instalate chiar pe vasele fluviale. Nu mai 
puțin decît 5 000 de volume stau la dis
poziția marinarilor și muncitorilor por
tuari. 600 de cititori vizitează cu regu
laritate aceste biblioteci.

Interesul pentru citit este evident dacă 
răsfoiești fișele bibliotecilor, lată una : 
Alexandru Negnie. In ultima vreme el a 
citit un roman de Liviu Rebreanu, „Din
tre sute de catarge” de H. Zincă, „Gol 
între lupi" de Apitz și altele. Găsim în 
alte fișe numele muncitorilor N. Nicu- 
lescu, C. Caramfil, P. Cernât ele.

Creșterea continuă a numărului de ci
titori se daforeșfe în bună măsură mun
cii de popula'izare a cărții desfășurate 
de bibliotecari și activiști culturali. Unii 
bibliotecari au organizat recenzii la căr|l 
tehnice specifice locului de muncă în 
care funcționează biblioteca. La biblio
teca mobilă de la gara fluvială, peste 
800 de docheri și navigatori au luat 
parte la recenziile volumelor „Mitrea 
Cocor" de Mihail Sadoveanu șl „Mama" 
de Maxim Gorki.

In portul Galați cartea se bucură "de 
multă prețuire printre muncitori.

ANTON LOBODĂ 
docher

Bilanț la terminarea recoltării griului

un al muncii de colecti-
încheierea treisrișulul cerealelor păioase în regiunea Ploiești dă posibilitatea să se facă prim bilanț desfășurateviști. mecanizatoiil din S.M.T.-uri și lucrătorii din gospodăriile de stat tiu obținerea unor colte bogate.Recoltele cele mai au fost obținute în podăriile de stat. 13 podării cătoare obținut acestacultivate cu grîu, 2 200 kg la hectar. Dintre acestea, 5 gospodării au obținut în medie peste 2 500 kg grîu la

pen- re-
de do în de

mari gos- gos- stat, produ- cereale, au medie anul pe 10 313 ha peste

hectar pe o suprafață de 2 715 ha. Producțiile mari obținute au tăcut posibil ca gospodăriile de stat din cadrul Trustului Gostat Ploiești să livreze statului, peste sarcinile de plan, 1 300 tone grîu.O bună experiență în cultura griului au acumulat lucrătorii din gospodăria de stat Săhă- teni, raionul Mizil. In ultimii 3 ani, producția medie a depășit ceasta gospodărie kg la hectar, acesta, de peha cultivate cu grîu, s-au recoltat, în medie, 2 687 kg la hectar. Pe unele parcele s-a obținut o producție și mai mare.

în a-2 500Anul1 086

La secția s-au recoltat în ha. stat ha
V~s-Vintileanca cite 3 000 kg grîu la hectar medie de pe 302 La gospodăria de Ploiești, de pe 219s-au obținut 3 077 kg grîu în medie la hectar, la gospodăria de stat Pu- chenii Mari — 2 526 kg la ha, de pe 600 ha, iar la gospodăria de stat Pogoanele —• 2 414 kg la hectar de pe aproape 1 800 de hectare.Recolte bune au înregistrat și o serie de gospodării colective. 12 gospodării colective au ținut în medie de 3 514 ha o recoltă peste 1 800 kg grîuhectar. Dintre acestea.

ob- pe de la

7 gospodării colective pe o suprafață de 2 014 ha au obținut peste 2 000 kg grîu în medie la hectar.Colectiviștii din Vadu Săpat, raionul Mizil, au cultivat 202 ha cu grîu. Ei au executat la timp șl la un nivel calitativ răspunzător lucrările gricole, realizînd medie 2 090 kg grîu hectar. Gospodăria lectivă din comuna Lipia — Buzău a obținut, de pe 490 ha, o producție medie de 2 070 kg la hectar, far colectiviștii din Ziduri, raionul Rm. Sărat de pe 122 ha au obținut 2 400 kg de grîu in medie la hectar.

co- a- în la co-
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mi SI PROCEDEE AV/KAIE
mswcm BE MMEzistență la construcțiile de locuințe, precum și importante economii de material lemnos.La îndrumarea organelor de partid, un colectiv de tehnicieni și ingineri a studiat posibilitățile de folosire a panourilor mari de zidărie vibrată. Prin utilizarea acestor panouri, tencuite în fabrică pe ambele fețe, se va reduce consumul de cărămidă cu 50 la sută, asigu- rîndu-se totodată folosirea mai bună . a unor materiale din resurse locale. Acest sistem de execuție va fi experimentat la un bloc cu 20 de apartamente din Iași.De cîtva timp se studiază executarea construcțiilor de locuințe din „elemente spațiale”. Aceasta înseamnă ca în fabricile de prefabricate să se producă camere și chiar apartamente complete, gata finisate, urmînd ca pe șantiere ele să fie doar montate. Prin această metodă, care presupune un grad înalt de industrializare a lucrărilor, se va scurta cu mult durata de construcție a noilor blocuri.

în domeniul lucrărilor 
deLa lucrările de finisaj, consumul ridicat de manoperă și durata mare de execuție se datoresc, în bună măsură, procedeelor „u- mede“ de lucru (tencuieli, zugrăveli, placaje de faianțe, mozaicuri). De aceea, atenția cercetătorilor și proiectanților, a beneficiarilor a fost

înlocuirea acestor cu altele — fini- prefabricate mon- finisaje cu

a

îndreptată spre procedee „umede” sa je din elemente täte prin lipire și decorativ și de protecție.La finisarea exterioară a lor au fost introduse șantiere vopsele polivinil veli au o mare decît aceea a zugrăvelilor obișnuite ; în plus se realizează un finisaj cu colorit variat și plăcut.Unele soluții și materiale noi s-au aplicat și la pereții din băi și bucătării. precum și la finisarea tîm- plăriei. Pe multe șantiere din Capitală, Onești, Ploiești ș.a., s-au folosit vopsele cu emailuri alchidice. Ele au dat bune rezultate, nînd scurtarea duratei de a operațiunilor respective 30 la sută față de cele cu același timp, au o durabilitate de aproape două ori mai mare.Constructorii de pe multe șantiere folosesc la le din parchet astfel cantități tea de stejar, de masă lemnoasă se realizează pardoseli cu o suprafață de circa două ori mai mare decît în cazul folosirii parchetului obișnuit.Cercetările institutului nostru ale altor institute de specialitate s-au oprit aici. în colaborare unitățile de cercetare și de producție ale Ministerului Industriei Construcțiilor și Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei s-a extins folosirea maselor plastice șl la pardoseli, sub formă de covoare din clo- rură de polivinil cu suport textil

un rolpereți- multe zugrăvelile de acetatAceste zugră-
pedin țară, pe bază (Vinacet). durabilitate de 3—4 ori mai decît

cu de

determi- execuție cu circa ulei ; în
pardoseli panouri- lamelar, economisind importante de cheres- Din aceeași cantitate

Și nu cu

și mase de șpaclu rigide sau elastice pe bază de Vinacet. Costul mai redus al acestor materiale, aspectul frumos, productivitatea mai mare la montaj și asigurarea confortului au făcut aceste pardoseli să fie aplicate suprafețe de peste 150 000 mp noile hoteluri de la Mamaia, căminele studențești din Cluj București, la unele blocuri construite la Săvinești, Brașov etc. Constructorii, convingîndu-se de avantajele acestor materiale, își propun să le folosească cît mai mult. Dar producția actuală a unora dintre ele, cum ar fi vinacetul, este încă re- • dusă față de necesități. Considerăm că Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei ar trebui să ia măsuri pentru mărirea producției materialelor respective.încă din 1958, în colaborare cu Ministerul Economiei Forestiere și cu institutul său de cercetări, s-au făcut experimentări de placaje, tencuieli uscate, lambriuri, pardoseli, izolări fonice din plăci fibrolemnoa- se (P.F.L.). Direcția generală de con- strucții-montaj a Sfatului popular al Capitalei, a aplicat experimental pe șantierul Grivița Roșie plăci fi- brolemnoase emailate, înlocuitoare de faianță și pardoseli. Datorită dimensiunilor mari ale plăcilor — care asigură o productivitate sporită la montaj — ca și grosimii și greutății reduse a acestora, prețului lor scăzut și altor calități de rezistență la uzură, aspect etc. — plăcile

ca pe la la Și

fibrolomnoase, în diverse sorti-
Ing. M. ANGELESCU 

Ing. V. VOINESCU 
din Institutul de cercetări 
în construcții și economi: 

construcțiilor

(Continuare în pag. IIT-a)
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și de a- ideea sd coada lui
per-Po-

am priiez Minis-

f Elevi In vizită la Muxeul Bni- 
f kenthal din Sibiu.

t

LA ORADEA

Se imbunătătește alimentarea

ORADEA (coresp. „Scinteii ). orașul Oradea s-au făcut în ultimii 2 ani importante lucrări pentru construirea unei noi magistrale de apă potabilă. S-au instalat conducte pe străzile Republicii, Magheru, Piața 23 August, Calea 1 Mai, Szabo Ervin, Cantemir, Făgărașului, precum și în cartierele Kocso — Pon- gracs care reunesc circa 12 Btrăzi mai mici în lungime de 16 km. Pînă 1a sfîrșitul anului, în oraș se vor monta încă 2 km de conducte.în prezent constructorii execută ultimele lucrări la drenul de captare a apei, la digul de apărare și la canalul de desecare. Prin construirea și darea în folosință a noii stații de pompare a apei, populația cit și întreprinderile industriale din oraș vor primi cu cel puțin 700 litri apă pe secundă în plus față de capacitatea vechil uzine de apă.

Pregătirea și păstrarea alimentelor în timpul verii 
Pentru menținerea i 

valorii nutritive a aii- 1 
mentelor șl împiedica- < 
rea contaminării lor cu i 
microbi, un rol impor- | 
tant îl are buna lor ' 
pregătire și păstrarea în 
condițiuni igienice. ' 

Curățatul legumelor 1 
și verdețurilor duce ; 
la pierderea a 10 la 
sută din vitamina C. 1 
De aceea, legumele și 1 
verdețurile nu trebuie 
curățate și tăiate cu < 
mult timp înainte de 
a fi gătite. Tăierea mă- < 
runtă a legumelor pro
voacă de asemenea o 
pierdere mare de vita- i 
mine.

Legumele, odată cu
rățate, nu vor fi Ținute 
prea mult timp în apă, 
deoarece o parte din 
vitamina C și din 
rurile minerale trec 
apă, iar o parte 
distrug.

Pentru a fi fierte, 
gumate nu trebuie puse 
la foc în apă rece. Co
rect esta ca legumele 
să fie introduse în vasul 
cu apă numai cînd a- 
ceasfa a dat în clocot. 
Cea mai bună metodă 
este fierberea legume
lor în aburi. Tn acest 

păstrează a- 
în totalitate 
C. Fierberea 

descoperite 
pierderea de 
mai mare a 
C, decît a- 

I vasele sînt

sa- 
în 
se

le-

Ce măsuri ați luat pentru extinderea 
culturilor duble ?

Am funcționat ani de zile cu 
numele de Popescu pur și simplu. 
Și n-a fost rău. A trebuit însă 
să adaug numelui meu un „doi” 
în coadă, din ziua în care am 
fost transferat cu serviciul la Bu
zău. De ce? Iată motivele.

Chiar în ziua transferării mele 
m-am pomenit la noua locuință 
cu cineva mai în etate.

— Dumneata ești tovarășul Po
pescu, nu?... Viața mea e în mîi- 
nile dumitale..

— Nu cred, și i-am arătat mii- 
■i.’le care îmi erau complet li
bere.

— Trebuie să mă ajuți. De 
dumneata depinde liniștea mea 
sufletească.

— Adică?
— Am un nepoțel și mi-a 

fost înstrăinat. Trăiește, mi
titelul, la 30 de kilometri 
mîngîierea părinților, 
mîngîierea bunicilor. La 
de kilometri de Buzău.

— Cîți ani are nepoțelul 
dumitale? am întrebat din 
curiozitate.

— A pornit acum pe 27. 
E profesor la 30 de km. To
varășe Popescu dumneata... 
numai să vrei. Știu că te-ai 
specializat în transferuri. 
Pentru prietenii dumitale 
faci, orice. Nepoțelul meu 
nu-ți este prieten, dar o Să-ți 
fie. Iți jur.

I-am explicat că n-am. transfe
rat. în viața mea pe cineva și că 
trebuie să fie o confuzie la 
mijloc.

După cîteva zile mă pomenesc 
în ușă. cu altul. De data asta — 
un tînă.r cu o 
în brațe.

— Veniți 
Popescu, ce 
portar pot 
Mijlocaș, inter, centru... ce-o fi.

•— Frumos! Și?
— De dumneavoastră depinde 

întărirea echipei de fotbal din 
Buzău. Aduceți-mă în Buzău și 
fotbalul buzoian o să prospere... 
Transferați-mă la o școală 
de-aici, din oraș. Cum? Nu se 
poate? De ce spuneți că nu se 
poate? Adică pentru prieteni fa
ceți orice și pentru fotbal nimic? 
V-ați adus nu știu cîți prieteni 
în oraș și cînd e 
fotbalist care poate 
post...

I-am explicat și 
cheamă Popescu dar n-am 
pe nimeni in oraș. Că o fi vorba 
de un alt Popescu.

După cîteva zile: cioc, cioc, la ușă. O fată.
— Tovarășe Popescu, știți, eu 

am fost repartizată în Dobrogea. 
De dumneavoastră depinde...

— Ce depinde ?

— încadrarea mea în corpul di
dactic al Buzăului. E imposibil ? Dar la Sora Dumitru, Bordea 
Viorica, Dinu Ana, Constanti
nescu Viorica și atîția alții cum 
a fost posibil ?

I-am explicat și ei ce fel de Po
pescu sînt. După o altă bucată de 
vreme, mă pomenesc cu o tele
gramă : „Prezentați-vă urgent la 
secția de învățământ a regiunii 
Ploiești”. M-am dus. Șeful secției 
m-a luat în primire.

— Dumneata ești Popescu din 
Buzău ?

— Da.
— Iți cam faci de cap.
— Eu ?
— Ți-ai adus toți prietenii, 

toate cunoștințele în Buzău.
— Tovarășe, mă confun

dați. Așa m-au confundat și 
ceilalți. Eu sînt alt Popescu.

— Nu lucrezi la secția de 
învățămînt a Buzăului ?

— Nu.
— Dar locuiești la adresa...
— Locuința am primit-o 

de curînd. înaintea mea a 
stat acolo un alt 
De el o fi vorba...

Și-a cerut scuze 
tunci mi-a venit 
pun un „doi” în 
Popescu.

★
Săptămîna asta 

mit o adresă de 
terul Învățământului, secția per
fecționării 
sonal. 
pescu Ion 
cunoscut 
în munca pitii. Ați săvîrșit abuzuri și ile
galități. Ați făcut transferări a- 
buzive și nelegale de cadre di
dactice. In urma acestor consta
tări s-a hotărît desfacerea 
tractului de muncă conform 
colului..."

L-am trimis pe poștaș 
caute pe adevăratul adresant.

Uite cîtă bătaie de cap îți dă 
un astfel de Popescu. Și credeam 
că am scăpat. Ieri mi-a trecut 
pragul altul.

— Nu mă mai cunoști, măi PO- 
pescule ?

— Nu.— N-am făcut noi armata îm
preună ?

— Vrei un transfer la Buzău, 
așa e ?

— Dacă mai ții la prietenii cu 
care ai făcut instrucția...

— Află că eu am livret de sol
dat neinstruit. N-am făcut ar
mata. Și pe Popescu al dumitale 
nu-l mai căuta de pomană. A 
zburat ! De ce ? Păi ia citește de 
la cap...

cadrelor și
„Către tovarășul

— Buzău. Vi se face 
că s-au constatat 

dv. numeroase nere- 
"e-

a căzut și a găsit unele gospodării cu sămînța în hambar, în loc să fié sub brazdă, încolțind mai devreme.La G.A.C. Petroiu, raionul Brăila, lucrul se desfășoară foarte încet. Aici, in Unele zile tractoarele semănătorile au stat nefolosite din cauză că transportul seminței tarlalele arate n-a fost asigurat.Consiliul agricol raional Filiași a întocmit planuri bune pentru asigurarea furajelor. în planul consiliului agricol raional, de exemplu, s-a stabilit ca jumătate din numărul tractoarelor folosite la combine și batoze să lucreze in schimbul II la arat, în vederea însămînțării culturilor duble. Acum însă, nici un tractor nu lucrează în schimbul II.Că în acest raion tractoarele nu sînt folosite chibzuit, o dovedesc și următoarele : mecanizatorul Andrei Nicolae, din brigada de tractoare oare deservește gospodăria colectivă din comuna Brănești, timp de aproape o săptămînă a arat numai 12 ha. De asemenea, într-una dîn zilele trecute, 5 tractoare ale brigăzii n-au lucrat plică numai ficate) ha cu podarii colective n-a început însă- mînțarea culturilor duble. Președintele consiliului agricol raional Filiași, tov. Mihai Dinu, ne spunea că balanța furajeră întocmită , pe raion prezintă deficit. Dar nu este oare timpul cel mai potrivit să se ia măsurile corespunzătoare pentru remedierea acestei situații?Și în raioanele Gilort, Tg. Jiu și mănătoare.

Am' primit la redacție mai multe propuneri din partea cititorilor. Iată : cîteva din ele :© La consfătuirile între' lucrătorii din comerț și cumpărători să se facă prezentarea produselor noi și să se organizeze demonstrații practice de utilizare a mașinilor de spălat rufe, aspiratoarelor de praf etc.
6 Colectivele de creație și cei mai calificați maiștri din întreprinderile de industrie ușoară să stea o zi sau două pe lună în unitățile comerciale pentru a studia observațiile cumpărătorilor.

perioadă miriștea nearată ca să paș- tem oile”. Președintele G.A.C. din Mlenăuți nu s-a gîndit însă că, în afară de faptul că prin acest procedeu se pierde o mare cantitate de furaje, mult mai consistente, nu se creează nici condițiile pentru obținerea unei producții sporite în anul viitor.în această perioadă cîhd erau atîtea de făcut, inginerul gospodăriei, Gh. Șuban, a plecat într-o excursie de 8 zile cu motocicleta.

am.

SÄ-1

oricema adus

con- arti-

Pt. conf.
NICUȚĂ TÀNASE

vorba de un 
juca în

tovarășe 
In afară de 

post.

lui că.

să vedeți,
șut 
juca în orice

minge de fotbal

1

lucrarea alimentelor 
crude.

După fiecare folosire, 
fundurile de lemn și 
masa de bucătărie se 

. răzutesc cu -cuțitul și se 
spală cu apă fierbinte.

Pentru a feri de al
terare alimentele,

. tea. . se păstrează , 
fimpul verii numai 
rece, 
joasă, viafa
încetează. în 
sau frigidere, 
așeza carnea, 
în confacf cu alimentele 
care 
atare 
luri).

în
deosebită 
da păstrării alimentelor 
în vase și locuri per
fect acoperite, la adă
post de muște sau de 
accesul rozătoarelor, al 
căror confacf 

duce la 
acestora 
microbi

de pierderea vitaminei 
C, este acoperirea lor 
cu un strai de grăsime 
care se menține la su
prafața apei. Apa în 
care au fost fierte legu
mele nu trebuie arun
cată, ci folosită pentru 
prepararea supelor și 
sosurilor, deoarece este 
foarte bogată în vita
mina C și în săruri- mi
nerale.

Vitamina A, spre de
osebire de vitamina C, 
se distruge în mediu 
acid. De aceea, la pre
pararea salatelor, 
tul trebuie 
numai înainte de 
sumarea acestora.

Păstrarea vreme 
îndelungată a mîncării 
gătite, pe plita încăl
zită sau pe mașina de 
gătit, face ca după 
cîteva ore hrana să nu 
mai aibă deloc vitami
ne. Păstrarea se va face 
numai la

Pentru 
prezența 
alimente, 
ca acestea 
lucrate și păstrate co
rect. înainte de a 
fierte sau pră
jite, carnea, peș
tele și legumele 
trebuie spălate 
cu apă curată, 
pentru înlătura
rea microbilor.

Microbii pot 
însă ajunge din 
nou în alimen
tele fierte sau 
prăjite, dacă a- 
cestea vor fi 
puse în contact 
cu fundurile de 
lemn (tocătoare), 
vase sau ma
șini de tocat, 
care au fost folo
site’ pentru pre-

oțe- 
adăuaat 

con-

mai

Și
pe

aces- 
în 
la 

La temperatură
microbilor 

ghețare 
nu vom 

peștele,

se consumă 
(fruefe,

sfîrșif, o
vom

ca 
meze-

afenfie 
acor-

rece.
a se evifa 

microbilor în 
este necesar 

să fie pre-

Pe urmele materialelor 
publicate

In „Scînteia“ nr. 5576 a apărut 
articolul „Obiecte de uz casnic po
trivit cerințelor“, care semnalează 
unele deficiențe privind calitatea 
și sortimentul mărfurilor de uz 
casnic. Răspunzînd ziarului, Minis
terul Industriei Ușoare arată, că 
sînt în curs de montare și rodare 
utilaje care vor permite lărgirea 
gamei de obiecte de larg consum 
din mase plastice. în privința apa
ratelor mici de deschis conserve, 
de tăiat legume și altele, de ase
menea există o preocupare pentru 
îmbunătățirea lor, cît și pentru 
prezentarea de noi modele.

Tractoarele și mașinile 
să lucreze din plin

cu alimen- 
contamina- 
cu nume- 

și virusuri. Cooperativa „Meialo-Casnica“ 
din București a creat aceste mo
dele de veîoze pline de fantezie.Dr. MARIANA 

SÄNDÜLESCU

fe| se 
proape i 
vitamina 
în vase 
duce la | 
două ori 
vitaminei 
tunel cînd 
acoperite (vitamina C 
fiind distrusă repede 
sub influența oxigenu
lui din aer). Cel mai 
bun mijloc pentru a 
apăra legumele de pă
trunderea aerului în 
timpul fierberii, deci

ZIUA MARINEI 
R. P. ROMÎNEZile de vară. Dinspre mare adie o briză răcoroasă, sărată, care abia reușește să . fluture pavilioanele.Nava se desprinde de cheu și pornește spre larg. De pe celelalte nave se semnalează „drum bun 1", iar echipajele, aliniate în borduri, dau tradiționalul lor salut marinăresc celor ce pornesc în misiune.Sus, la comanda navei, caporalul Mitică Alexiu, timonier, execută cu precizie ordinele ofițerului de cart — locotenentul Ion Ghinea.Comandantul privește tăcut în depărtări, timonierul măsoară din priviri girocompasul imobilizat la „drum 90 grade", iar în cabina de navigație, marinarii, atenți, calculează pe hartă drumul navei. Dar perioada aceasta de relativă acalmie durează puțin. Îndată se raportează comandantului : „Nava intră in raionul X" și un ireamăt viu cuprinde întreg echipajul. Se fac ultimele verificări de drum, distanță, se consemnează în jurnalul de bord ora, punctul navei și starea atmosferică. Apoi, în compartimente răzbate glasul comandantului care ordonă : „pregătiți draga mecanică pentru lansare 1"

Dragorii în acțiuneSînt o mină de oameni. Comandantul lçr e sergentul Gheorghe Dragu, un bun specialist, al cărui exemplu, subordonații îl urmează în toate împrejurările.— Lansați 1 — a răsunat ordinul de la comandă.Caporalul Mihai Vișan a pus în funcțiune vinciul, iar soldații Cris- tea Ion ?i Gheorghe Barbu au aruncat fulgerător în apă flotoarele de siaj. Apoi, rînd pe rînd, sînt lansate la apă celelalte părți ale drăgii mecanice. Vinciul duduie cu mici întreruperi, lăsînd să se scurgă brațele drăgii. Sergentul Dragu își privește ceasul. Totul a lost gata într-un timp mai scurt decît prevede baremul pentru calificativul „foarte bine". Dar pentru ca să ajungă la această ■ iscusință, a fost nevoie de numeroase antrenamente în deservirea meca-

■8 W’k'*'

nismelor, de însușirea unor profunde cunoștințe teoretice. Acum, el verifică din nou brațele , drăgii care se desfac. Și' caporalul Vișan face același lucru. El s-a dovedit temeinic pregătit și capabil să conducă întregul post de luptă. Sergentul Dragu . toții îl felicită din toată inima pe sol- Î1 privește cu dragoste și cu mîn- drie. A muncit mult cu el, dar acum poate oricînd să-l lase 1a comanda postului de luptă cu toată încrederea, manevrele se vor desfășura tot așa de bine ca și atunci cînd ește el de față.Lansarea s-a terminat cu succes.Acum, la adîncimea stabilită, brațele drăgii alunecă între ape, cu foarfecele deschise, pentru a desprinde eventualele „mine" ascunse în întunecimea verzuie a mării.

lor, mai puțin cei de se află în alarmă deTunarii din prova, trăiesc, împreună cu de arme, soldatul fruntaș Victor Dumitraș, un moment emoționant. Cu
la pupa, luptă.în acest timp, tovarășul lor

care

datul fruntaș Dumitraș cu prilejul zilei sale de naștere. Unul din militari îi înmînează o foaie ruptă din- tr-un bloc de desen. Curiozitatea e generală. Pe foaie era creionat, cu destulă iscusință, tunul lor din prova, apoi chipul soldatului fruntaș Dumitraș, încordat, la un ochire. în dedicație se lui mai bun ochitor de ziua , sa de naștere, din rășilor săi".Dumitraș a rămas un timp tăcut, emoționat. A privit mult timp desenul. A cerut însă ca „pictorul" să-și completeze „opera". Dacă vrea ca într-adevăr să-i fie o frumoasă a- mintire, atunci să creioneze și chipurile celorlalți tovarăși din postul

aparat de spune : „Cepe navă, de partea tova-
O clipă emoționantăîn timpul dragajului, observarea aeriană și navală se intensifică. Ar- tileriștii sînt în pauză, la posturile

Pentru ca semănatul. culturilor duble să se facă fără întîrziere e necesar ca tractoarele și mașinile agricole să lucreze din plin.în regiunea Galați s-au însămîn- țat peste 63 000 ha cu culturi duble. Acesta este rodul muncii depuse de către organele de partid și consiliile agricole care au îndrumat gospodăriile colective ca odată cu recoltatul să facă și aratul terenurilor. Mai ales acum, după încheierea campaniei de recoltare și treieri? se lucrează din plin la arat și semănatul plantelor furajere. Cele mai multe din S.M.T.-uri au muncit bine în a- ceastă perioadă,' organizînd schimbul doi pe tractor. Colectiviștii din comuna Nămoloasa-Tîrg ajutați de mecanizatorii de la S.M.T. Nă- nești au însămînțat amestecuri furajere de porumb, mazăre și floarea- soarelui pentru siloz pe aproape 400 ha. în raioanele Bujoru, Brăila și Tecuci, unde organele de partid și consiliile agricole au îndrumat îndeaproape munca S^M.T.-urilor, s-au arat și însămînțat cu culturi furajere cele mai mari suprafețe. Paralel cu aceste lucrări, în regiunea Galați au fost reparate șl puse în stare de funcționare toate tocători și 17 combine de S.M.T.-uri.în raioanele Făurei șitractoarele nu sînt suficient folosite la aratul terenului și semănatul culturilor duble. în loc să intensifice aceste lucrări, unii au stat cu ochii la cer întrebîndu-se: „Oare cînd va veni ploaia?” Iată că ploaia

cele 249 siloz dinFocșani,

lor de luptă. Cererea a fost imediat satisfăcută. Rînd pe rînd, din. cî- teva trăsături sigure de creion a a- părut figura comandantului postului de luptă, caporalul Ștefan Dinu, a- poi cel al ochitorului în direcție precum și chipurile celorlalți servanți. „Așa da" — și-a spus soldatul fruntaș Dumitraș — îi voi avea aici pe toți tovarășii cu care m-am instruit, cu care am petrecut atîtea zile și nopți pe mare, cu care am cucerit titlul de „Subunitate de frunte".
La orizont țintă navală !

Dar iată că din nou, este pusă la ’Deau

K. . a;:

încercare iscusința artileriștilor. sus de la comandă, observatorii semnalat.— Țintă navală, distanța...S-a dat alarmă de luptă. Toți marinarii aleargă ta tunuri. Să fii cu draga ia apă și îp același timp să respingi un „atac“ naval nu e un lucru ușor.Artileriștii, tocordați au făcut corp comun cu piesele. Se dau comenzi care sînt executate cu repeziciune.— Foc ! a răsunat comanda.întreaga navă a vibrat cînd au tras toate tunurile de ta bord. Apoi, încăodată și iar, pînă cînd numărul loviturilor a fost pierdut. Totul vuiește împrejur. „Lupta" continuă... în jurul țintei se ridică coloane înalte de apă. Pînă ta urmă ținta este distrusă. Precizia șl iscusința de luptă a artilerlștilor a foist dovedită pe deplin. Chipurile tar se însuflețesc și mal mult cînd prin megafon se .aude vooea comandantului de navă, care îl felicită.
★S-au relatat aici cîteva episoade din viața dragorilor și artilerlștilor de pe (bordul unei nave de luptă. Multe lucruri interesante s-ar fi putut spune și despre ai echipajului, căci îșl ridică neîncetat luptă și politică, cu fi un marinar de frunte, gata oricînd ca împreună cu ceilalți militari ai forțelor noastre armate să apere cu strășnicie munca creatoare, pașnică a poporului muncitor.

Căpitan de rangul 3 
ȘTEFAN NEAGU

ceilalți membri fiecare militai pregătirea de hotârîrea de-a

nimic. Asemenea date ex- de ce pe raion s-au arat 2 194 ha (din 13 000 ha plani- și s-au însămînțat doar 424 culturi duble. în multe gos-

Șțrehaia,altele situația este ase-
*

de situații arată că esteAstfel
necesar ca consiliile agricole re
gionale și raionale să analizeze 
mersul lucrărilor de însămînțare 
a culturilor duble și să ia măsuri 
urgente pentru a grăbi ritmul a- 
cestor lucrări. Pentru a obține 
rezultate bune este necesar ca în 
următoarele zile să se lucreze din 
plin la semănatul culturilor du
ble, să se însilozeze tot felul de 
furaje.

Grăbirea semănatului culturi
lor duble constituie unul dintre 
principalele mijloace pentru a 
asigura furaje în cantități mai 
mari în vederea unei bune hră- 
niri a animalelor.

Îndrumător pentru admiterea în școlile 
tehnice si școlile de maiștriA apărut îndrumătorul pentru admiterea în școlile tehnice și școlile tehnice de maiștri, pe anul școlar 1962—1963. El cuprinde condițiile de admitere pentru- școlile tehnice și tehnice de maiștri, cu indicațiile necesare în ce privește condițiile de primire, obiectele de examen pe spe-

■------------ O90-

.9ciailități, data ținerii .examenelor etc. De asemenea sînt indicate școlile cu specialitățile respective pe orașe și regiuni. îndrumătorul poate fi consultat la școlile medii, la școlile tehnice și tehnice de maiștri.(Agerpres)'în vacanță, la casa de cultură a tineretului și studențilorO bogată activitate se desfășoară în aceste zile de vacanță la casa de cultură a tineretului și studenților din Iași. Numeroși vizitatori cercetează zilnic expoziția de pictură a studenților și elevilor deschisă aici de curînd. Lucrările redau aspecte din munca în întreprinderi și pe șantierele de construcții ale orașului, portrete etc. Pentru elevi se organizează conferințe educative,
.................■1 ' 1

audiții din creația unor mari compozitori. Pe scena casei de cultură sînt prezentate aproape zilnic spectacole susținute de artiști amatori din întreprinderile și instituțiile ieșene. Periodic, casa de cultură organizează vizitarea în comun de către studenți și elevi a unor monumente de artă, întreprinderi, cît Și locuri pitorești. (Agerpres)TIEATRIE • (SâaoODoa® «7g7gv/z/îwe «Radio
TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 

GIULEȘTI (Teatrul de vară din „Parcul 
Herăstrău") ; FATA CU PISTRUI — 
(orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TĂNASE" (Grădina Boema) : OCOLUL 
PÄMINTULUI IN 30 DE MELODII — 
(orele 20).

TEATRUL EVREIESC DE STAT (Gră
dina din str. Mircea Vodă nr. 5): SOACRA 
ȘI NORA — (orele 20,15).

TEATRUL DE VARĂ 
Concert dat de LUIS 
PARANA din Paraguay 
de muzică ușoară „LOS
— (orele 20).

CIRCUL DE STAT : 
COMICUL ȚĂNDĂRICĂ — (orele 16 și 
20).

CINEMATOGRAFE. MONGOLII 
nemascop : Patria (9,30; 11,45; 14; 
19; 21,15), Elena Pavel (8; 10,15; 
14,45; 17,15; 19,45; 22; grădină — 
23 August (8; 10,15; 12,35; 14,35; 17; 
22), Stadionul Dinamo (20), 
Republicii (20,30), Grădina 
(20,30). UN PUMN DE NOTE 
mascop : Republica (9,30 ; 11,45; 
19; 21,15), Gh. Doja (10; 12; ’ 
21), G. Coșbue (10; 12; 15; 
Arenele Libertății (20,15). FIUL HAIDU
CULUI : rulează la cinematografele I. C. 
Frimu (10; 12; 15; 17; 19; 21), Olga Ban
de (10,30; 15,30; 18; grădină — 20,30). ACA
DEMICIANUL DIN ASKANIA ; rulează 
la cinematografele Lumina (de la 10 la 
14 în continuare ; 18; 18; 20,30), 16 Fe
bruarie (16; 18; 20), SENTINȚA SE VA 
DA JOI : București (9,30 ; 12,30; 14,30;
16,15; 18,30; 21), Magheru (9,45; 12; 14,15; 
18,30; 18,45; 21). FANTOMELE DIN SPES
SART : rulează la cinematografele V. A- 
lecsandrl (10,15; 12,30; 16, 18,15; 20,30), Ti
neretului (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,45; 
21), Alex. Sahla (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 
21; grădină — 20,15), Volga (11; 14,30;
16,45; 19; 21,15), Grădina 13 Septembrie 
(20,15). PLĂCERILE ORAȘULUI : Vic
toria (10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina I. C. 
Frimu (20,30), înfrățirea între popoare 
(10,30; 16; 18; 20), Vasile Roaită (10; 12; 
16; 18; 20; grădină — 20,30). Stadionul 
Giuleștl (21). TEROARE IN MUNȚI — 
cinemascop : 1 Mai (10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30). DISCIPOLUL DIAVOLULUI : 36 
Decembrie (12). FOCURI IN MUNȚI : 
.30 Decembrie (16; 18; 20). URME TĂ
CUTE ; Central (10,30; 12,30; 14.30; 16,30; 
18,30; 20,30), Unirea (16; 18,15; grădină — 
20,30). PROGRAM PENTRU COPII : 13 
Septembrie (10; 11,30). CIELITO LINDO : 
13 Septembrie (13; 15: 17; 19; 21). TUNA 
ȘI TRUȚUNA — DINCOLO DE LUMEA 
NOASTRĂ—VREAU SA ȘTIU TOT, nr. 20
— ACOLO UNDE FUGE RENUL — ÎN

„23 AUGUST" : 
ALBERTO DEL 
și cvartetul său 
PARAGUAYOS“

O SEARA CU

— ' cl- 
16,30; 
12,30; 

21,15), 
19,45;

Stadionul 
Progresul 

— cine- 
14; 16,45; 

15; 17; 19; 
17; 19; 21),

cuib strain — Secretul panto- 
FIORILOR DE AUR: Timpuri Noi (rulea
ză In continuare de la orele 10 la 21). 
POST-RESTANT : rulează la cinemato
graful Maxiiți Gorki (11; 16; 18; 20). ÎN
VIEREA — ambele serii : Cultural (10.30; 
15,45; 19,30), Munca (10; 16; 20). ALBA CA 
ZĂPADA: rulează la cinematograful Alex. 
Popov de la orele 0,30 la 21 în continuare. 
AL NOUĂLEA CERC : 8 Martie (11; 15; 17; 
19; grădină — 20,30), Libertății (10; 12; 
16; 18; 20; grădină — 20,30). CIND VINE 
DRAGOSTEA ; Grivița (15; 17; 19; 21). 
DUELUL N-A AVUT LOC; Flacăra (10,30; 
16; 18,15; 20,30). LUNGA NOAPTE A LUI 
'43; Tudor Vladimlrescu (16; 18. 20; grădi
nă — 20,15). M-AM SATURAT DE CĂSNI
CIE : Miorița (10; 12; 16,30; 18,45; 21), Arta 
(16; 18; grădină — 20,15), Floreasca (12; 14; 
16; 18,15; 20,30). CÎND COMEDIA ERA 
REGE : Popular (10,30; 15: 17; 19; 21), I. 
Pintllle (10; 15; 17; 19; grădină — 20,15), 
Luceafărul (15; 17; 19; grădină — 20,30) 
...................... ........... ... ............................ 18;

ru-

17; 19; grădină

OMUL AMFIBIE : Moșilor (11; 16; 
grădină — 20,15). NUMAI O GLUMA; . .. 
lează la cinematografele Donca Slmo (15; 
17,10; 19,15; grădină — 20,30), 8 Mai " 
15; 17; 19; 21). DOUĂ REPRIZE ÎN IAD: 
rulează la cinematograful C. David (10; 
15,30; 18; 20,30). UN OM TRECE PRIN ZID: 
rulează la cinematograful M. Eminescu 
(11,30; 15; 17; 19; 21). POMPIERUL ATO
MIC : rulează la cinematograful G. Ba- 
covla (11,30; 15; 17; 19; 21). SCRISOARE 
DE LA O NECUNOSCUTĂ : rulează la 
cinematograful B. Delavrancea (11; 16; 
18; 20). BĂTRÎNUL ȘI MAREA ; rulează 
la cinematograful Aurel Vlaicu (18; 18,15; 
20,30). DON GIOVANNI ; Drumul Serii 
(11; 16; 18; 20). ARTICOLUL 420 — ambele 
serii : Grădina 23 August (20,15).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 - Gimnas
tică de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pentru copil șl tineretul școlar: 
• Telejurnalul pionierilor s Jocuri de 
vară • „A fost... acum" — scenetă muzi
cală de A. Weiss • Demonstrație de ci
clism — (transmisiune de la Velodromul 
Dinamo). 
SATE. în 
ne de la 
de fotbal 
talul din 
Pronosport“. 19,30 
19,45 — „Zi plină de cîntece“. Emisiune 
muzicală primită din partea Studioului de 
televiziune din Tallin. 20,30 — Demonstra
ție de gimnastică _artistlcă. 20,40 — Filmul 
artistic ; ‘ ' '
ducție a studiourilor cehoslovace. 22.05 
— „LA --------- — ---------------
GLUMA“ 
de V. D. Popa, Al. Lăpușneanu, Radu 
Rădulescu. în încheiere : Ultimele știri 
șl rezultatele sportive.

(in;

10,30 — EMISIUNEA PENTRU 
jurul orei 17,45 — Transmlsiu- 
Stadlonul Giuleștl a întîlnirli 
dintre echipele Steaua — Me- 
cadrul Cupei de vară „Loto- 

Jurnalul televiziunii.

..AGRAFA ALBÄ“ — o pro-

DRUM CU CÎNTECUL ȘI
— emisiune muzlcal-distractivă

RADIO, duminică 5 august. • Clubul 
voioșiei — orele 8,30 — II « Teatru pen
tru copii : „Timur și băieții lui“ de A. 
Gaidar — orele 9,30 — I • Ciută corul 
Combinatului metalurgic din Reșița — 
orele 10.30 — I • Revista presei străine
— orele 10,30 — II » Program de mu
zică simfonică cu lucrări de Haydn, 
Paul Constantinescu și Jirl Pauer — 
orele 11,00 — II o Vorbește Moscova — 
orele 11,30 — I e Interpreți de muzică 
ușoară — orele 12,00 — I • Programe mu
zicale alcătuite de ascultători — orele
12.25 — I • De toate, pentru toți — 
orele 13,10 — I « Program muzical la 
cererea oamenilor muncii aflați la o- 
dihnă — orele 14,05 — I • Cîntă Luigi 
Ionescu — orele 14,10 — II e Cine știe, 
cîștigă — orele 14.30—-II o Din cele 
mai iubite melodii populare romînești
— orele 15,00 — I • La șezătoare — orele
15,30 — I « Soliști și formații de muzică 
populară participante Ia Festivalul Mon
dial al Tineretului șl Studenților de la 
Helsinki — orele 10,08 — II o Valsuri și 
fantezii orchestrale — orele 16.30 — II 
e Fragmente din opereta „Lysisfrata“ de 
Gherase Dendrino — orele 17,15 — I
o Uverturi din opere — orele 18.05 — II 
® Emisiune pentru marinari — orele 19.00
— II « Emisiune de muzică ușoară ro- 
mînească — orele 19,35 — Ie Teatru : 
„Medalion George Vraca“ — orele 20 00
— Ie Noi înregistrări de muzică ușoa
ră romînească — orele 20,05 — II « Fes
tivalul Helsinki 1982 — orele 22,15 — I 
• Simfonia a V-a de Schubert — orele
22.25 — II e Cîntă pianistul Sviatoslav 
Richter — orele 23,10 — I.

CUM E VREMEA
Ieri în țară ; vremea s-a menținut fru

moasă șl călduroasă, cu cerul senin. Vîn- 
tul a suflat slab din sectorul sudic. Tem
peratura aerului, la ora 14, a fost cuprinsă 
între 25 de grade la Sulina și 34 de gra
de la Tr. Severin, Băltești, Caracal, Tr. 
Măgurele șl Giurgiu.

Timpul probabil pentru zilele de 6, T 
și 3 august : vreme in general frumoa
să și călduroasă, cu cer variabil, mal 
mult senin. Ploi izolate vor cădea mal 
frecvent în vestul țării șl în regiunea 
de munte. Vîntul va sufla slab, pînă la 
moderat, din sectorul vestic. Tempera
tura se menține ridicată. Minimele vor 
fl cuprinse Intre 13 și 23 de grade, iar 
maximele între 25 și 35 de grade, local 
mal ridicate în Bărăgan, Dobrogea și 
sudul Moldovei.
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în spiritul colaborării 

și prieteniei intre popoare
Primirea de către 

tovarășul Ștefan Voitec 
a deputatului grec I. Iliu

TELEGRAME EXTERNE
în cadrul unei conferințe de presă, membri ai Comitetului executiv al Consiliului international de muzică populară (C.I.M.P.), ai Comitetului național C.I.M.P., conducători ai formațiilor folclorice participante la Festivalul de folclor al țărilor balcanice și din zona Mării Adriatice au împărtășit unor reprezentanți ai presei romîne și străine impresiile lor în legătură cu această manifestare artistică care s-a desfășurat la București. Conferința de presă a fost deschisă de prof. Mihai Pop, director adjunct al Institutului de folclor.Răspunzînd unei întrebări, prof. Wiilard Rhodes (S.U.A.), președinte al Comitetului executiv al Consiliului internațional de muzică populară, a declarat printre altele :Am fost profund impresionat de felul cum s-a desfășurat Festivalul de folclor al țărilor balcanice și din zona Mării Adriatice. Pentru mine acesta a constituit o experiență bogată și plină de învățăminte. Reprezentațiile date de dansatorii, de muzicanții care au luat parte la festival au fost foarte frumoase. Felicit Comitetul național romîn pentru C.I.M.P., care a știut să îmbine organizarea reprezentațiilor cu conferințele și discuțiile de specialitate de la Institutul de folclor. Dar ceea ce consider mai important decit faptul de a fi participat la spectacole este prilejul pe care l-am avut de a cunoaște oamenii cu care ne-am întîlnit și am lucrat împreună.Dr. Maud Karpeles, secretară o- norifică a Consiliului internațional de muzică populară (Anglia), a arătat că experiența în desfășurarea festivalului de folclor al țărilor balcanice și din zona Mării Adriatice constituie un mare pas înainte în activitatea C.I.M.P. Festivalul — a declarat ea — s-a desfășurat în mod strălucit și constituie pentru noi o bogată experiență. După cum se știe, C.I.M.P. a fost organizat în 1947, deci putem vorbi despre o activitate neîntreruptă de 15 ani. Nu ne-am dat însă seama pînă acum ce uriași pași s-au făcut în domeniul cunoașterii și studierii folclorului ; existența și desfășurarea acestui festival au fost pentru noi o dovadă grăitoare. Consider că organizarea unor asemenea festivaluri, cum a fost acesta, pe o anumită zonă a lumii, este mai eficientă decit organizarea unor festivaluri mai largi. Este îmbucurător să constatăm că popoarele din țările balcanice și din zona Mării Adriatice sînt conștiente de valoarea bogăției folclorului lor.La întrebarea privind rolul festivalului în lărgirea colaborării dintre folcloriștii țărilor balcanice și din zona Mării Adriatice a răspuns prof. Ovidiu Varga, de la Conservatorul „Ciprian Pofumbescu" din București. Pentru prima oară în cei 15 ani de activitate? cm preponderență teoretică, a Consiliului internațional de muzică populară — a spus el — s-a organizat un asemenea festival folcloric regional care a prilejuit o demonstrație amplă, concretă, a bogăției, frumuseții, varietății cîntece- lor, dansurilor și costumelor populare caracteristice fiecăreia dintre țările participante. Cred că în viitor preocuparea noastră ar trebui îndreptată atît în direcția cercetării și cunoașterii reciproce a folclorului tradițional în această regiune, așa cum s-a făcut acum, cît și în direcția cercetării unor noi modalități de promovare și păstrare a folclorului din aceste țări. Abordarea unor teme de folclor comparat poate constitui o preocupare comună pentru folcloriștii din această parte a Europei. Desfășurate în spiritul colaborării și întrajutorării reciproce, aceste cercetări vor duce desigur la intensificarea legăturilor științifice și de prietenie între folcloriștii din aceste țări, între popoarele lor.Prof. Giorgio Nataletti (Italia), membru în Comitetul de C.I.M.P., a vorbit despre importanța
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Mereu alți oameni sovietici vor zbura 

în Cosmos pe itinerarii necunoscute 
INTERVIUL LUI G. TITOV

Prima ședință a Comisiei C.A.E.R. pentru 
cnsrdonarea cercetărilor științifice și tehnice

festivalului în cunoașterea reciprocă și dezvoltarea relațiilor pașnice de bună vecinătate și prietenie între popoarele din Balcani și din zona Mării Adriatice. întîlniri ca aceasta de la București—a spus el—-prilejuiesc nu numai o cunoaștere pe plan artistic sau științific, ci și una de altă natură, intimă, care ajută la înțelegerea între oameni. Dacă festivalul de folclor va avea un rezultat oricît de mic în dezvoltarea colaborării între popoarele noastre, ne că ne-am îndeplinit acum in multe țări s-au zite cereri de a continua aceste festivaluri pe regiuni, In acest fel legăturile între popoare pot să devină din ce în ce mai intense.împărtășindu-și impresiile despre Capitala noastră, despre viața ei cultural-artistică, dr. Albert Marinus, director onorific al Centrului de cercetări folclorice din Bruxelles, a spus printre altele : Am văzut Bucureștiul de multe ori. Făcînd o comparație cu ce era înainte acest oraș, nu poți să nu constați avîntul deosebit pe care l-a luat. Cartiere întregi au dispărut și au fost înlocuite cu minunate cartiere noi, ridicate după un plan de sistematizare bine întocmit, care dau orașului un aspect foarte modern. Nu pot să termin fără să spun cîteva cuvinte despre bucureșteni, atît de prietenoși, de sociabili, pe ale căror chipuri se citește sănătate și optimism.Răspunzînd unei întrebări, Sergio LiberoviCi, conducătorul grupului „Scurtă înfățișare a mișcării muncitorești din Italia în perioada 1900—1962“ din Torino, a arătat că vizita la Institutul de folclor din București a fost foarte prețioasă pentru munca sa de cercetare a folclorului. Consultind o serie de documente — a declarat el — am putut să constat că multe cîntece muncitorești italiene au avut o oarecare răspîndire și în Romînia, ca și în alte țări balcanice.Prof. dr. A. E. Cherbuliez (Elveția), vicepreședinte al Comitetului executiv al C.I.M.P., și-a împărtășit impresiile în urma vizitei pe litoral. Am văzut fotografii înfățișînd Mamaia de acum cîțiva ani. Com- parînd aspectul actual al acestei stațiuni cu cel din fotografii, pot spune că nu s-a făcut numai un mare efort pentru a putea găzdui mii de noi vizitatori romîni și străini; dar mi se pare impresionantă soluția arhitecturală care merită toată lauda. S-au ridicat noi mari hoteluri care au o deosebită eleganță ; există multe spații verzi, o a- bundență de grădini de flori. Vizi- tînd Eforia mi-am dat seama de grija depusă pentru a se asigura condiții cît mai bune de tratament medical în această stațiune.în încheierea,conferinței de presă, secretarul-’Ôomïtetului național romîn pentru C.I.M.P., Virgil Ioanid, a prezentat unele date privind măsurile luate pentru ca • și alți iubi»““ tori de folclor din țară și de peste hotare să cunoască prin intermediul filmului, al discului, aspecte de la această manifestare. (Agerpres)

Conferință de presă 
legătură cu desfășurarea 
Festivalului de folclor 

al 
din

țărilor balcanice 
zona Mării Adriatice

Sîmbătă la amiază tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii A- dunări Naționale, a primit pe deputatul grec I. Iliu, lider al grupului parlamentar E.D.A. care vizitează țara noastră. întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.romîn pentru

radio al

ce privește între noi, putem spu- datoria. De și făcut au-

Cumirile de vară de limbă 
și literatură, istorie și artă 

a poporului romînIn ultimele zile, în cadrul cursurilor de vară de limbă și literatură, istorie și artă a poporului romîn, organizate la Sinaia de Universitatea din București, au continuat să aibă loc prelegeri și conferințe prezentate de academicieni, profesori universitari și alți fruntași ai vieții noastre cultural-artistice.Sîmbătă, cei peste 100 de participant! la cursuri din numeroase țări ale lumii s-au deplasat la Brașov, unde au vizitat orașul și Poiana Brașov.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Intre 31 iulie și 2 august a avut loc la Moscova prima ședință a Comisiei permanente C. A. E. R. pentru coordonarea cercetărilor științifice și tehnice.La ședință au participat delegații țărilor membre ale Consiliului : Republica Populară Bulgaria, Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Democrată Germană, Republica Populară Polonă, Republica Populară Romînă*
Ședința

>

Ungară și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.în cadrul ședinței comisiei au fost examinate probleme organizatorice, a fost aprobat proiectul de regulament al funcționării comisiei, a fost aprobat planul de activitate al comisiei pentru cel de-al doilea semestru al anului 1962 și alte probleme.Ședința comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și colaborare frățească.Republica Populară
Comisiei permanente a C.A.E.R. 

pentru standardizare(Agerpres). — Intre 31

(Agerpres)

BERLIN 4iulie și 2 august 1.962 la Berlin a a- vut loc prima ședință a Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru standardizare, înființată pe baza unei hotărîri a cel'ei de-a 14-a sesiuni a C.A.E.R.La ședință au luat parte delegațiile Republicii Populare Bulgaria, Republicii Socialiste Cehoslovace, Republicii Democrate Germane, Republicii Populare Polone, Republicii
® Sîmbătă dimineața a plecat cu avio

nul la Budapesta o delegație a Uniunii 
Ziariștilor din R. P. Roraînă, pentru a 
participa la cel de-al V-lea Congres al 
Organizației Internationale a Ziariștilor, 
care se deschide in ziua de 6 august în 
capitala R. P. Ungare.

Delegația este Condusă de Nestor 
Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor din 
R. P. Romină.

• în centrul comunei Zăuan, raionul 
Simleu, s-a inaugurat o construcție mo
dernă : magazinul universal din locali
tate ppevăzut cu raioane de produse tex
tile, articole tehnice și de menaj, ali
mente etc.

La construcția 
din Zăuan 
colectiviști 
contribuție

Escadra vcst-öcrmana 
îfiîifflpiiiatâ cu vii proteste 

ta copenhaga

Populare Romine, Republicii Populare Ungare și Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.La lucrările primei ședințe a comisiei a luat parte, de asemenea, ca observator, un reprezentant al Republicii Democrate Vietnam.Comisia a confirmat planul său de activitate pe perioada următoare, a aprobat proiectul de regulament al funcționării comisiei și a examinat alte probleme organizatorice legate de începerea activității ei.în cadrul ședinței a avut loc, de asemenea, un schimb de păreri în problemele înființării unui institut de standardizare al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.Ședința comisiei a decurs într-o atmosferă de prietenie frățească și cordialitate.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Pilo
tul cosmonaut Gherman Titov a a- 
cordât corespondentului agenției 
TASS, Boris Lukianov, un interviu 
cu prilejul împlinirii la 6—7 august 
a unui an de la zborul lui de peste 
24 de ore pe o orbită circumterestră 
la bordul navei-satelit „Vostok-2”.

întrebat cum apreciază rămânerea 
îndelungată a omului in Cosmos din 
punctul de vedere al perspectivelor 
explorării spațiului cosmic, Gher
man Titov a răspuns, printre altele :

Deși zborul efectuat la bordul na
vei „Vostok-2” a furnizat un mate
rial bogat în problema impondera
bilității, oamenii de știință nu con
sideră că ea a fost clarificată de
plin. Este necesar, printre altele, să 
fie continuată studierea funcțiilor 
sistemului cardiovascular, capacita
tea acestuia de a se adapta repede 
la fenomene variate ale zborului 
cosmic. De o însemnătate deosebită 
sînt, de asemenea, cercetările asu
pra funcțiilor sistemului nervos cen
tral, mai ales asupra scoarței cere
brale. Pentru zborurile îndelungate 
sînt foarte importantè metodele de 
protecție contra radiațiilor. Oamenii 
de știință sovietici sînt de părere că 
se poate ridica eficacitatea apărării 
organismului prin administrarea 
unor preparate speciale curativ-pro- 
filactice.

De la diferite cosmodromuri din 
Uniunea Sovietică se lansează acum

O9O .............. ...........

magazinului universal 
au luat parte zeci de țărani 
prin muncă patriotică și prin 
voluntară.

Excursii prin țară
Agenția București a O. N. T.-Car- 

pați a inițiat un nou gen de ex
cursie — Turul R. P. Romine în au
tocar — al cărei itinerar străbate 
principalele orașe și șosele din nouă 
regiuni ale țării. Excursia durează 7 zile, timp in care se va parcurge tra
seul următor : BuCurești-Sibiu (pe 
valea Oltului)-Hunedoara-Deva-Alba 
Iulia-Cluj-Vatra Dornei-Iași-Bacău- 
Onești-Brașov (prin valea Oituzului)- 
Predeal-București (prin valea Pra
hovei).

Cu această ocazie vor fi vizitate 
mari șantiere industriale și de cons
trucții de locuințe, monumente, 
Ibcuri istorice și alte obiective tu
ristice impbrtante.

Excursiile de acest gen se vor face 
săptămânal. Primii turiști au plecat 
pe traseul amintit azi dimineață din 
fața agenției O.N.T.

-------  -----------o»o----------

Impresia cea mai puternică 
victoria socialismului la orașe și sate 

De vorbă cu oaspeți cubanezi despre vizita în țara noastră
Membrii delegației cubane, care au 

luat parte la Congresul mondial pen-
zează în domeniul construcțiilor în 
Romînia — a declarat, printre altele, 

fru dezarmare generală și pace de la dr. Martha Frayder vicepreședintă a 
Moscova, dr. Martha Frayde, Conchita Mișcării cubane pentru apărarea păcii 
Fernandez, Eduardo Corona Zayas, 
au fost oaspejii jării noastre, timp de 
mai multe zile, la invitația Comitetului 
national pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă. La sfîrșiful vizitei, oas
peții cubanezi s-au întîlnit cu repre
zentanți ai presei, împărtășindu-le 
din impresiile lor despre vizita In (ara 
noastră.

Mi-a plăcut mult ceea ce se reall-
o®o

Materiale noi și procedee avansate 
în construcția de locuințe

(Urmare din pag. I-a)mente, au început să-și găsească un pîmp larg de folosire.
în domeniul lucrărilor 

de instalațiiCa urmare a studiilor e- fectuate privind sortimentul pieselor fasonate aferen. te țevilor și tehnologia lor de execuție și montaj, la fabrica de mase plastice „Bücu- ultimii ani pro-rești" a început în ducția de serie a țevilor din poll- clorură de vinii.’ Noile materiale se extind tot mai mult. Prin utilizarea țevilor de policlorură de vinii se asigură, în afară de mari economii de metal, reducerea costului lucrărilor și o calitate superioară a instalațiilor. Din constatările făcute de cercetători și proiectanți, de ministere Pe că le o serie de șantiere, reiese introducerea unor materia- „ noi de instalații nu s-a făcut peste tot în mod corespunzător. Pe unele șantiere se observă încă deficiențe la montaj și în exploatare, datorită în primul rînd calității necorespunzătoare a unor țevi. Conducerea institutului nostru a propus să se doteze fabrica de mase plastice sau unul din institutele de cercetări de specialitate — ICECHIM sau ÎNCERC — cu un stand de încercare pentru verificarea continuă a calității țevilor fabricate. , Standul însă n-a fost realizat pînă în prezent,

La instalațiile electrice au început de asemenea să fie înlocuite materialele tradiționale cu mase plastice. Circa 80 la sută din cantitățile ne-» cesare de tuburi de protecție a instalațiilor electrice sînt tuburi din policlorură
★Realizările obținute utilizării materialelor . _deelor industriale de construcții sînt însemnate. Totuși, față de condițiile create de partid și guvern n-am făcut totul. Pe alocuri mai există încă rețineri privind aplicarea și generalizarea unor materiale noi. U- nele materiale nu se produc în cantități suficiente deși există, .condiții; modelele unor materiale sînt încă reduse ca număr. Institutul nostru mai tărăgănează uneori anumite studii, nu-și axează întotdeauna activitatea pe problemele cele mai importante. în activitatea de cercetare va trebui să dovedim mai multă perseverență în ducerea la bun sfîr- șit a unor studii, în adoptarea a tot ce este nou în tehnica de execuție și în domeniul materialelor noi de construcție. Socotim că ar fi util să se procure mostre de materiale, care au o mare eficacitate în construcțiile de locuințe, astfel ca cercetările și experimentările să se efectueze din timp, iar trecerea la producția industrială a noilor materiale și folosirea lor pe șantiere să găsească stabilite domeniul și tehnologia de aplicare. în același timp ar trebui ca C.S.C.A.S. să asigure din timp o mai bună informare privind materialele noi, cantitățile care se produc, caracteristicile lor etc.O mai largă colaborare cu alte institute de specialitate, cu fabricile producătoare și măi. ales cu șantierele, va face ca munca de cercetare să fie șl mai rodnică.

înlocuite cu de vinii.în noi domeniul și proce-

COPENHAGA 4 (Agerpres). — La Copenhaga a sosit într-o vizită oficială o escadră a flotei maritime militare vest-germane. Această vizită amintește locuitorilor Danemarcei ocuparea țării de către hitlefiști în anul 1940.Imediat după sosirea escadrei, vasul amiral a fost vizitat de o delegație a Uniunii daneze a deținu- ților din timpul fascismului și a Mișcării de rezistență din perioada celui de-ai doilea război mondial din Danemarca. Comandantului escadrei navelor vest-germane i-a fost inmînată o rezoluție in. care se spune, printre altele : „Ura împotriva militarismului german nu s-a stins încă. Regretăm că și în prezent în Germania occidentală sînt folosite serviciile unor oameni care au exe- cutat cu zel ordinele lui Hitler. De aceea, cerem să părăsiți orașul nostru pașnic".în seara aceleiași zile a avut loc un miting de protest. Peste 1000 de danezi s-au adunat în fața monumentului marinarilor danezi că- zuți în primul război mondial. Demonstranții purtau pancarte pe care scria : „Fasciștilor, cărați-vă acasă !“, „Nu vrem o nouă ocupație nazistă !“, „Marea Baltică să fie o mare a păcii I", „Frontiera Oder- Neisse este definitivă !“, „încheiați un tratat de pace înainte de a face viziteLa miting au luat cuvîntul activiști sindicali, reprezentanți ai tineretului și conducători ai fostei mișcări de rezistență. Vorbitorii au subliniat că poporul danez nu nutrește ură față de nici un popor, dar urăște militarismul vest-german.

Un secret bine păzit 
răpus de ciumă la fabricarea 

bacteriologic

LONDRA 4 (Agerpres). — „Moarte enigmatică la fabrica de armament bacteriologic“, „Un om de știință a murit, probabil, de ciumă“, acestea sînt titluri sub care presa engleză a relatat la 3 august despre moartea lui J. Bacon, unul dintre colaboratorii principali ai centrului secret de cercetări bacteriologice al Ministerului de Război din Porton Down-

dezvăhit ;
armamentului

sateliți artificiali ai Pământului din 
seria „Cosmos”. Cu ajutorul acestor 
sateliți se studiază zonele de radia
ții, ceea ce va permite să se micșo
reze considerabil pericolele înfrun
tate de viitorii cosmonauți în cursul 
zborurilor de lungă durată.

Vorbind despre întrecerea pașnică 
și colaborarea în cucerirea Cosmo
sului, Gherman Titov a subliniat că 
in timp ce oamenii sovietici cuceresa 
Cosmosul în scopuri pașnice, nu se 
poate spune același lucru și despre 
cercetările efectuate de S.U.A. Arti
colele din ziarele și revistele ameri
cane — a arătat el — ne dau temei 
să afirmăm că Cosmosul interesează 
S.U.A. în special din punct de ve
dere militar.

Titov a spus că dacă guvernul 
S.U.A. va ține seama de propune
rea guvernului sovietic și va accep
ta să încheie tratatul cu privire la 
dezarmarea generală și totală, is
toria omenirii va cunoaște probabil 
zboruri comune în Cosmos ale cos- 
monauților sovietici și americani.

întrebat în legătură cu perspec
tivele viitoarelor zboruri ale cosmo- 
nouților, Titov a răspuns : Piloții 
noștri cosmonauți nr. 3, 4, 5 și alții 
visează să înfăptuiască noi zboruri, 
să aducă un nou aport la dezvolta
rea științei, pentru gloria iubitei 
noastre patrii.

Uriașa muncă științifică și teh- 
nică pentru cucerirea spațiului cos
mic va continua și pe viitor. Mereu 
alți oameni sovietici vor zbura în 
Cosmos pe itinerarii necunoscute, îl 
vor studia, vor descoperi și pe vii
tor tainele naturii și le vor pune în 
slujba omului, în slujba bunăstării 
lui, în slujba păcii.

Ne aflăm în pragul unor noi zbo
ruri cosmice al căror scop este bi
nele și progresul omenirii.ce (Wiltshire), în apropiere de Salisbury.In cei 17 ani de e- xistență a acestui laborator, puține din secretele lui păzite cu strășnicie au devenit cunoscute în afara zidurilor sale.După cum se arată într-o declarație a Ministerului de Război, „împrejurările morții permit să se admită că ea a putut fi rezultatul unei infecții căpătate în labo- a murit de rator“. Cîteva labora- pulmonară.

toare au fost închise pentru dezinfectare, iar toți cei care s-au întîlnit cu Bacon în ultimele zile (personalul medical din spitalul unde a murit, familia lui) au fost izolați pentru a nu veni în contact cu cei din jur.La 3 august un reprezentant al Ministerului de Război al Marii Britanii a făcut cunoscut că J. Bacon ciumă
Populația sud-vietnameză a distrus 

numeroase „sate strategice'*SAIGON 4 (Agerpres). — După cum anunță agenția de presă „Eliberarea", în cursul lunii iulie populația Vietnamului de sud a distrus complet numeroase „sate strategice" din provinciile sudice ale țării.Locuitorii din provinciile Vinh Long și Sadec au distrus întăriturile satelor strategice“ pe distanțe de

și suveranității popoarelor. Sînt im
presionată de arhitectura noilor blocuri, 
care sînt frumoase, impresie întregită 
și de vizitarea unui apartament și de 
întîlnirea cu locatarii lui. Ca medic 
m-a interesat mult ceea ce s-a făcut 
in fara dv. pe tărîm sanitar, m-a emo
ționat preocuparea deosebită care e- 
xistă aici pentru sănătatea poporului. 
Am studiat cu prilejul acestei vizite sis
temul de organizare a policlinicilor, a 
spitalelor, care sînt bine amenajate, și 
voi transmite la înapoierea în Cuba din 
experiența însușită aici.

în încheiere, dr. Martha Frayde a 
spus : M-a impresionat în mod deose
bit vizita la Doftana, unde am văzut 
în ce condifii au luptat cei mai buni 
fii ai poporului romîn. Este o minunată 
lecție politică faptul că mulfi copil 
primesc acolo cravatele roșii de pio
nier.

Militanta mișcării pentru pace din 
Cuba, Conchita Fernandez, care lucrea
ză în prezent la Institutul national de 
reformă agrară, s-a referit la vizita pe 
care a făcut-o la o gospodărie colec
tivă, exprimîndu-și aprecierea deosebi
tă pentru cele văzute acolo. A fost o 
experiență minunată pentru mine — a 
spus ea. M-a emoționai mult amabili
tatea cu care am fost primită aici, dra
gostea pe care o manifestă poporul 
romîn pentru revoluția cubană.

Eduardo Corona Zayas, jurist, vice
președinte al Mișcării cubane pentru 
apărarea păcii și suveranității popoa
relor, a spus : Cunoaștem multe des
pre poporul romîn, despre dezvoltarea 
țării sale. în momente grele pentru 
Cuba am sim(lt totdeauna solidaritatea 
tării dv. Am văzut multe aici. însă 
lucrul cel mai important șl care m-a 
impresionat cel mai mult este victoria 
socialismului la orașe și sate. Țara este 
dezvoltată armonios șl în tot timpul 
vizitei am simfit cum măsurile luate de 
partid și guvern sînt sprijinite cu entu
ziasm de popor. (Agerpres)

Unități ale cooperației 
meșteșugăreștiLa parterul unor blocuri noi date recent în folosință în orașul Ploiești, 

cooperativele meșteșugărești au des
chis 9 unități de servire a popu
lației în specialitățile : croitorie băr
bătească, încălțăminte de comandă, 
foto, coafură, cosmetică etc. Acum, 
se fac pregătiri pentru deschiderea 
altor unități cu activități diferite, 
ca reparații de radio și televizoare, 
croitorie pentru copii, lenjerie etc. 

(Agerpres)

Cursa Scînteîîe\ ediția a XV-a
® La start : 60 de cicliști • Participă, pentru prima dată, și 
rutieri din R. S. Cehoslovacă • Traseu inedit s Numeroase 

premii pentru îruntașii clasamentului

CURSA SCÎNTEII

■

sute de kilometri și au alungat gărzile' diémiste. Ei au ocupat apoi satele și și-au construit întărituri pentru a respinge operațiunile „de curățire” pe care trupele ngodinhdie- miste le întreprind periodic.în prima jumătate a lunii iulie, în două districte din provincia Bac Tieu au avut loc aproape 500 de mitinguri, la care peste 12 000 de cetățeni și-au manifestat nemulțumirea față de politica guvernului die- mist.

;>>■

CREȘTE NUMĂRUL MILITARILOR 
AMERICANI ÎN VIETNAMUL 

DE SUD

Succesul constructorilor 
uzinei metalurgice 

de la Cerepoveț
MOSCOVA 4 (Agerpres). TASS: Co

mitetul Central al P.C.U.S. și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. au felicitat pe 
constructorii uzinei metalurgice de la 
Cerepovej (R.S.F.S.R.) cu prilejul pu
nerii în funejiune a unui nou furnal 
de mare capacitate și a unei mari fa
brici de aglomerare.

Noua fabrică de aglomerare cuprin
de 12 corpuri mari, pesie 20 de stafii 
de transbordare și aproape 50 de ga
lerii cu diferite utilaje. Fabrica asigură 
în întregime aprovizionarea cu aglo
merat a furnalului. Toate procesele de 
produefie sînt automatizate și mecani
zate. Pregătirea calcarului se face în 
mori de siloz, nu în concasoare ca 
deobicei, fapt datorită căruia se pot 
obfine orice fracțiuni de calcar.

Toate procesele furnalului sînt, de 
asemenea, mecanizate și automatizate. 
Gradul de încărcare a furnalului este 
stabilit de sesizoare radioactive.

Ținte vii pentru 
antrenamente de tirANKARA 4 (Agerpres). — După cum relatează ziarul „Dunya”, la 2 august trei funcționari americani de la compania petrolieră din Diyarbakir au tras în tînărul Enver Ispertaș ca într-o țintă vie. Tînărul, rănit la mină, a fost descoperit întîmplător de niște țărani și a fost transpor-de niște țărani tat la spital.Cercetările în duc în secret.Populația din autorităților permisiunea de a organiza o demonstrație de protest în legătură cu această nală a americanilor.Ziarele turcești au legramă adresată de primului ministru al _______ ,în telegramă se spune: „Aș vrea să sper că dv., ca șef al guvernului a- cestei țări, nu veți permite ca cetățenii noștri să fie folosiți în propria lor țară ținte vii pentru antrenamente de tir”.

HANOI 4 (Agerpres). — După cum relatează Agenția Vietnameză de Informații, misiunea de legătură a Comandamentului suprem al Armatei populare vietnameze a adresat recent Comisiei internaționale de supraveghere și control o scrisoare, în care se spune:Numai în primul trimestru al a- nului 1962 avioanele americane au parașutat în Vietnamul de sud atî- ția militari americani și atît armament cît au parașutat în ultimii doi ani. Ca urmare, numărul soldați- lor și ofițerilor aflați în prezent în Vietnamul de sud este de 8 500 și se așteaptă să ajungă la 10 000.Comandamentul suprem al Armatei populare vietnameze cere Comisiei internaționale de supraveghere și control să pună capăt a- cestor încălcări ale acordurilor de la Geneva din anul 1954.

această chestiune seDiyarbakir a cerutIn ziua de 15 a acestei luni, din fața „Casei Scînteii", se va da plecarea în tradiționala competiție ciclistă de lung ] traj, pe începîndkilome-I care, din organizează anual zia->15-19 AUGUST 19681948, o iul nostru.Un element nou în desfășurarea „Cursei Scînteii" îl csnstituie prezența la start a cicliștilor din R. S. Cehoslovacă. După cum ne-a comunicat federația cehoslovacă de specialitate, vor face deplasarea la București următorii alergători: Milan Fagala, J. Knezourek, L. Heller (de mai multe ori participant! la „Cursa Păcii"), M. La-czo, S. Lozkov, V. Pycha, L. Kubiecek, Fi. Konecny, P. Stokuc, Al. Vimr. Cicliștii cehi selecționați pentru „Cursa Scînteii" se pregătesc intens de mai multă vreme, în vederea acestei competiții. Ciclismul romînesc va fi reprezentat de 50 de alergători, cei mai în formă la ora actuală. Nu vor lipsi, firește, membrii lotului republican (G. Moiceanu, Dumitrescu, Cosma, Ardeleanu etc.), care se pregătește pentru „mondialele" din Italia, dar nici alergătorii tineri care s-au remarcat la ultimele concursuri ale acestui an (Ciumetl, Moldoveanu, Ciocan etc.).

Cele cinci etape totalizează aproape 900 de kilometri. în prima zi, cicliștii vor parcurge circa 230 de kilometri, în două semi-etape (București— Buzău și Buzău—Galați), ambele cu plecarea în bloc. Mai departe, spre Bacău, șoseaua trece prin regiuni de șes, dificultatea traseului constînd aproape numai în lungimea lui. E- tapa a treia (Bacău — Piatra Neamț și retur) este cea mai scurtă : 125 de kilometri. Penultima etapă are cel mai pitoresc traseu. De la Adjud, unde se va da startul tehnic, cicliștii vor porni spre Onești, urmînd ca apoi să ajungă, prin frumoasa vale a Oituzului, pe șoseaua ce urcă și coboară în serpentine, la Tg. Secuiesc și, mai departe, la Brașov.întrecerea se va încheia duminică 19 august. Proba de contratimp individual între Brașov și Predeal va constitui un serios examen pentru concurenți. în după-amiaza aceleiași zile, se va parcurge semietapa Predeal — București (145 km), în care urcușul de la Breaza și cobo- rîșul de la Posada reprezintă puncte de încercare pentru toți cicliștii.Ziarul „Scînteia" și alte ziare centrale, precum și diferite instituții și întreprinderi din orașele de pe traseu vor oferi, numeroase premii cicliștilor partigipanți la cea de-a XV-a ediție a „Cursei Scînteii'.Cîștigătorul întrecerii va primi o motocicletă, oferită de î. S. Loto-Pro- nosport.
I. D.

a

Întrecerile sportive ale festivalului
HELSINKI 4 (Prin telefon de la trimișii Agerpres). — 6 medalii de aur, 10 de argint și 3 de bronz — a- cesta este bilanțul realizat de sportivii romîni la Jocurile sportive internaționale prietenești ale Festivalului Mondial al Tineretului încheiate sîmbătă seara la Helsinki. In ultima zi a concursurilor de tenis de masă, jucătorii Giurgiucă și Rethi au cîștigat două medalii de argint. După ce a eliminat succesiv cu 3—0 pe Vakili (Iran), Averin (U.R.S.S.) și Sao Pen-hu (R. P. Chineză) tînărul Dorin Giurgiucă a întîlnit îți finala probei de simplu masculin pe maghiarul Fahazi. Mai experimentat, Fahazi a obținut victoria cu scorul de 3—1. în finala probei de dublu bărbați perechea Sao Pen-hu — Kui Pao-iu (R. P. .Chineză) a învins cu 3—0 pe Giurgiucă—Rethi. Pere-

chea Mihalca, Jandrescu (R.P.R.) clasată pe locul trei în proba feminină de dublu a obținut medalii de bronz.Concursul de gimnastică desfășurat la Tampere a fost dominat la masculin de Arkaiev (U.R.S.S.) Iar la feminin de cehoslovaca Ceaslav- ska urmată de Petuhova (U.R.S.S.). Reprezentanta noastră Sonia Iovan s-a clasat pe locul trei obțlnînd medalia de bronz. Emilia Liță a ocupat locul 4.In penultimul meci al turneului masculin de volei, la înalt nivel, care se desfășoară în afara jocurilor sportive internaționale, echipa R.P.R. a dispus cu 3—0 (10. 5, 11) de echipa Finlandei. Meciul de volei dintre echipa R. P. Romine și R. S. Cehoslovace s-a încheiat cu victoria echipei țării noastre — 3—2. '

acțiune crimi-publicat o te- Enver Ispertaș Turciei, Inönü.

»

înconjurai® de turnuri de ob
servație, șanțuri și terenuri mina
te, încercuite cu sîrmă ghimpată, 
așa arată „satele strategice“ din 
Vietnamul de sud. Ele constituie 
un aspect al „războiului nede
clarat" dus contra populației sud- 
vietnameze care se ridică împo
triva dictatorului fascist Diem. 
Generalii americani și acoliții loi 
dlemiști intenționează să creeze 
16 000 de sate de acest fel, care 
sînt adevărate lagăre de concen
trare, șl să închidă în ele țărăni
mea. Pentru realizarea acestui 
plan scelerat, au fost puse în 
acțiune mijloacele cele mai dife
rite t raiduri de pedepsire, eva
cuare forțată și chiar bombarda
rea așezărilor sătești.
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Este necesară coeziunea tuturor forțelor iubitoare de pace Guyana britanică cere urgentarea 
acordării independenței

FESTIVAL: Sub seninul progresului și viitorului
TOKIO 4 (Agerpres). — La 4 au

gust au luat sfîrșit ședințele preli
minare ale . delegaților la cea de-a 
8-a conferință internațională pentru 
interzicerea armelor atomice și cu 
hidrogen, împotriva războiului nu
clear. La ședința finală, președintele 
comisiei de redactare a expus con
cluziile schimbului, de păreri dintre 
delegați cu privire la ordinea de Zi 
a conferinței.

Președintele comisiei de redactare 
a subliniat că, în cuvîntările dele
gaților cu privire la ordinea de zi 
s-a vorbit despre necesitatea coeziu
nii forțelor iubitoare de pace în 
lupta pentru interzicerea armei nu
cleare, pentru realizarea cît mai ra
pidă a dezarmării generale și totale.Mesajul adresat de N. S. Hrușciov conferinței de la Tokio

MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS: 
Șeful guvernului sovietic, N. S. Hruș
ciov, a adresat un mesaj de salut parii- 
cipanjilor la cea de-a 8-a Conferință 
internaționala de la Tokio pentru in
terzicerea armelor atomice și cu hidro
gen, împotriva războiului nuclear.

în mesaj se subliniază că poporului 
sovietic, guvernului sovietic, le sînf 
apropiate felurile nobile și mărețe pe 
care și le propune conferința : a nu 
admite repetarea pe scară mondială a 
tragediei de la Hiroșima și Nagasaki, 
a preînfîmpina un război racheto-nu- 
clear.

Uniunea Sovietică, se spune în me
saj, este gata ca fără să mai aștepte

OeO

Cifre și fapte 
despre economia capitalistăBONN 4 (Agerpres). — în ultimele zile la bursele vest-germane s-a făcut din nou simțită o scădere a cursului acțiunilor întreprinderilor industriale. Cursul acțiunilor marelui concern de automobile „Volkswagen" a scăzut cu 18 puncte, adică cu 4 la sută, cursul acțiunilor întreprinderii „N.S.U." (întreprindere de automobile) cu 25 de puncte, iar cursul celor ale companiei „Daimler" cu zece la sută.Și la bursa vest-berlineză continuă scăderea cursului acțiunilor.

LONDRA. După cum relatează 
„Daily Worker”, la data de 16 iulie 
a.c.f numărul șomerilor înregistrați 
în Anglia era de 400 182. Numărul 
absolvenților de școli șomeri a 
crescut cu 5 461.

La sediul conservatorilor : Am de
pășit cifrele noastre de producție 
pentru șomaj.

(Desen, reprodus din „Daily Worker")Declarația P. C. din AlgeriaALGER 4 (Agerpres). — Corespondentul din Alger al agenției France Presse transmite că într-o declarație dată publicității la 3 august, Partidul Comunist din Algeria a reafirmat că soluționarea reală a crizei depinde de învățămintele care yor fi trase de pe urma ei.Partidul Comunist din Algeria subliniază în declarația sa necesitatea creării unei unități indestructibile a frontului de eliberare națională.Partidul Comunist din Algeria, se • spune în declarație, va sprijini energic orice măsură, orice hotărîre a Biroului Politic al Frontului de Eliberare Națională îndreptată spre lichidarea mizeriei, spre crearea în țară a unor instituții republicane și democratice stabile, spre consolidarea și desăvîrșirea independenței.
Ședința Biroului Politic
* »

la AlgerALGER. La 4 august a avut loc la Alger prima ședință a Biroului Politic al Frontului de Eliberare Națională din Algeria cu participarea lui Ben Bella, vicepreședinte al Guvernului Provizoriu al Republicii Algeria. La ședință nu au participat Mohammed Boudiaf înapoiat din Paris abia în dimineața zilei de 4 august și Ait Ahmed care nu și-a schimbat hotărîrea inițială de a nu participa la activitatea politică și de stat și care în prezent se află în afara țării.

La ședințe s-a exprimat convinge
rea că înfăptuirea acestor năzuințe 
ale omenirii este necesară și pe de
plin posibilă cu condiția creării ținui front strîns al celor care se 
pronunță pentru o lume fără răz
boaie și fără arme.

După încheierea ședințelor preli
minare a avut loc o întîlnire între 
delegații la conferință și 10 000 de 
reprezentanți ai participanților la 
marșurile păcii care au ajuns la 4 
august la Tokio unde vor transmite 
participanților la conferință un 
mesaj pentru pace al poporului 
japonez.

In seara zilei de 4 august s-a des
chis sesiunea plenară a ședinței.

o înțelegere cu privire la dezarmarea 
generală și totală să semneze neîntîr- 
ziat un acord cu privire la încetarea 
tuturor experiențelor nucleare sub un 
control internațional eficient care poa
le fi asigurat cu ajutorul mijloacelor 
nationale de detectare.

Șeful guvernului sovietic subliniază 
că încheierea unui astfel de acord ar 
constitui neîndoielnic un pas important 
pe calea spre interzicerea și distru
gerea tuturor categoriilor de arme 
nucleare, spre dezarmarea generală și 
totală. Totul depinde de Statele Unite 
ale Americii și de celelalte puteri oc
cidentale.

NEW YORK. Stocul de aur al Statelor Unite a scăzut din nou cu 60 milioane de dolari în cursul săptă- mînii încheiate la 1 august, a anunțat la 3 august banca federală de rezerve. El nu mai acoperă moneda în circulație decît în proporție de 33,5 la sută față de 33,9 la sută în săptămîna precedentă.ROMA 4 (Agerpres). — în comparație cu anul 1961 costul vieții a crescut în Italia cu 5,6 la sută, a- nunță ziarul „Unita". Una din cauzele creșterii costului vieții o constituie operațiile cu caracter de speculă ale intermediarilor, care vînd consumatorilor la prețuri umflate, produsele agricole.HAGA 4 (Agerpres). — Prețurile la produse alimentare au sporit în mod simțitor în Olanda. ( •Ziarul „De Waarheid“ scrie -'îți' legătură cu această creștere a prețurilor : „Pentru toate acestea, și pen
tru încă și mai multe alte majorări 
similare de prețuri, trebuie să mul
țumim Pieței comune“.Glasul Angolei luptătoare

Pînă de curînd puțini erau aceea 
care cunoșteau cite ceva din reali
tățile Angolei. Pulsul Africii negre 
batea pe atunci în surdină, creînd 
pentru colonialiști iluzia deșartă a 
liniștei și siguranței. Chiar după ce 
în diferite părți ale continentului 
torentul libertății s-a dezlănțuit nă
valnic, Angola a continuat să ră- 
mînă o vreme aceeași „terra incog
nita”, despre care se putea spune 
doar că suferă și speră. Dar de 
nouăsprezece luni, întreaga lume 
știe că Angola luptă. Flacăra revol
tei anticolonialiste a cuprins întrea
ga țară.

Am avut prilejul să stau de vor
bă cu Mario de Andrade, președin
tele Mișcării populare pentru elibe
rarea Angolei, (M.P.L.A.), care a 
participat la Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și pace 
de la Moscova.

L-am rugat pe Mario de Andrade 
să ne vorbească despre lupta eroică 
a poporului angolez pentru elibera
rea de sub jugul colonialist.— Deși mișcarea noastră politică (M.P.L.A.) — ne-a declarat el — și-a proclamat drept lozincă acțiunile directe împotriva colonialiștilor portughezi și mobilizarea poporului angolez la lupta armată, noi ne consacrăm în egală măsură problemelor dezarmării și păcii. De aceea sîntem prezenți la acest congres. Lupta armată ne este impusă de încăpățînarea cu care colonialiștii continuă să ne asuprească.Cînd salazariștii susțin că Angola e o provincie a Portugaliei, ei fac o glumă sinistră. E o provincie a infernului. Sînt zguduitoare aspectele vieții de coșmar pe care sînt siliți s-o trăiască angolezii pe propriul lor pămînt. Țara noastră se întinde pe un teritoriu de 1 247 000 kmp și are aproape 5 milioane de locuitori. Ea e înzestrată cu mari bogății naturale. Și cîte asemenea bogății sînt încă necunoscute? Dar de cinci veacuri poporul nostru e strivit de jugul nemilos al colonialiștilor. Cei ce vor scrie istoria a- cestor vremuri negre, de apăsare și umilință, de barbarie ridicată la rangul de lege, vor consemna, cu siguranță, dîrzenia cu care poporul nostru și-a apărat demnitatea și drepturile, încrederea lui nestrămutată în victoria unor rînduieli care să pună capăt violenței și fărădelegilor săvîrșite împotriva sa, să-i redea libertatea răpită de asupritori.Cinismul colonialiștilor nu cunoaște margini, cînd aceștia încearcă să amăgească opinia publică internațională cu basme despre „prosperitatea" și „fericirea" pe

NEW YORK 4 (Agerpres). — La New York își continuă lucrările Comitetul special al O.N.U. pentru examinarea problemei aplicării Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale (Comitetul celor 17).Comitetul a examinat problema Guyanei britanice și a adoptat o rezoluție în care cheamă guvernele Angliei și Guyanei britanice să reia neîntîrziat tratativele în vederea stabilirii datei cînd va fi acordată independența Guyanei britanice. Delegația sovietică în comitet a sprijinit cererea primului ministru al Guyanei britanice, Jagan, ca acestei colonii britanice să i se acorde independența încă în cursul anului. 1962.Puterile coloniale nu s-au încumetat să voteze împotriva rezoluției prezentate de delegațiile Cambod- giei, Etiopiei, Indiei, Republicii Mali și Iugoslaviei, care a fost sprijinită de majoritatea membrilor comitetului. Reprezentanții S.U.A., Angliei și Australiei, care au declarat că „își rezervă dreptul de a-și spune părerea" în această problemă, s-au pronunțat de fapt împotriva acordării neîntîrziate a independenței Gti- ÿanèi britanice.Ulterior, cînd comitetul a dezbătut problema soariei Singaporelui, delegațiile Angliei și S.U.A. au afirmat că acest caz nu ridică nici o problemă și de aceea, nu ar exista
o®o

Cu ce fel de propuneri s-a întors Dean de la WashingtonNEW YORK 4 (Agerpres). — Corespondentul TASS, G. Vasiliev, transmiteîn legătură cu întoarcerea la Geneva a lui Arthur Dean, reprezentantul S.U.A. la tratativele de dezarmare, presa americană scrie cu lux de amănunte că Dean duce cu sine noi propuneri elaborate în urma celor trei consfătuiri ale președintelui Kennedy cu persoane oficiale suspuse.Acest „nou mod de abordare“, după cum susțin ziarele americane, are menirea de „a urni din loc“ tratativele cu privire la încheierea tratatului pentru interzicerea experiențelor nucleare. Pînă în prezent, după cum se știe, unica piedică în calea realizării unui asemenea acord a fost cererea puterilor occidentale și, în special, a Statelor Unite de a se crea o așa-zisă „inspecție internațională“ la fața locului.„Noile“ propuneri ale S.U.A. nu., prevăd renunțarea la această cerere absolut inacceptabilă. Potrivit relatării corespondentului ziarului;. „New York Times“, Finney, S.U.A. intenționează să insiste asupra unui „control internațional“ organizat în așa fel îneît din fiecare post de control să facă parte „unul sau mai mulți

De vorbă cu Mario de Ândrade, 
președintele Mișcării populare 

pentru eliberarea Angolei

care, chipurile, le-ar fi instaurat în Angola. Despre ce fericire este vorba ? în plin secol al zborurilor cosmice, la noi, colonialiștii practică pe scară largă munca forțată, exact ca pe vremea sclaviei legiferate. Noi cunoaștem doar libertatea de a vărsa sudoare și sînge pentru cei ce se consideră pe nedrept „stăpînii" noștri. Iar „stăpînii" socoteau că prin asuprire și crime ne vor putea stinge speranța în eliberare. Salvele de la Luanda, de acum un an și jumătate au arătat cît de greșite le-au fost calculele. Atacul patrio- ților asupra închisorii din Luanda n-a fost decît expresia hotărîrii poporului nostru de a pune capăt calvarului secular. Și cum au răspuns colonialiștii ? Au aruncat asupră-ne imense mijloace de distrugere. In- chipuiți-vă, sîntem victima unui genocid monstruos, bombele cu napalm ne ucid zilnic părinții și frații, ne pîrjolesc satele. Și toate a- cestea, în numele unei așa-zise „misiuni... civilizatoare". Regiuni întregi sînt transformate în cimitire imense. Armata colonialistă portugheză, care numără peste 60 000 de soldați, nu 

La o ceremonie oficială într-o localitate din Angola : soldații por
tughezi, cu armele încărcate, gata să tragă la cel mal mic „semn 
suspect" observat în rîndurile celor adunați...

nici un motiv să fie audiați reprezentanții partidelor de opoziție din Singapore. Din cele declarate în țața comitetului de către conducătorul grupului de reprezentanți ai partidelor de opoziție din Singapore, Marshall, a reieșit clar că în cursul viitorului referendum privitor la unirea la Federația Malayeză, populația Singaporelui nu are de făcut nici o alegere : oricare va fi rezultatul acestui referendum soarta ei este hotărîtă dinainte — unirea cu Malaya.Cu sprijinul englezilor, actualele autorități din Singapore refuză categoric să formuleze în buletine întrebarea principală : dorește sau nu populația independența ?Apoi,'comitetul a examinat situația din colonia portugheză Mozam- bic.Delegatul Republicii Mali a cerut ca popoarelor din coloniile africane ale Portugaliei să li se acorde imediat independența.„Comitetul celor 17' a primit din partea Comitetului O.N.U. pentru A- frica de sud-vest o scrisoare în care se exprimă speranța că va recomanda intervenția imediată a Adunării Generale sau măcar a Consiliului de securitate pentru a împiedica un război rasial pe teritoriul Africii de sud-vest.Problema situației din Africa de sud-vest a fost inclusă pe ordinea de zi a „Comitetului celor 17'.
reprezentanți ai Comisiei internaționale...“Corespondentul ziarului „New York Times“ scrie că Uniunea Sovietică nu va accepta, probabil, un asemenea sistem de control. Guvernul S.U.A. nu intenționează să renunțe nici la cererea sa cu privire la dreptul experților străini de a se deplasa în acele regiuni ale Uniunii Sovietice unde, după părerea lor, ar fi avut loc „fenomene subterane suspecte“. Statele Unite, scrie comentatorul din Washington al trus-‘ tului de presă Scripps-Howard, Shackford, vor continua să insiste ca „Rusia să accepte inspecția internațională la fața locului în cazul unor fenomene subterane care ar putea fi experiențe nucleare“.Se știe însă că oamenii de știință din numeroase țări au dovedit în mod convingător că în prezent există toate mijloacele tehnice necesare pentru a înregistra orice explozie nucleară din orice colț al globului pămîntesc.Din ceea ce scriu ziarele americane rezultă că zarva în jurul „noii poziții“ a S.U.A. în problema interzicerii experiențelor nucleare este exagerată în mod artificial pentru a induce în eroare opinia publică.

se dă în lături de la nimic : de la bombardarea sistematică a populației pașnice, pînă la torturarea patrioților. Cred că sînteți de acord, asemenea practici nu fac cinste civilizației occidentale...
Răscolit pe semne de tragice amin

tiri, interlocutorul nostru rostește 
cuvintele apăsat, vocea sa capătă o 
nuanță de gravitate, în care distingi 
încrederea nestrămutată în drepta
tea cauzei pentru care luptă.— Mișcarea noastră și armata sa populară opun o rezistență înverșunată colonialismului portughez. Situația actuală din Angola se caracterizează prin dorința forțelor naționale patriotice ca, printr-o mai bună organizare și coordonare a eforturilor lor, să continue lupta pînă la eliberarea țării.— In același timp — continuă el — noi nu încetăm eă depunem eforturi pentru a lărgi și mai mult frontul luptei anticolonialiste. Mișcarea noastră și-a asumat răspunderea de a conduce această luptă. Avem o- biective politice, dar pentru înfăptuirea lor sîntem nevoiți să folosim mijloace militare. Dar, paralel cu a- ceste mijloace, ne continuăm încercările' de a convinge soldații armatei coloniale portugheze de dreptatea cauzei noastre, de necesitatea ca ei, In interesul poporului ango-

Știți că există un calendar pro
priu festivalului ? La Helsinki, ti
neretul lumii se orientează mai pu
țin după cifra și numele zilei înscri. 
se în calendarul tradițional și mai 
mult după un anumit specific cu
noscut de toți. Nu se vorbește de 
30, 31 iulie sau de 1, 2, 3... etc. au
gust, ci de : ziua țării-gazde, ziua 
prieteniei, ziua solidarității cu tine
retul din țările coloniale și din cele 
de curînd independente, ziua tinere
tului muncitor, ziua artei și culturii, 
ziua tinereții, frumuseții și sportu
lui. Cea de sîmbătă, 4 august, a stat 
sub semnul „Științei, progresului și 
viitorului”. La clubul internațional 
studențesc s-a. discutat cu pasiune 
despre zborurile interplanetare. Au 
rulat în diferite săli filme de inspi
rație științifico-fantastică. Cîteva 
sute de ziariști din toate țările l-au 
asaltat cu întrebări, la conferința de 
presă, pe Iuri Gagarin care a sosit

Un călduros „Ia revedere". Tinerii romîni flutură încă o dată eșarfele 
despărțindu-se de prietenii sovietici caro i-au Invitat pe vasul „Gruzia". 
Pe bord a avui Ioc o frățească întîlnire. (Telefoto : TASS-Agerpres)

S C U K ir IE
Pentru o conferință economică 

mondială

■■ GENEVA. Cea. de-a. ,3.4-a sesiune, a Consiliului Economic și Social al 
O.N.U., care se desfășoară la G'e'-' 
neva, a adoptat là 3 august în una
nimitate, rezoluția cu privire la con
vocarea unei conferințe mondiale ■ a ■>

lez și al celui portughez, să întoarcă armele împotriva dictaturii fasciste a lui Salazar, să ni se alăture.în prezent, în Angola faza defensivă a operațiunilor militare se termină. începe faza hotărîtoare a luptei pentru independență, care va cuprinde întreaga țară. Represiunile masive, întreprinse de trupele colonialiste în regiunile din nordul țării ne-au impus revizuirea planurilor noastre strategice și tactice. în ultimul timp ne-am intensificat totodată activitatea și în direcția popularizării țelurilor luptei noastre. M.P.L.A. cîștigă, pe zi ce trece, noi aderenți, rîndurile ei se lărgesc într-un ritm tot mai accelerat.Ofensivele viitoare trebuie să a- rate colonialiștilor portughezi cu și mai mare putere că unica soluție rațională și posibilă pentru ei este să înceteze războiul sîngeros din Angola, iar poporul angolez eă fie lăsat să-și hotărască singur destinul. Faptele arată însă că guvernul portughez nu intenționează deloc să-și schimbe politica în Angola și în celelalte colonii. Desigur, colonialiștii portughezi n-ar reuși să-și mențină dominația în Angola nici 24 de ore dacă nu ar exista sprijinul masiv în bani și armament din partea aliaților lor din N.A.T.O. De fapt, avem de a face cu o veritabilă coaliție îndreptată împotriva noastră. în ultima ; vreme, la ajutorul de care am pomenit se adaugă manevrele néocolonialiste, avînd drept scop să abată lupta poporului angolez de la obiectivul său — obținerea unei independențe adevărate — să slăbească această luptă prin provocarea de sciziuni în rîn- dul mișcării de eliberare și să desmembreze țara. Departamentul de Stat al S.U.A. și guvernul de la Bonn fac eforturi tot mai vizibile în această direcție prin persoane interpuse.Dar popoarele africane, popoarele întregii lumi — încheie Mario de Andrade — sînt alături de cauza dreaptă a Angolei. La acest Congres pentru dezarmare generală și pace am auzit nenumărate glasuri care ne-au exprimat simpatie și solidaritate. Ne mîndrim cu această solidaritate. Ea ne insuflă noi forțe în lupta noastră grea, ne sporește și mai mult încrederea feimă că, în cele din urmă, patria noastră va deveni liberă.
Ultimele cuvinte Mario de An

drade le-a rostit cu un patos miș
cător. Se putea citi în ochii lui pă
trunzători o neascunsă licărire de 
bucurie și speranță. La despărțire, 
solul Angolei luptătoare a adăugat, 
strîngîndu-mi mîna : „Și poporul al- gerian a luptat. Și a învins. O cauză dreaptă învinge întotdeauna".

V. OROS 

în aceeași zi la festival. Apoi, seara, 
primul cosmonaut al lumii și-a fă
cut apariția la balul studențesc, or
ganizat în cinstea sa la Kulttuuri- 
talo, cea mai încăpătoare sală a ca
pitalei nordice.

Un colan de flori multicolor i-a
jOIIIIM

Prîn telefon 
de la trimisul nostru
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fost prins în jurul gîtului, acoperin- 
du-l cu totul, pînă la genunchi. Ga
garin a vorbit cu simplitatea și căl
dura pe care i le cunoaștem. A spus 
că aduce cu el salutul bunului său 
prieten Titov, al tuturor cosmonau- 
ților sovietici ce se pregătesc pen
tru zboruri și mai îndrăznețe, al în
tregului tineret sovietic — și a ex-

O.N.U. pentru problemele comerțu
lui și dezvoltării economice.

LONDRA. Delegații, .peruyieni . la Congresul mondial , pentru . dezar- „ mare generală și pace s-au înapoiat „nde la Lima la Amsterdam. Noul gu- .yern peruvian nu lQra, permis să se întoarcă în patrie întrucît au participat la congres.
MOSCOVA. După cum transmite a- 

genția Novosfi, specialiștii sovietici in 
domeniul construcțiilor navale au creat 
o motonava automată, unică în felul ei. 
Noua motonavă, numită „Laborator", și-a 
început navigația pe fluviul Nipru. Pe 
bordul ei nu se află nici căpitan, nici 
marinari, nici mecanici.de motor. Con
ducerea motonavei este asigurată de că
tre dispozitive automate.

VARȘOVIA. Pe teritoriul fostului lagăr hitlerist al morții din Oswiecim au fost descoperite cu cîteva luni în urină manuscrisele unor deținuți ai lagărului. Editura din Lodz, în colaborare cu Comisia pentru cercetarea crimelor comisè de hitleriști, s-a ocupat de restaurarea, descifrarea și pregătirea pentru tipar a acestui document zguduitor. El va fi publicat într-un volum sub titlul „Căutați în cenușă“.
BUENOS AIRES. Greva generală de 

48 de ore a oamenilor muncii argen
tine™ a luat sfîrșit. Subliniind succe
sul acestei greve, „Federația celor 62 
de sindicate“ și „Mișcarea pentru uni
tate și coordonare sindicală“ au publi
cat o declarație comună, în care cer 
Confederației Generale a Muncii din 
Argentina să convoace o conferință a 
tuturor sindicatelor și a partidelor po
litice populare „pentru crearea unei 
conduceri naționale unite a tuturor for
țelor patriotice care se pronunță îm
potriva oligarhiei și imperialismului“.

LONDRA. La 3 august, Tribunalul din Manchester l-a achitat pe
■ ■ ■ o®o «

Din presa internațională
PENTAGONUL 

A DAT ORDIN...
lntr.o corespondentă 

din Washington „Tribune 
des Nations" scrie :

Lozinca „cumpărați pro
duse americane", decre
tată de comercianfi din 
Statele Unite, a fost a- 
doptată de McNamara. 
Pentagonul a dat ordin 
tuturor comandanților de 
unități americane, stațio
nate în străinătate, să a- 
corde în mod sistematic 
preferință mărfurilor „fa
bricate în S.U.A." atît 
timp cit diferența de pref 
nu va depăși 50 la sută.

Se pare că colaborarea 
comercială care s a insti
tuit datorită N.A.T.O., în
tre Statele Unite și Euro

pa occidentală, este corn, 
promisă în mod serios. 
Comercianții europeni 
vor manifesta o proastă 
dispoziție, ca răspuns la 
accesul de șovinism al 
furnizorilor.

UN NUMĂR ÎNSPĂI- 
MÎNTĂTOR DE ANAL-

FABEȚI ÎN SPANIA

infr-o corespondență 
semnată de Gustav 
Herrmann, „Frankfurter 
Rundschau" scrie :

Rezultatele recensă
mântului efectuat anul 
trecut arată că din popu
lația totală a Spaniei de 
30 500 000 oameni, 10,3 
la sută, deci peste 
3 000 000 de oameni, 
sînt analfabețl. 7 la sută

primat năzuința comună de înțele
gere și colaborare pe pămînt ca șl 
în Cosmos. în primul rînd pe pă
mînt, a spus el, pentru instaurarea 
unei păci trainice. Și își sublinia 
ideile cu zîmbetul său bun, optimist, 
molipsitor.

Dimineața, la cantonamentul nos
tru, forfotă în fața panoului. Se dis
cută cu însuflețire despre noul 
succes dobindit la concurs. Și la 
acest festival inimile au fost cuce
rite de nestematele folclorului românesc. Ansamblu,l de dansuri popu
lare a primit două medalii de aur 
pentru „Călușul” și „Dansul olte
nesc”, precum și o medalie de argint 
pentru „Dansul bănățean”. Numeroși 
soliști din ansamblu au obținut și 
ei distincții : Gheorghe Munteanu, 
Eugen Ionescu, Const. Tănăsescu, 
Viorel Popescu, Vladimir Antonov, 
Sonia Moldovan, Felicia Dumitrescu 
(medalia de aur) ; Mihai Buciucă, 
Gheorghe Romanițoiu, Olga Loghin, 
Vasile Gîrbaciu (medalii de argint). 
La concursul soliștilor de muzică 
ușoară, Constantin Drăghici a ob
ținut premiul III și medalia de 
bronz.

La concursul de soliști de muzică 
populară — premiul III și medalia 
de bronz au fost primite de Maria 
Butaciu și Ion Bogza. La concursul 
soliștilor de muzică clasică a pri
mit mențiune Lucian Roșea.

Cu atît mai plină de bună dispo
ziție a fost deplasarea artiștilor 
noștri la Turku, principalul centru 
de construcții navale din Finlanda, 
situat în golful Botnie. Ei au dat 
aici un spectacol, socotit de toată 
lumea ca o avanpremieră a specta
colului nostru național care are loc 
duminică seara la I-Ielsinki.

Noi întîlniri prietenești în com
pletarea „atlasului delegației romî- 
ne” : întîlniri cu tineri din Indone
zia, Birmania, Iugoslavia, R.F.G. 
Vreme de cîteva ceasuri ne-am în
treținut cu cei mai tineri oaspeți 
de pînă acum : 100 de copii finlan
dezi, toți bălai, pe care i-am învă
țat cîntece și jocuri românești. Des
pre viața fericită a copiilor din țara 
noastră le-a vorbit, pe înțelesul vîrs- 
tei, Vasile Vlad, directorul Palatului 
Pionierilor din București. Iolanda 
Balaș le-a împărțit cu dărnicie auto
grafe (nu e puțin lucru să te lauzi 
la prieteni cu iscălitura unei cam
pioane mondiale.'). S-au despărțit 
de noi avînd brațele încărcate cu 
jocuri de copii, bomboane și insigne.

Petrecîndu-i cu privirea, mi-am 
imaginat următorul dialog între ta
tăl venit acasă de la lucru și puștiul 
lui blond :

— Ce-ai mai făcut tu azi, Into 
(sau Olli, sau Pekka) ?

— Am fost în România !.

VICTOR VÎNTU
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5« »=> S« RsS Mxl «J SW -izC «£Hamm, unul din acoliții „führerului* fasciștilor englezi, ^Mosley^JEl-a fost arestat în timpul ciocnjriîțȘî,’de la Manchester cînd antifasciștii, au zădărnicit o adunare a huliganilor fasciști. încurajat de hotărîrea Tribunalului, Hamm a declarat cu nerușinare că trebuie „să li se închidă gura" tuturor antifasciștilor.
ANKARA. Răspunzînd invitației lui Erkin, ministrul afacerilor externe al Turciei, Averoff, ministrul afacerilor externe al Greciei, a sosit la Ankara într-o vizită de o săptă- mînă. După cum anunță ziarele turcești, Averoff va duce în Turcia tratative pentru reglementarea divergențelor existente între acești doi membri ai N.A.T.O., în special in problema minorității grecești din Turcia și a minorității turcești din Grecia, în problema Ciprului, pescuitului etc.
ROMA. La 4 august Federația oamenilor muncii din industriile metalurgică și constructoare de mașini, afiliată la C.G.M., precum și confederația italiană a sindicatelor oamenilor muncii și Uniunea italiană a muncii au declarat în toate uzinele și filialele concernului „Fiat" o grevă de 24 dè ore.

Neliniștea unor parlamentari
englezi

LONDRA. Parlamentul englez a luat vacanța de vară pînă la 20 octombrie. Mulți parlamentari manifestă neliniște în legătură cu faptul că etapa hotărîtoare a tratativelor în legătură cu aderarea la blocul politico-economic închis al „celor șase țări", care este o problemă foarte importantă pentru Anglia, se va desfășura în perioada vacanței parlamentului. Vacanța va fi suspendată în septembrie pentru ca parlamentul să poată aproba această ho- tărire.

din aceștia sînf bărbați, 
aproape 14 la sută sînf 
femei. Numărul spanioli
lor care nu au frecven
tat niciodată în viața ior 
o școală este înspăimtn- 
făfor de mare. El este 
de două ori mai mare 
decît reiese din datele 
statistice, deoarece foar
te muiți din acei care 
nu se mai numără în 
rîndurile anaffabeților 
știu, în cazul cel mai 
bun, să-și scrie doar nu
mele. Dacă am măsura 
nivelul cultural al națiu
nii după modul în care 
cunoaște cele patru o- 
perafiuni de bază ale 
aritmeticii, am ajunge 'a 
concluzia că 50 la sută 
din populația Spaniei 
mai trebuie instruită în 
acest domeniu.
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