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ÎN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST
-V".

Realizări însemBate
ia întrecerea socialists

Oamenii muncii întimplnă, cu entuziasm cea de-a T8-a aniversare a zilei de 23 August. Din întrea
ga țară sosesc la redacție vești despre realizările obținute în întrecerea socialistă de muncitorii, teh
nicienii și inginerii din fabrici și uzine, din mine, din schele și de pe șantiere de construcții în cinstea 
marii sărbători.

întrecerea socialistă se desfășoară sub semnul luptei pentru creșterea producției și productivi
tății muncii, îmbunătățirea calității produselor, realizarea de cît mai mari economii și beneficii peste 
plan. Fiecare realizare consemnată pe graficul întrecerii — expresie a activității creatoare și însufle
țirii cu care muncesc in aceste zile colectivele de întreprinderi — înseamnă noi pași înainte în l"p"~ 

..................... ’ ’ ' r 1962 la toți indicii.
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pentru îndeplinirea planului pe

Produse peste pian in vaioare 
de aproape 153 miiioane lei

\ BRAȘOV (coresp. „Scînteii*)-  — Muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii din uzinele, fabricile șl combina
tele chimice ale regiunii Brașov, întimpină ziua de 
23 August cu succese Importante în producție. In 
primele 7 luni ale acestui an colectivele întreprin
derilor industriale din regiune -au realizat peste 
plan produse în valoare de aproape 153 milioane 
lei. Peste prevederile planului au fost produse 
11 320 tone cărbune brut, 657 tone uleiuri minerale, 
aproape 2 000 tone îngrășăminte azotoase, 186 tone 
masg plastice și rășini sintetice, 131 tone hîrtie, 
863 tone cărămizi refractare, 154 000 m p geam traB, 
8 355 m c cherestea, 400 000 m p țesături de lînă 
și bumbac, 725 tone zahăr, mobilă în valoare de 
aproape 7 milioane lei șl altele.

Printre întreprinderile care au obținut cele mai 
bune rezultate in producție pe primele 7 luni ale 
anului se numără „Rulmentul“-Brașov, fabricile de 
geamuri șl „Vitrometan"-Medlaș, cele de faianță 
și sticlă din Sighișoara, întreprinderea „Republica"- 
Sibiu și altele.

Cu planul pe 8 luni îndeplinit
Minerii din exploată

rile carbonifere din re
giunea Oltenia au înde
plinit zilele acestea pla
nul pe 
anului 
ția de 
un alt 
tant, 
depășit cu 770 tone. Prin 
aceste realizări minerii 
de- aici și-au- îndeplinit, 
angajamentul 
cinstea „Zilei minerului*  
și a zilei de 23 August. 
Succesul se datorește în
deosebi creșterii produc
tivității

primele 8 luni ale 
în curs la extrac- 
lignit. La grafit, 

sortiment impor- 
planul la zi este

luat în

muncii. In pri-

mele 7 luni ale anului, 
datorită dotării minelor 
cu noi combine, transpor
toare etc. și folosirii mai 
bune a acestor utilaje pro
ductivitatea planificată a 
fost depășită pe întregul 
trust minier Oltenia cu 7 
la sută. Concomitent, s-a 
îmbunătățit și calitatea 
cărbunelui extras. La lig
nit, umiditatea a scăzut 
cu circa 2 la sută, iar la 
grafit conținutul de căr
bune a ajuns la 73 la 
sută față de 65 la sută 
cît prevăd normele.

(Agerpres)
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Au Êerm’nai arăturile

in interiorul ziarului

Din noul peisaj bucureștoan. Pe magistrala Nord-Sud.

în vederea

îa^s^B^a^EaæræasssüHsasBP1

Capacități de producție

® S. Utan — Colectivele între- 
prinderilor metalurgice din Sibiu 
dovedesc că.' Se poate lucra cu 
consumuri specifice de metal 
mai mici (pag. 2-a).

o Ne scriu specialiști din agri
cultură (pag. 2-a).

o Carnet cultural (pag. 2-a).
o Mesajul tinerel generații —- 

De vorbă cu participanțî la Festi
valul Mondial al Tineretului și 
Studenților (pag. 3-a).

Colectiviștii și mecanizatorii din 
raionul Segarcea, regiunea Oltenia, 
au terminat arăturile de vară pe 
întreaga suprafață planificată de 
22 000 de ha. Organizarea muncii în 
două schimburi la circa 40 la sută 
din numărul tractoarelor și folosirea 
din plin a capacității lor de lucru 
au făcut ca această lucrare să fie 
terminată într-un timp scuff. Odată 
cu arăturile, colectiviștii din raionul 
Segarcea au încorporat în sol mai 
mult de 45 000 de tone gunoi de 
grajd..

Gata cu treîerîșul
HUȘI (coresp. „Scînteii"). — Co

lectiviștii din raionul Huși au desfă
șurat o vie întrecere 
strîngerii la . timp a recoltei de pă- 
ioase din acest an. Folosind din plin 
capacitatea de lucru a batozelor și 
combinelor, organizînd cu pricepere 
munca la arii, ei au reușit să termine 
în ziua de 8 august treieratul recol
tei de pe cele peste 22 000 ha culti
vate cu cereale păioase.

In raionul îg. Mureș 
trebuie accelerat ritmul 

însilozârilor

sirt
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Lucrări de 
în portul

Șl
Importante 
beneficii

economii 
suplimentare

(coresp. „Scîn-
Colectivele înfre- 

și organizațiilor

PITEȘTI 
feil“). — 
prinderilor 
economice din regiunea Ar
geș au făcut de curlnd bi
lanțul economiilor la preful 
de cost și beneficiilor peste 
plan realizate de la începu
tul anului și pînă în pre
zent. Valoarea acestora se

ridică la aproape 31 000 000 
lei.

Cele mai bune rezultate 
în obfinerea de economii și 
beneficii peste plan au fost 
dobîndite de colectivele trus
tului de extraejie Pitești, 
frustului minier Argeș, uzi
nei mecanice Muscel, fabri
cii de tananfi „Argeșul" și 
altele.

Gheorghe Marinescu de la fabrica de încălțăminte 
„Dîmbovița“ din Capitală, este unul din cei mal 
buni croitori în piele din întreprindere. In luna 
care a trecut el a croit In plus, lață de plan, 140 
perechi fețe pentru încălțăminte. Totodată> printr-o 
bună îmbinare a tiparelor a economisit 1090 din p 
piele. Din materialele economisite do el de la 
începutul anului pînă acum, se pol confecționa 
aproximativ 300 perechi fețe pentru încălțăminte, 
în aceste zile de însuflețită întrecere în cinstea 
zilei de 23 August, Gheorghe Marinescu realizează 
noi succese în producție.

(Foto : M. Cioc)

TG. MURES (coresp. „Scînteii’1).— 
Gospodăriile colective din raionul 
Tg. Mure? sporesc continuu numă
rul de animale proprietate obștească. 
Odată cu aceasta, colectiviștii depun 
eforturi pentru asigurarea furajelor 
necesare. In acest scop, sub îndru
marea consiliului agricol raional, s-a 
asigurat recoltarea fînețelor natu
rale de pe o suprafață de peste 
10 000 ha și a fînurilor cultivate de 
pe aproape 9 000 ha.

In prezent în multe gospodă
rii colective se acordă o atenție deo
sebită însilozării diferitelor ierburi 
de slabă calitate ca rogoz, stuf etc., 
în amestec cu trifoliene, porumb 
furajer și altele.

La gospodăria colectivă din co
muna Crăciunești s-au însilozat a- 
proape 300 tone porumb. Rezultate 
bune în această privință au obținut 
și colectiviștii din Ernei,- Chendu 
Mare, Roita și altele: tfar din ultima 
situație a consiliului agricol reiese că 
pînă acum gospodăriile colective au 
însilozat doar o cantitate de 1552- 
tone masă verde din cele peste 
53 000 tone planificate, ceea ce este 
mult sub posibilități. într-o serie de 
gospodării colective din raion nu s-a 
dat atenție cuvenită pregătirii fura
jelor pentru iarnă. în gospodăria co
lectivă din comuna ledu, s-a prevă
zut însilozarea a peste 1 000 tone fu
raje. Dar această lucrare nu poate fi 
începută deoarece consiliul de con
ducere al gospodăriei nu s-a îngri
jit de construirea silozurilor.

Este necesar ca organizațiile de 
partid să îndrume consiliile de con
ducere din gospodăriile 
pentru grăbirea însilozării 
rilor, iar consiliul agricol 
prin inginerii agronomi și 
cialiști să acorde ajutor permanent 
în această privință, în special acolo 
unde se constată rămîneri în urmă.

CONSTANȚA (coresp. 
„Scînteii”). — In portul 
Constanța se lucrează în 
prezent la montarea a 15 
noi macarale de mare ca
pacitate. Pentru manipu
larea mărfurilor, aici au 
fost aduse în acest an 24 
autostivuitoare, 10 remorci- 
tractoare, au fost

Vacanță 
pionierească

In aceste zile, a- 
proape 10 000 de 
copii din regiunea 
Ploiești își petrec 
vacanta !n tabere
le de vară sau sint 
plecați în excursii 
prin locurile pito
rești din regiune. 
Cunoașterea 
rilor istorice 
această parte a 
fii, a munții 
întreprinderile 
dustriale șl de 
ogoare se 
în programul zile
lor de vacantă, a- 
lături de pasionan
te întreceri sporti
ve, de variate pro
grame artistice.

locu- 
din 
tă- 

din 
in- 
pe

înscrie

LA SFAT DESPRE RECOi
Din experiența gospodăriilor

TE
colective din Șandra și Uihei

montate

colective 
nutrețu- 

raional 
alți spe-

(Foto : Gh. Vințilă)

mecanizare
Constanța
2 macarale mobile șl al
tele.

Datorită creșterii gra
dului de mecanizare a 
muncii, timpul de stațio
nare a navelor pentru 
manipulare în portul Con
stanța a scăzut în cursul 
acestui an cu 11,16 la sută.

Vinurile romîneșii distinse 
la concursul international 

de la Ljubljana
Ljubljana (R.P.F. Iugoslavia) s-a 1n-La _

cheiat cel de-al Vlll-lea concurs interna
tional de vinuri. Anul acesta la concurs 
au luat parte 14 țări cu podgorii 
mite.

R.P. Romină a prezentat la acest 
curs 34 
tea, 19 
aur,
Fată de numărul de probe prezentate, 
Romînia a primit cel mai mare număr 
de medalii de aur. De asemenea, cel 
mai mare punctaj din cele 739 de pro
be trimise de țările participante a 
fost atribuit de juriul concursului 
vinului rominesc Traminer de Tîrnave 
produs In stațiunea 
experimentală vi- 
ticolă Blaj.

(Agerpres)

renu-

cori
aces-

iar

de probe de vinuri. Din 
au fost distinse cu medalii de 
celelalte cu medalii de argint.

Sesiunea Sfatului popular 
al regiunii Galați

GALAȚI (coresp. „Scînteii”). — 
La Galați a avut loc sesiunea sfa
tului popular regional. Deputății au 
discutat probleme privind! realizarea 
sarcinilor de plan în sectorul zoo
tehnic al construcțiilor, precum - șl 
probleme ale asigurării bazei fura
jere în, gospodăriile colective din 
regiune. De asemenea, au fost lua
te în discuție măsurile întreprinse 
de comitetul executiv pentru deschi
derea în cele mai bune condiții 
noului an de învățămînt școlar.

a

porțile insti-

intrate în funcțiune
FIENI (coresp. 

ment din Fieni 
linie tehnologică 
ciment și un cuptor 
cher în 24 de ore. 
mentului au fost construite la uzinele „23 August1 
București și în alte uzine constructoare de mașini din țară.

Concomitent au fost construite spații noi pentru însilo- 
zarea cimentului, iar rampa de expediție a fost modificată. 
Aici s-a montat o mașină de însăcuit de mare randament. 
Pentru alimentarea cu materii prime a noii linii, la cariera 
de calcar de la Lespezi se deschide în prezent un front 
mai larg de aprovizionare și s-au revizuit liniile de funicu- 
lare.

If

a
Scînteii''). — La fabrica de cb 
intrat recent în funcțiune o nouă 

care cuprinde mori brute, mori do 
avînd o capacitate de 800 tone clin- 
Utilajeie noii linii de fabricație a ci- 

l" din

*

TURDA (coresp. „Scînteii''). — Zilele acestea, la fabrica „E- 
lectroceramica" din Turda a intrat în funcțiune un cuptor tu
nel electric cu doué canale pentru arderea produselor din 
ceramică specială. Timpul de ardere a produselor se redu
ce la numai 6—8 ore, față de 4—5 zile cît era la cuptorul 
vechi. încărcarea și descărcarea la noul cuptor se face cu 
ajutorul unei benzi transportoare, arderea produselor are 
loc mult mai uniform, contribuind astfel la îmbunătățirea 
calității produselor.
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în comuna Șandra, raionul 
Sînnicolau-Mare, localitate si
tuată în cîmpia bănățeană, sînf 
două gospodării colective : 
„.A S. Pușkin" din centrul da 
comună și „Spicul roșu" din sa- 
fu Uihei. Colectiviștii de aici 
au terminat cu cîtva timp în 
urmă sfrînsul recoltei de grîu și 
orz. Cum era și firesc, vecini 
fiind, ba unii chiar rude apro
piate, au început să socotească 
rezultatele muncii depuse, să 
vadă care a ieșit mai bine.

Pentru colectiviștii din Șan
dra, „culesul" a tost un prilej 
de mare bucurie. Cu toate îm
potrivirile timpului (de la sfîr- 
șitul lui aprilie și pînă în ziua 
de 29 iulie nu a căzut un 
strop de ploaie) ei au recoltat 
de pa cele 400 ha cultivate cu 
grîu în medie 2 542 kg la hec
tar, față de 2 200 cît și-au pro
pus, iar la orz au strîns în me
die de pe întreaga suprafață 
3 250 kg la ha.

Cu toate că au condiții ase
mănătoare de climă și sol, că 
pămîntul lor se află, cum se zice 
„brazdă în brazdă", colecti
viștii din Uihei au obținut o 
producție mai mică. De pe 
suprafața cultivată cu grîu (340 
ha) ei au strîns în medie 1 855 
kg la ha, iar la orz 2 700 
kg la ha, deci 687 kg grîu și 
550 kg orz mai puțin de pe 
fiecare hectar decît vecinii lor 
din Șandra. De ce această 
diferență de recoltă ?

Pentru a afla răspuns la a- 
ceasta întrebare, cadre de con
ducere ale gospodăriei din 
Uihei au mers zilele trecute la 
vecinii lor din Șandra.

ginerii agronomi, brigadierii, 
instructorul comitetului raio
nal de partid și cîțiva co
lectiviști fruntași avînd a- 
celași gînd : să afle ce metode 
s-au folosit la gospodăria din 
Șandra pentru sporirea pro
ducției de grîu și orz la hectar.

Noi, după cum știți — și-a 
început vorba tov. Antim Pă- 
froiu, ' președintele gospodăriei 
colective din Șandra — am 
scos în medie 2 542 kg grîu la 
hectar. Baza acestor recolte am 
pus-o începînd cu alegerea și 
pregătirea terenului. Ne-am 
străduit să însămîn(ăm întrea
ga suprafață după plante bune 
premergătoare care eliberează 
mai devreme pămîntul.

Apoi inginerul agronom al 
gospodăriei a vorbit despre 
pregătirea terenului: pe cele 
140 ha semănate după po
rumb, arătura, din cauza se
cetei din toamnă, a ieșit 
bolovănoasă. Pentru a asigura 
seminței paf germinativ bun 
am lucrat terenul cu grape cu 
discuri și tăvălugi pînă la sfă- 
rîmarea tuturor bolovanilor. 
Un paf germinativ bun asigură 
o producție sporită de grîu. 
Pe o parcelă de 20 ha, unde 
grîui a fost semănat în arătură 
bine mărunțită s-au ob)inut cîte 
3 415 kg la ha, cu 753 kg mai 
mult decît media ob|inută în 
gospodărie. A intrat în vorbă 
brigadierul de cîmp Francise 
Hilger din Șandra :

— Fertilizarea solului 
spunea brigadierul — are 
ma^e rol în obținerea de
colte bogate. înaintea execu
tării arăturilor de vară, noi am 
încorporat pe 200 ha, unde 
terenul era mai slab, cîte 250 
kg superfosfat la hectar. 
Celelalte suprafețe au fost în
grășate la planta premergă
toare cu gunoi de grajd.

— Importante pentru obține
rea de producții mari de grîu

— a ținut să adauge Dumitru 
Buda, colectivist fruntaș — sînt 
sămînța și semănatul. Noi am 
asigurat din vreme sămînța din 
soiuri productive pe care am 
condiționaf-o și frataf-o. Semă
natul l-am 
octombrie, 
8—10 cm. 
suprafață a
pa stelată și pe măsură ce cul
tura se dezvolta am trecut la 
plivitul buruienilor. Nu am ne
glijat nici recoltatul. Cînd grîui 
a ajuns în pîrgă am început 
secerișul cu secerătorile-legă- 
fori și apoi cu combinele. Cum 
s-ar zice l-am cules fără 
pierdem un bob.

CE AU SCĂPAT
DIN VEDERE COLECTIVIȘTII 

DIN UIHEI

făcut între 2 și 15 
la o. adîncime de 
Primăvara, întreaga 
fost lucrată cu gra-

să

un 
re-

mare 
însă- 

Din 
trecui

bine terenul. Cea mal 
parte din suprafață am 
mînțat-o după porumb, 
cauza secetei din anul 
arătura a ieșit și la noi bolo
vănoasă. Dar nu am făcut tot 
ce trebuia pentru a mă
runți terenul. A doua cauză: 
noi nu am fertilizat terenul. Nu 
i-am dat nici îngrășăminte
chimice, nici organice. Urma
rea : pe 97 ha semănate 
după porumb în teren care nu 
a fost bine pregătit și îngrășat, 
am scos doar 1 392 kg la ha.

— Tot ce s-a spus aici este 
adevărat — a arătat iov. Veli- 
mir Rancov, instructorul co
mitetului raional do partid. 
Dar mai trebuie adăugat ceva: 
pentru faptul că lucrările exe-

cutate au fost de slabă calita
te, o anumită răspundere are 
și conducerea S.M.T. înfr-un 
an de zile, la brigada de trac
toare din Uihei au fost schim
bați 3 șefi de brigadă, ceea 
ce a influențat negativ asu
pra lucrărilor executate.

Discuțiile dintre cadrele de 
bază ale gospodăriilor colecti
ve din Șandra și Uihei, gospo
dării vecine, dar cu rezultate 
diferite, au fost rodnice, 
baza învățăm'nfelor 
din experiența înaintată 
lectivișfilor din Șandra 
stabilit pe loc soiurile de grîu 
pe care le vor însămînța 
acest an, terenurile pentru cul
turile de păioase, lucrările pe 
care le vor executa. Acum în 
cele două gospodării se lu
crează de zor la pregătirea te
renului pentru ca semănatul 
să se facă la timp și în con
diții cît mai bune.

Pe 
reieșite 

a co
s-a u

în

mModele noi din țesături din
In acest an producția țesăturilor 

subțiri din in sporește cu circa 15 
la sută față de anul

Pentru anul 1963, 
creatori au elaborat 
de țesături, printre 
mobilă, realizate pe războaie de țe
sut „Jaquard", articole de tapiserie, 
fețe de masă, șervete de bucătărie, 
țesături șantung pentru sacouri 
bărbătești etc.

trecut.
colectivele de 

32 modele noi 
care stofe de

regiunea 
zor pen
de vară, 
care s-a

în aceste zile mecanizatorii de 
la G.A.S. Țepeș Vodă, 
Dobrogea, muncesc de 
tril a termina arăturile 
pe terenurile de pe
strîns recolta. în fotografie : Ion 
Mocanu, mecanizator Iruntaș, Gh, 
Aliman, șef de brigadă de trac
toare, și inginerul Ion Rogojină, 
șef de secție, dlscutînd despre 
felul cum trebuie tăcute arătu-

PĂMÎNTUL ESTE DARNIC 
CU CEI CARE ÎL LUCREAZĂ 

BINE
în Jurul mesei se aflau 11 

persoane — președinții celor 
două gospodării colective, in-

Președintele, inginerul, bri
gadierii și ceilalți oaspeți din 
Uihei urmăreau cu atenție, își 
notau cu grijă cele spuse de 
vecinii lor. îi interesau expe
riența, metodele folosite da ei.

Cînd ultimul dintre gazde 
a terminat de vorbit a început 
să-și spună părerea tov. Ar 
drei Ardeleanu, președinte! 
colectivei din Uihei.

— Măi fraților, socot că dru
mul pe care l-am făcut pînă 
la voi ne este cu folos. Și noi 
am însămînțat pe întreaga 
suprafață aceleași soiuri de 
grîu. Semănatul l-am făcut 
după aceleași plante premer
gătoare și în aceeași perioadă. 
Cu toate acestea am obținui 
o producție la hectar mai mică 
cu aproape 700 de kg. Dacă 
am pune această diferență pe 
seama solului sau a climei, ar 
însemna să ne furăm singuri 
căciula pentru că, așa cum știți 
și voi, avem aceleași condiții. 
Din cele spuse aici am desprins 
ce s-a neglijat în gospodăria 
noastră. Noi nu am pregătit

I. MARICOIU

Pe
tutelor de învăță
mînt superior din 
întreaga țară pă
șesc în aceste zile 
mii de tineri ab
solvenți ai școlilor 
medii, care parti
cipă la cursurile 
de pregătire în 
vederea susținerii 
examenelor de ad
mitere. Numai în 
Capitală s-au în
scris pînă acum 
la aceste cursuri 
peste 11 000 de 
candidați la stu
denție. La dispozL 
ția lor au fost puse 
cămine și cantine.

In amfiteatre 
domnește același 
freamăt tineresc și 
aceeași atmosferă 
de studiu pe care 
le întîlneștl In 
timpul anului uni
versitar. Cadre di
dactice cu expe
riență ajută can
didați! In însuși
rea materiei care 
se cere la 
men.

Institutul 
care aspiră 
pregătesc : 
pregătire s-au 
peste 4000 de 
lor -se mărește 
zilnic poposesc 
sute de tineri. Intr-una din sălile in
stitutului am întîlnit două cunoștințe 
vechi. Pe montatorul Gheorghe Iliee- 
cu și pe strungarul Gheorghe Cob- 
liș, ambii de la „întreprinderea 
Optică Romină“, din Capitală. Ca 
doi prieteni nedespărțiți, au absol
vit împreună școala medie serală și, 
acum, întreprinderea i-a trimis pe 
amîndoi Ia facultatea de tehnologie 
a construcțiilor de mașini.

— Cursurile de pregătire ne sint 
de un real folos — spune Gh. Ilies
cu. Tovarășii profesori se străduiesc 
să ne ajute cit mai mult in pregă
tirea noastră acum, în ajun de 
examen.

Ne oprim într-unul din amfiteatrele 
Institutului agronomic „Nicolae Băl
cescu“ din Capitală. Toate locurile 
sint ocupate. Cei de față ascultă o 
lecție despre „Bazele darwinismu- 
lui". Intr-o bancă din primul rînd ia 
de zor notițe un tînăr înalt, cu fața 
aisă de soaie. în urmă cu cîteva 
săptămîni lane Stoica putea fi găsit 
la S.M.T. „Grivița“ din Slobozia, lu- 
crînd ca tehnician agricol.

— Sînt fiu de colectivist și dorin
ța mea cea mai mare e să contri
bui la dezvoltarea agriculturii so
cialiste. S.M.T.-ul m-a trimis la fa-

Gxa-
La cursurile de pregătire do la Institutul agronO' 

mic „N. Bălcescu“.
Politehnic.
să devină 

intens. La 
înscris 
candidați. Numărul 
■continuu. Aproape 
aici cîte trei-patru

Și aici, cei 
ingineri se 
■cursurile de 
pînă acum

cultate pentru a deveni inginer. 
M-am pregătit cu conștiinciozitate 
pontru concursul de admitere. Știu 
că examenul este exigent și doresc 
din toată inima să-1 trec cu bine.

— Vreau să devin horticultoare, 
spune Sofia Pătrașcu, din raionul 
Ploiești, absolventă a unei școli me
dii. E profesiunea care-mi place mai 
mult.

în jurul nostru se string zeci de 
candidați.
frumusețea 
Și fiecare 
se prezinte 
de admitere.

Și în amfiteatrele facultății de ma
tematică și fizică a Universității din 
București am întîlnit mulți candi
dați. Viitorii profesori și cercetători 
■studiază cu perseverență.

Mariana Negoiță a îndrăgit mate
matica și fizica încă din anii de 
școală medie. Ar vrea să devină pro
fesoară pentru a-i face și pe alții să 
le îndrăgească. Pe colegul ei Andrei 
Dorobanțu îl pasionează îndeosebi 
fizica. în anii studenției își propune 
să se pregătească temeinic pentru 
a putea deveni cercetător.,

Am vizitat și aille institute de în- 
vățămînt superior din Capitală. Pre
tutindeni ee desfășoară cu intensi
tate pregătirea pentru concursul de 
admitere. Candidații la studenție 
studiază cu rîvn-a și conștiinciozita
tea unor adevărați studenți.

Fiecare vorbește despre 
profesiunii de agronom, 

e animat de dorința să 
cît mai bine la concursul

V. TÏNCU
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și
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de
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Crește numărul cititorilor 

în biblioteci

un 
pentru 

in- 
lui Radu Al-
Carlo Zecclii

pe 
ture 
„O 
de 

.Steaua 
Se-

intitulat „Arii 
din secolele

„Elec- 
ultima 

o serie de noi 
de muzică simfo- 

de
ușoară și popu-

culegeri de muzică 
mînesscă și sovietică în 
interpretarea soliștilor și 
formațiilor noastre, a a- 
părut un concert dat de 
formația „Los Paragua- 
yos” și un program 
terpretat de formația 
muzicufe „Opti" din 
D. Germană.

Cel de-al doilea vo
lum din „Antologia mu
zicii populare romineșfi“ 
— editat in colaborare 
cu Institutul de folclor — 
cuprinde balade, cîntece 
ciobănești, doine, obice
iuri oglindite în muzică 
(3 discuri).

Din domeniul teatrului 
au fost imprimate 
discuri micro de 16 
pe minut piesele 
scrisoare pierdută" 
I. L. Caragiale,
fără nume" de Ăi. 

basfian și „Citadela sfă- 
rimată" de H. Lovinescu.
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Pășunile alpine reprezintă o sursă însemnată de furaje verzi pentru animale. In scopul folosirii 
din plin a acestui furaj bun și ieftin, numeroase gospodării de stat și colective au trimis in tabere, la 
munte, o parte din animalele pe care le crose. în iotografie : cu oile, la pășunat.

--------------—---------------- ■  ----- ===»»»<»: ’■.J--—c

Lucrările consfătuirii 
pe țară a specialiștilor 

în vinificație
La stațiunea experimentală viti

colă Odobești s-au desfășurat zilele 
acestea lucrările consfătuirii pe țară 
a specialiștilor în vinificație. Cei 100 
de ingineri și tehnicieni vinificatori 
din stațiuni experimentale, gospodă
rii de stat și din Ministerul Indus
triei Alimentare au discutat proble
me privind stadiul pregătirilor pen
tru recoltarea și vinificarea strugu
rilor, precum și metodele ce vor fi 
extinse în scopul îmbunătățirii cali
tății vinurilor.

Participanții la consfătuire au fă
cut propuneri valoroase în vederea 
urmăririi, cu sprijinul laboratoare
lor de vinificație din stațiuni expe
rimentale și gospodării de stat, a 
mersului coacerii strugurilor în fie
care unitate pentru ca recoltarea să 
se facă în perioada optimă, pentru 
adaptarea tehnologiei de vinifi
cație recomandată de Institutul de 
cercetări hortiviticole pentru reali
zarea de randamente sporite la vi
nificație și obținerea de vinuri de 
calitate, extinderea soiurilor de viță 
de vie de mare productivitate pen
tru asigurarea unor cantități spo
rite de vinuri plăcute la gust și la 
un preț de cost scăzut. De aseme
nea, au fost propuse măsuri cu pri
vire la depozitarea, transportul și 
desfacerea vinurilor. (Agerpres)

Casa de discuri 
(record" a scos în 
vreme 
discuri 
nică și de cameră, 
muzică
Iară, precum și adaptări 
ale unor piese de teatru.

In continuarea ciclului 
simfoniilor lui Beethoven 
în interpretarea orches
trei simfonice a Filarmo
nicii de stat „George 
Enescu“ sub conducerea 
artistului poporului Geor
ge Georgescu, au apărut 
trei noi discuri cuprin- 
zînd simfoniile nr. 1, 4,
6 („Pastorala") și 8. Au 
mai apărut, de asemenea, 
un recital Ion Voicu (lu
crări de Bach, Locatelli, 
Eugène Ysaye, Paganini, 
Sarasate și Kreisler), 
disc cu sonate
violoncel și pian în 
terpretarea 
dulescu și

și discul 
preclasice 
17 și 18" în interpreta
rea artistelor Emilia Pe
trescu și Martha Kessler.

Alte două, discuri pre
zintă pe inlerprelii oas
peți ai Festivalului inter
național muzical „G. E- 
nescu" din 1961 — pe 
pianistul Aldo Ciccolini 
și pe violonistul Henryk 
Szering. Unul din discuri 
cuprinde cinci sonate de 
Scarlatti, două impromp- 
tu-uri de Schubert și vals 
capriciu nr. 6 de Liszt 
(la pian A. Ciccolini), iar 
cel de-al doilea — con
certul In mi major pentru 
vioară și orchestră și 
Ciaccona din Partita a 
ll-a de Bach (la vioară 
H. Szering, acompaniat 
de orchestra simfonică a 
radioteleviziunii condusă 
de losif Conta).

Din domeniul muzicii 
ușoare, pe lingă două

în răstimp de un an în fișele celor 
669 de bibliolec.i sătești și comunala 
din regiunea Banat s-au înregistrat 
încă aproape 50 000 de cititori. La 
Cărbunari, Răcășdia, Obreja, Zăgu- 
jeni, Domașnea — așezări bănățene 
situate pe văile unor munți, unde în 
trecut majoritatea țăranilor erau anal- 
fabefi — peste 80 la sută din numă
rul locuitorilor sînt cititori permanent! 
ai bibliotecilor sătești.

împrospătate permanent cu noufăfi 
literare, bibliotecile sătești au împru
mutat anul acesta de aproape două 
ori mai multe cărți decît în prima ju
mătate a anului trecut. Pentru răspîn- 
direa celor mai avansate metode a- 
grotehnice, bibliotecile din regiunea 
Banat au organizat în acest ah nu
meroase consfătuiri cu cititorii în le
gătură cu diferite lucrări da specia
litate, simpozioane, seri de întrebări 

răspunsuri, concursuri literare etc.
(Agerpres)

Olt sctiit speeialiști din aqîieuttuză
Spectacol

cînd zăpușeala se mai

de seară

Un număr sporit de oi cu lină fină 
și semifină

din principalele centre furnizoare de 
material de prăsilă, lînă, brînză 
etc., din regiune, consiliul agri
col raional și-a propus să în
drume unitățile agricole ca pînă în 
1965 să aibă numai oi cu lînă fină 
și semiiină. Se prevede de aseme
nea să se realizeze o încărcătură la 
suta de hectare teren agricol de cel 
puțin 250 do oi. La aceasta se va 
ajunge prin reținerea totală a mie- 
luțelor și prin cumpărarea de oi și 
tineret ovin cu lînă iină și semiiină.

In raionul Gilort s-a trecut la a- 
plicarea unor măsuri menite să 
ducă la sporirea numărului de ovine 
și la îmbunătățirea raselor existen
te. în raion sînt acum peste 30 000 
de oi.

în vederea îmbunătățirii raselor 
locale existente, în gospodăriile a- 
gricole de stat și colective s-a des
fășurat o acțiune de selecție și me- 
tișare care a dat rezultate bune. 
Prin însămînțările artificiale și mon
ta dirijată cu cei mai valoroși re
producători, s-a reușit ca în primă
vara acestui an 90 la sută din mieii 
obținuți în G.A.S. și G.A.C. să fie 
din rase cu lînă semiiină și metiși, 
în momentul de față, în gospodă
riile de stat din raion, din totalul 
de 9.600 ovine, peste 5 000 sînt cu 
lînă fină și semifină. Și în gospo
dăriile colective a crescut procentul 
de oi cu lînă fină și semifină. Pen
tru gospodăriile colective se vor mai 
procura din regiunile Dobrogea și 
Maramureș pînă la sfîrșitul anului 
6 000 de oi cu lînă fină.

în gospodăriile de stat, din creș
terea oilor au revenit anul trecut, la 
suta de hectare teren agricol, veni
turi în sumă de 43 000 lei.

Toate unitățile acordă o deosebită 
atenție asigurării bazei furajere. 
Pentru furajarea pe timpul verii, în 
afara pășunilor existente în fiecare 
unitate, s-a mai repartizat o supra
față de 14 099 ha pășuni akiine.

Pentru ca raionul Gilort, care are 
tradiții în creșterea oilor și condiții 
naturale favorabile, să devină unul

Ing. PANTELÏMON MOTOCU 
președintele Consiliului agricol 
raional Gilort, regiunea Oltenia

Fruntașă pe
Mecanizatorul Gheorghe Bicu lu

crează de mai mulți ani în gospodă
ria de stat Todirești, regiunea Iași. 
Alături de ceilalți mecanizatori s-a 
străduit să facă lucrări de bună ca
litate, să folosească rațional mași
nile și astfel brigada să realizeze 
producții mari la hectar.

Mereu fruntaș al brigăzii, comu
nistul Gheorghe Bicu era exemplu 
pentru ceilalți mecanizatori, întot
deauna gata de a învăța și pe alții 
cum să întrețină tractorul pentru a 
nu avea nevoie de reparații în toiul 
campaniei, cum să economisească 
carburanții etc. Drept răsplată pen
tru realizările obținute, ani în șir, 
conducerea gospodăriei de stat To
direști i-a încredințat munca de șef

Irigații din bazine de acumulare
Rîtirile din estul regiunii Suceava 

nu au un debit constant de apă 
pentru a asigura irigarea culturilor 
agricole în perioadele mai uscate 
ale anului. în decursul anilor, pe 
majoritatea pîraielor și chiar a rîu- 
rilor s-au făcut iazuri. în acestea se 
strîngeau mari cantități de apă din 
topirea zăpezilor sau din ploi, care 
foloseau pentru adăpatul vitelor, 
pescuit sau funcționarea morilor.

Pentru extinderea irigațiilor, 
O.R.I.F. Suceava a întocmit un pro
iect tehnic în vederea amenajării pe 
valea Volovățului la G.A.S. Coțușca, 
a unui iaz agropiscicol. Lucrările la 
barajul iazului au fost începute în

toamna anului 1961 și terminate în 
primăvara anului acestuia. Prin ha- 
rarea pîrîului Volovăț s-a asigurat 
reținerea în bazinul de acumulare 
a unei cantități de 350 000 mc apă. 
In scopul folosirii multilaterale a 
apei din acest bazin s-a proiectat și 
executat de către O. R. I. F. Su
ceava, în imediata vecinătate a ba
zinului, amenajarea pentru irigare 
a unei suprafețe de 50 ha.

O.R.I.F. Suceava a executat lu
crări de irigare a unei suprafețe de 
250 ha la G.A.S. „Progresul", raionul 
Dorohoi.

TEODOR NITU 
inginer

gospodărie
de brigadă la secția Negrești. Cînd 
a primit această muncă și-a luat an
gajamentul să lucreze în așa fel ca 
întreaga brigadă să devină fruntașă. 
Pentru a face față sarcinilor de răs
pundere studiază diferite lucrări 
de specialitate, se sfătuiește cu in
ginerii gospodăriei, cu tovarășii lui 
de muncă. El se preocupă în aceeași 
măsură și de creșterea calificării 
membrilor brigăzii. Succesele în 
muncă obținute de fruntașii brigă
zii — mecanizatorii Vasile Irimia, 
Constantin Irimia și alții — se da- 
toresc și îndrumărilor pe care le 
primesc de la șeful de brigadă.

In timpul campaniei de vară, el 
a fost în permanentă în mijlo
cul mecanizatorilor. Acest lucru a 
contribuit ca angajamentul luat îna
inte de începerea campaniei să fie 
îndeplinit. La Negrești recoltatul or
zului și griului a fost terminat cu 
multe zile înainte de termen. Bri
gada condusă de Gh. Bicu a obținut 
cea mai mare producție de orz și 
grîu pe gospodărie.

In întrecerea pe gospodărie, bri
gada de la Negrești realizează zil
nic cea mai mare viteză 
Acum execută arături de 
seamănă culturi furajere.

Fotografia lui Gheorghe
și în această campanie la panoul 
fruntașilor pe gospodărie, alături de 
cele ale fraților Constantin și Vas.ile 
Irimia, și ale altor mecanizatori.

Seara, 
risipește, te simți ispitit să mergi 
la o grădină de vară, să vezi 
film. Nimic mai plăcut dacă 
duci la „Progresul", la unul din 
marile stadioane, ori la alte unități 
dotate cu aparate 
proiecție moderne, 
scaune în perfectă 
re, numerotate. _______
păcate, alte grădini-ci- '"== 
nematograf ale Capitalei sînt 
văduvite din anumite puncte 
de vedere. Să luăm, de pildă, gră
dina cinematografului „Tudor 
Vladimire sett". Aici, ca și în alte 
părți, spectacolele încep cam de
vreme pentru sezonul de vară. 
Treci însă cu vederea peste acest 
amănunt; nu iei în seamă nici 
fumul înnecăcios de la grătarul de 
mititei așezat lîngă intrarea în 
grădină. In schimb observi că din 
cauza luminii, imaginile jurnalului 
de actualități apar cam șterse pe

de
cu 

sta- 
Din

Colectivele întreprinderilor metalurgice din Sabin dovedesc căî

După cum se știe, 'greutatea spe
cifică cea mai mare în prețul de 
cost într-o întreprindere metalur
gică o are materia primă, îndeosebi 
metalul. Pornind de la aceasta, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la uzinele „Independența“, „Ba
lanța” și „Metalurgica” din Sibiu se 
străduiesc, în întrecerea pe care o 
desfășoară, să gospodărească mai 
bine materia primă, să micșoreze 
consumul specific de metal, dînd în 
aceeași vreme produse mai multe și 
de calitate mai bună.

în direcția econo- 
s-au obținut, prin 

întreprinderea 
re-

un 
te

Note

ecran. Noroc că între timp se în
tunecă de-a binelea.

La grădina cinematografului 
„Unirea", locurile nu sînt numero
tate. Te așezi unde apuci și, 

_ să apuci un loc, 
“ buie să te înghesui 

intrare.
_ serie de 
~ .stricate, 
Stînd în picioare, 

filmul te 
vară la alta

ca 
tre

ia 
o 

sînt
In plus, 

scaune 
fără rezemă- 

toare. Stînd în picioare, în loc 
să urmărești filmul te gîndești 
dacă de la o vară la alta nu-i 
timp destul pentru repararea mo
bilierului și amenajarea civilizată 
a grădinii acestui cinematograf. 

Ce părere are conducerea Între
prinderii cinematografice Bucu
rești ?

Activități atractive 
pentru copii

Colaborînd cu școlile și organi
zațiile de pionieri, comisiile de fe
mei din Capitală au jnclus în pla
nurile lor de muncă seri de po
vești pentru copii, mici programe 
artistice prezentate de aceștia, 
proiecții de diafilme, vizitări de 
muzee și vizionări de filme în co
lectiv. in raionul 23 August, co
misia de femei nr. 4 a organizat 
cercuri de citit pentru copii, iar 
în cartierul Vatra Luminoasă, co
piilor li se prezintă săptămînal 
programe de diafilme. Alte grupuri 
de copii din raion vizitează mu
zeul „Grigore Antipa“ și alte mu
zee. în circumscripția nr. 15 din 
raionul Nicolae Bălcescu, în ca
drul unui cerc de basme, pionieri 
mai mari de la școala nr. 122 ci
tesc copiilor povești sau organi
zează diferite jocuri distractive.

de lucru, 
vară și

Bicu este

PARASCHIVA CREȚU 
lng. agronom G.A.S. Todirești, 

regiunea Iași

PRIN REPROIECTARE —
ECONOMII DE METAL

blă față de consumul stabilit, iar la 
țeava de la fusul mașinii de bobinat 
j— de trei ori mai mare.
ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUA

A TEHNOLOGIEI 
DE FABRICAȚIE

la
re-

Reproiectarea unor mașini și uti
laje constituie o cale principală de 
ridicare a performanțelor tehnice 
ale acestora și de reducere a greu
tății lor. La uzina „Independența“ 
au fost proiectate și reproiectate 
anul acesta 486 diferite utilaje și 
instalații pentru industria chimică, 
siderurgică, minieră, alimentară etc. 
în semestrul I, numai pe seama 
reproiectării unor produse s-au eco
nomisit 86 tone de tablă și profile. 
In primele șase luni ale anului, la 
unul din utilajele importante — 
granulatorul giratoric pentru indus
tria minieră — s-au economisit prin 
reproiectare 43,5 tone de oțel. Ca
racteristicile tehnice ale granula to
rului reproiectat sînt superioare ve
chiului tip: are o productivitate mai 
mare, asigură o mai bună uniformi
tate granulației și întreaga instalație 
a fost automatizată. Prin reproiec
tarea ciocanului de abataj de 15 kg 
și modificările constructive care i 
s-au adus, noul tip consumă cu 28 
la sută mai puțin aer, este mai ușor 
cu un kilogram și are un recul mai 
redus. Printre produsele reproiec
tate se numără și mașina pneuma
tică de găurit, a cărei durată de ex
ploatare este în prezent cu 15 la 
sută mai mare față de vechiul tip.

de repere, eco- 
pe această cale

privind micșo-

Bune rezultate 
misirii metalului 
reproiectare, și la 
„Balanța“. Printre altele, s-au
proiectat basculele romane de 500 și 
1 000 kg, cele de două, trei și cinci 
tone pentru vagoneți etc. Pe lîngă 
îmbunătățirea caracteristicilor teh
nice, la aceste tipuri de bascule se 
vor economisi, pînă la sfîrșitul anu
lui, 285 tone de metal.

Practica arată că muncitorii frun
tași pot realiza economii chiar și a- 
colo unde proiectarea și tehnologia 
par să-și fi spus ultimul cuvînt. 
Muncitorul Ion Crapodra, de 
uzina „Metalurgica“, a propus
proiectarea piciorului mașinii de 
bobinat. Pusă în practică, acea
stă idee a avut ca efect econo
mic un consum de metal mai redus 
cu circa 10 kg metal pe reper. In 
semestrul I, în uzină au fost repro
iectate aproape 150 
nomisindu-se numai 
49 tone de metal.

Totuși, rezervele
rarea consumului specific de metal 
— prin reproiectare — la cele trei 
întreprinderi n-au fost nici pe de
parte epuizate. Șeful serviciului 
constructor-șef de la întreprinderea 
„Independența“ este de părere că 
„se mai poate face mult în această 
direcție“, dînd ca exemple presa de 
borhot pentru fabricile de zahăr, 
unele transportoare etc., la care se 
pot aduce încă îmbunătățiri serioase 
față de proiectele inițiale.

Același lucru este valabil și la în
treprinderea „Metalurgica". Aici, în 
unele luni la circa 50 de repere con
sumul planificat a fost depășit cu o 
cantitate de oțel egală cu cea nece
sară pentru piesele a două mașini 
de bobinat. De exemplu, la bucșa 
de distanțare pentru funicular s-a 
întrebuințat o cantitate de metal du-

In scopul micșorării consumului 
de metal, reproiectarea judicioasă a 
reperelor, subansamblelor și ansam- 
blelor impune și îmbunătățirea teh
nologiei de fabricație. Nu se poate 
concepe reproiectarea unui produs 
dacă nu are caracteristici tehnice su
perioare vechiului tip, dacă execuția 
lui nu se face pe baza unei tehnolo
gii avansate. Anul acesta, la uzina 
„Independența' rebuturile au scăzut 
în turnătoria de fontă cu 0,1 la sută 
sub indicele admis, iar la prelucrări 
forjă ele s-au micșorat la jumătate. 
Au fost reduse rebuturile sub in
dicii admiși și la prelucrări me
canice.

Cum au reușit muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii din sectoarele 
de prelucrare la cald și așchiere ale 
întreprinderii să economisească, în 
primele șase luni ale anului, aproape 
160 tone de fontă și oțel ? In atelie
rul de forjă, bunăoară, prin extinde
rea forjării în matrițe cu și fără ba- 
vură la unele piese ale uneltelor 
pneumatice, s-au economisit — la 
același volum de producție ca și în 
semestrul I 1961 — 71,5 tone de me
tal. Tot aici, la producția de lanțuri 
cu role, prin aplicarea ștanțării mul
tiple și simultane a ecliselor, s-au 
economisit, față de consumul admis, 
417 kg de metal.

Prin extinderea, în anul acesta, a 
turnării de precizie, în cochile sau 
cu modele ușor fuzibile și prin re- 
condiționarea modelelor în vederea 
reducerii adaosurilor de prelucrare 
s-au mai economisit încă 34 tone de 
fontă.

Și la întreprinderea.„Metalurgica“ 
s-a extins turnarea de precizie în 
forme coji cu liant de bachelită, de

la 12 repere, anul trecut, la 40 în 
primul semestru al acestui an. Con
sumul de metal a scăzut la aceste 
repere cu 11 tone, datorită micșorării 
adaosurilor de prelucrare.

La micșorarea consumului specific 
de materii prime a contribuit și 
faptul că au fost înlocuite și unele 
piese, din metal cu altele din mase 
plastice. La întreprinderea „Ba
lanța”, în primul semestru, din cele 
15 tone de metal economisite sub 
consumul planificat — din care se 
pot produce în plus 150 de bascule 
romane de 500 kg — 3,4 tone s-au 
obținut pe seama înlocuirii unor 
repere din metal cu mase plastice. 
Tot pe această cale, la întreprinde
rea „Metalurgica" s-au economisit 
14 tone de metal.

Procedeele tehnologice noi pot fi 
extinse încă mult în uzinele meta
lurgice din Sibiu. Bunăoară, la 
axul de la fusul mașinii de bobi
nat, produs la întreprinderea 
talurgica”, se folosește în 
peste consumul 
proape jumătate 
însă, după cum 
mulți muncitori 
acest reper s-ar 
jare — și acest
chiar și în cadrul planului de coo
perare cu alte întreprinderi — con
sumul de metal ar putea scădea cu 
mai mult de 30 la sută.

„Me- 
prezent 

planificat cu a- 
mai mult metal, 
ne-au spus mai 
și ingineri, dacă 
executa prin for- 
lucru este posibil

MINA DE GOSPODAR TREBUIE 
SĂ SE SIMTĂ PRETUTINDENI

Cu toate că la fabrica „Metalur
gica” s-au obținut în semestrul I o 
serie de realizări importante pe li
nia reducerii consumului de metal, 
aici mai sînt multe lucruri de fă
cut în acest domeniu. Mai ales că 
prețul de cost al produselor a fost 
depășit, iar planul la producția mar
fă n-a fost realizat. In fabrică mai 
stăruie o serie de deficiențe, atît în 
organizarea muncii și a producției, 
cît și în domeniul gospodăririi. In 
primul semestru, întreprinderea a 
înregistrat cheltuieli neproductive 
de peste 200 000 lei.

Comitetul orășenesc de partid Si
biu ar trebui să acorde un sprijin 
mai eficient pentru înlăturarea unor 
neajunsuri în organizarea și con
ducerea producției la această fa
brică. Inițierea unor schimburi de 
experiență cu colectivele uzinelor 
„Independența" și „Balanța”, care 
pe linia organizării producției au
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Expoziția artiștilor 
plastici amatori 

din uzină
CLUJ (coresp. „Scînteii“). — La 

clubul muncitorilor de la Uzinele 
Industria Sîrmii din Cîmpia Turzii 
s-a deschis nu de mult o expozi
ție de artă plastică. Expoziția 
prinde peste 50 de lucrări ce 
flectă în cea mai mare parte 
pecte ale muncii creatoare 
uzină, peisaje industriale etc.

Din expoziție au fost alese 11 
lucrări pentru a fi supuse comi
siei pentru organizarea fazei re
gionale a celei de-a treia expoziții 
bienale a artiștilor plastici ama
tori.

obținut bune rezultate, ar fi bine 
.venite.

La uzina „Independența” se re
marcă, în majoritatea locurilor de 
muncă, mina gospodarului priceput, 
întreprinderea a încheiat primele 
șapte luni ale anului cu toți indi
catorii de plan îndepliniți. Au fost 
obținute și însemnate economii su
plimentare la prețul de cost. La a- 
ceste realizări a contribuit, în mare 
măsură, folosirea chibzuită și eco
nomicoasă a metalului. Pînă anul 
trecut, debitarea materialelor în uzi
nă se făcea în 5 locuri ; sigur că o 
asemenea organizare a debitării 
materialului nu era de natură să 
ducă la o justă folosire a lui. Anul 
acesta s-au organizat doar trei 
locuri de debitare pe sorturi de la
minate. Acum, materialul se scoate 
din magazie numai dacă este înso
țit de schiță și în dimensiunile 
strict necesare. în acest fel deșeu- 
rile au scăzut lunar la circa o trei
me. De asemenea, prin extinderea 
metodei de debitare combinată a 
profilelor, capetele de bară s-au re
dus mult. Tovarășul Racu Crișan, 
șeful atelierului de trasaj și debi
tare, arată că s-ar putea reduce 
încă lungimea capetelor de bară cu 
circa 10 la sută, iar deșeurile de 
tablă cu încă circa 10 tone.

Același lucru este valabil și în ca
zul deșeurilor de la întreprinderea 
„Balanța”. Deși au fost obținute și 
aici rezultate în îmbunătățirea pla
nurilor de debitare (în prezent 30 de 
tone de tablă sînt cu circa 17 la 
sută mai bine valorificate decît anul 
trecut) — totuși se mai poate face 
mult pe linia micșorării procentului 
de deșeuri printr-o și mai atentă 
croire a tablei.

a
Ascultînd ce spun oamenii din 

cele trei întreprinderi sibiene, ajungi 
la convingerea că în fiecare din ele 
sînt încă posibilități largi de a gos
podări mai bine metalul. Pentru ca 
aceste posibilități să fie folosite cît 
mai bine este nevoie să se ia, în 
continuare, temeinice măsuri tehnice 
și organizatorice.

Experiența acumulată în primul 
semestru al anului dovedește că o 
mai mare atragere și stimulare a 
muncitorilor și tehnicienilor în gă
sirea celor mai bune soluții pentru 
reducerea consumului de metal are 
întotdeauna ca efect descoperirea de 
noi rezerve în această direcție.

SEVER UTAN

Cinematografe)
TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 

GIULEȘTI (Teatrul de vară din „Parcul 
Herăstrău“) : MĂRIA SA BĂRBATUL — 
(orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL ,,C. 
TANASE“ (Grădina Boema) : OCOLUL 
PÄMINTULUI IN 30 DE MELODII — 
(orele 20).

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

CIRCUL DE STAT : O SEARĂ CU CO
MICUL ȚĂNDĂRICĂ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. PLANETA FURTU
NILOR : rulează la cinematografe
le Patria (10; 12,15; 14,30; 16,45; "
21,15), Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 
21; grădină — 20,30), înfrățirea între 
poare (10,30; 16; 18,15; 20,30), Miorița 
12; 14; 16,30; 18,45; 21). UN PUMN 
NOTE — cinemascop : Lumina (9,45 la 
13,15 în continuare 15; 16,45; 18,45; 20,45), 
23 August (10; 12; 15; 17; 19; 21). LĂSA
REA NOPȚII : Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 
21), București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Stadionul Republicii (20,15). UN OM 
TRECE PRIN ZID : rulează l'a cinemato
graful V. Alecsandri (15; 17; 19; 21). FRU- 
MOA.SA AMERICANĂ : rulează la cine
matografele Sala Palatului R. P. Romîne 
(19,30), Republica (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
I. C. Frimu (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21; grădină — 20), Gh. Doja (10; 12;
15; 17; 19; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 
19: 21), Stadionul Dinamo (20), Stadionul 
Giulești (20), Arenele Libertății (20,15). 
CINCI ZILE ȘI CINCI NOPȚI : Tinere
tului (10; 12: 14; 16; 18,15; 20,30) AL
NOUĂLEA CERC : rulează la cinemato
grafele Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
30 Decembrie (10; 18; 20). PESCARII DIN 
ARHIPELAG : Central (10,30; 12,30; 14.30; 
16.30; 18,30; 20,30). PROGRAM PENTRU 
COPII ; 13 Septembrie (10). NUMAI O 
GLUMĂ : 13 SeDtembrie (11,15; 13; 16; 
18,15; 20,30), Popular (16; 18,15; 20,30). MI
CHEL ȘI Ml'ȘUTKA — ÎNTRE RÎURI- 
LE METAURO ȘX MARECCHIA - RĂ- 
ȚUȘTELE ÎNȚELEPTE — SAPA FER
MECATĂ — ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ nr. 
5/962 : Timpuri Noi (rulează în conti
nuare de la orele 10 la 21). POMPIERUL 
ATOMIC : rulează la cinematograful Ma
xim Gorki (10; 12; 15; 17; 19; 21). MON
GOLII — cinemascop : 1 Mai (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), Floreasca (10.30; 
16,30 ; 18,45 ; 21), Grădina 13 Septem
brie (20). POVESTE SENTIMENTALA : 
Cultural (16; 18,15; 20,15). CIELITO LIN
DO : rulează la cinematograful Alex. Po
pov (9; 11; 13; 15: 17; 19; 21). PLĂCERILE 
ORAȘULUI : 8 Martie (11; 15; 17; 19; gră
dină — 20,30), Libertății (10; 12; 16; 18; 20; 
grădină — 20,30) PERLE NEGRE : Grivlța 
(16; 13,15; 20,30). MAI TARE CA URAGA
NUL : rulează la cinematograful C. Da
vid (15,30; 18; 20,30). M-AM SĂTURAT DE 
CĂSNICIE ; rulează la cinematografele 
V. Roaită (10; 12; 16; 18,15: 20.30; grădină 
— 20), Flacăra (16; 18,15; 20,30). SCRISOA
RE DE LA O NECUNOSCUTĂ : Unirea 
(11; 15; 17; 19; grădină — 20,15). TEROA-

19; 
19; 

po- 
(io; 
DE

RE IN MUNȚI — cinemascop : Alex. 
Sania (10; 12,15; 16.30; 18,45; grădină — 
20,15), Drumul Serii (16; la,15; 20,30). A- 
C'ADEMICIANUL DIN ASKANIA : ru
lează la cinematografele T. Vladimirescu 
(16; 18; 20), Luceafărul (10; 18,15; grădină 
— 20,30) CIND COMEDIA ERA REGE : 
Munca (11; 16; 18,15; 20,30), Volga (10; 12; 
15; 17; 19; 21). DEPARTE DE PATRIE ; 
Arta (15.30; 17,30; 19,30). AGRAFA ALBĂ : 
Moșilor (16; 18). FIUL HAIDUCULUI : ru
lează la cinematograful Donca Simo (16; 
18; 20), B. Delavrancea (16; 18; 20). SF" . 
TINȚA SE VA DA JOI ; 16 Februarie .; 
18; 20). AGENTUL X-25: rulează la ci
nematograful M. Eminescu (16; 18,15;
20.30) . LUNGA NOAPTE A LUI '43 : ru
lează la cinematograful Ilie Plntilie (16; 
18,15; grădină — 20,15). IUBIRE ÎNCĂ
TUȘATA : rulează la cinematograful 8 
Mai (15; 17; 19; 21). EXPRESUL DE
SEARĂ : G. Baco via (16; 18; 20) CIRCUL 
FĂRĂ CUPOLĂ ; rulează la cinemato
graful Olga Bancic (15,30; 18; grădină —
20.30) . DOUA REPRIZE IN IAD : rulea
ză la cinematograful Aurel Vlaicu (15,30; 
18; 20,30). DISCIPOLUL DIAVOLULUI : 
Grădina Progresul (20,15). DRAGOSTE 
DE SEPTEMERIE : Grădina Moșilor 
(20,15). NU-I LOC PENTRU ANIMALE 
SĂLBATICE : Grădina 23 August (20). PE 
CĂRĂRILE JUNGLEI : Grădina Donca 
Simo (20,30). DAMA DE PICĂ : Grădina 
Arta (20,30). ARTICOLUL 420 — ambele 
serii : Grădina T. Vladimlrescu (20,15).

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea a fost frumoasă 

și călduroasă, cu cerul mai mult senin 
în sudul țârii. Innourări accentuate s-au 
produs în Transilvania, Banat și regiu
nea de munte a țării, unde au căzut 
ploi sub formă de averse, însoțite de des
cărcări electrice. Vîntul a suflat slab, 
cu intensificări locale și temporare, pre- 
dominind din vest și nord-vest în Tran
silvania și din sectorul estic în cele
lalte regiuni. Temperatura aerului la 
ora 14 înregistra valori cuprinse între 
36 de grade la Băilești și 22 de grade 
la Rădăuți.

In orașul București : vremea s-a men
ținut frumoasă și călduroasă, cu cerul 
mai mult senin. Vîntul a suflat slab 
din sud-vest. Temperatura maximă a a- 
tins. ieri 36 de grade la umbră.

Timpul probabil pentru zilele de 11, 
12 și 13 august : vreme frumoasă și căl
duroasă, cu cer variabil mai mult senin. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat 
din sectorul vestic. Averse izolate în 
nordul și regiunea de munte a țării. Tem
peratura se menține ridicată. Minimele 
vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade, 
iar maximele între 25—35 de grade, loca! 
mai ridicate.

Timpul probabil pentru următoarele 
trei zile în Capitală : vremea va fi fru
moasă și călduroasă, cu cerul mai mult 
senin. Vîntul va sufla slab. Tempera
tura aerului staționară.



Nr. 5616

Cu avionul, vaporul sau trenul, 
participanții la întîlnirea celor 18 000 
do tineri din 137 de țări — al VUI-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Helsinki — se re
întorc acasă ducînd cu ei amintirea 
unor clipe de neuitat și răspîndind 
de-a lungul meridianelor mesajul de 
pace, prietenie și unitate în acțiune 
al tineretului lumii, lansat la înche
ierea Festivalului.

în convorbiri, scrisori, interviuri, 
delegații își împărtășesc acum adînc 
întipăritele lor impresii despre cea 
mai reprezentativă manifestare inter
națională de pînă acum a tinerelu
lui lumii, despre sutele de întîlniri 
și discuții la care au luat parte, des
pre trainicele prietenii legate. Festi
valul a reflectat din plin hotărîrea 
tineretului din toate țările de a lupta 
pentru triumful prieteniei și înțele
gerii reciproce între tinerii și po
poarele lumii, pentru înfăptuirea de
zarmării, pentru asigurarea păcii.

Am stat de vorbă cu mai mulți 
participant la Festivalul de la Hel
sinki, care ne-au redat' părerile și 
concluziile lor cu privire la amploa
rea și semnificația acestei mărețe 
întîlniri a tineretului lumii.

„Totul a fost minunat — arată 
Eftlmie Gheorghe, muncitor la Uzi
nele „23 Augusl“-București. Deose
bit de mult m-au impresionat întîl
nirile avute cu delegații tinerilor din 
Uniunea Sovietică, Franța, Cuba, 
S.U.A. și alte zeci de țări. Să ne 
întîlnim, să fim prieteni, să trăim 
în pace — iată ce cuvinte fluturau 
pe buzele tinerilor.

Ara povestit unor tineri din Togo 
deepre viața pe care a îndurat-o 
poporul nostru în trecut și despre 
viața luminoasă pe care o trăiește 
astăzi. Și-au arătat admirația că în
tr-un timp atît de scurt noi am fă
cut progrese așa de mari.

Acolo, departe de țară, am fost 
mai mult ca oricînd mindru de pa
tria mea, de poporul meu. Iți aieșts 
inima ds bucurie cînd vezi simpa
tia, prestigiul, de care se bucură 
patria noastră socialistă peete ho
tare".

Mulți tineri a cunoscut la .Helsinki 
și Mihaela Constaniinescu, elevă în 
clasa a Xl-a, Școala medie nr. 11 
„Dimitrie Cantemir“-București. Și-a 
notat în carnet numele și adresele 
lui Dlabja Brigitte din Viena, ale 
lui Paul Schiff și Steve Ashton din 
New York, ale cubanezilor Pelajo 
Covvales și Adolfo Caile și ale al
tora.

„Eram la o întîlnire cu delegați 
din Staiele Unit» — spune Mihaela. 
Cînd a venit vorba de posibilitățile 
tinerilor de a învăța, eu le-am spus 
că la noi orice tînăr .poate să în
vețe și să urmeze orice școală do
rește. Aflînd că pentru milioa
ne de tineri învățămîntul este 
gratuit, că elevii din clasele I—VII 
găsesc la începutul anului pe 
bănci manualele școlare, care se 
dau tot gratuit, au rămas foarte sur
prinși. Părea ceva de neînchipuit 

"pentru ei? ......... ' ■ ?'
O tînără americană, cu emoție în 

glas, a spus :
— Dacă va fi pace — șl trebuie 

să fie, căci pentru aceasta am ve
nit aici, ca să o apărăm — atunci

SPORT
r...1 "1 .............—=

Fofbai [ 15 echipe 
în categoria A

Anul comipetițional de fotbal 1961- 
1962 e-a încheiat. Titlul de cam
pioană republicană a revenit echipei 
Dinamo București. Din categoria A 
au retrogradat echipele Jiul-Petaila, 
Metalul-Tîigoviște și Dinamo-Pitești, 
care vor juca în viitorul sezon fotba
listic în categoria B. Au promovat în 
categoria A echipele C.S.M.S.-Iași, 
Farul-Constan-ța și C.S.O. Crișana- 
Oradea.

în campionatul republican — ca
tegoria A — din anul 1962-1963 vor 
fi cuprinse 15 echipe. A 15-a forma
ție — Viitorul București — va fi al
cătuită din jucători participanți la 
ultima ediție a Turneului de juniori 
U.E.F.A. și alți jucători tineri.

în afară de campionatul republi
can categoria A, în anul 1962-1963 
ee vor mai desfășura următoarele 
competiții : campionatul de tineret, 
paralel cu categoria A, campionatul 
categoriei B, cu trei serii a cîte 14 
echipe fiecare, repartizate pe 
geografice și campionatele 
gionale cu o singură serie de 
echipe, în fiecare regiune.

După omologarea rezultatelor 
din turneele de baraj, în categoria 
B au promovat formațiile : în seria 
I-a — I.M.U. Medgidia șl FI. Roșie 
Tecuci I în eeria Il-a — Progresul 
Alexandria ; în seria IlI-a — Me
talurgistul Cugir și A. S. Uniiea-Dej. 
A doua formație promovată în seria 
a Il-a a categoriei B va fi stabilită 
după judecarea unei contestații re
feritoare la meciul de baraj 
Dxubeta Tr. Severin și Filaret 
reșii.

Campionatul categoriei A 
tineret va începe la 19 august, Iar 
campionatul categoriei B la 2 sep
tembrie.

zo* *ne

grevista din celelalte regiuni ale 
Spaniei au avut loc aproape la fel 
ca și la Puertollano“.

La Puertollano represiunile s-au 
desfășurat în felul următor :

„Garda civilă locală a fost mobi
lizată, dar nu a intervenit. însuși 
căpitanul nu și-a ascuns sentimen
tele : „cu salariile pe care le au, a 
spus el, nu li se poate da decît 
dreptate".

Guvernul a trimis apoi ca întări- 
turi 2000 de polițiști cantonați în alte 
regiuni și avînd în fruntea lor un 
ofițer „capabil". Acesta, un locote- 
nent-oolohel, a sosit cu trupele sale 
într-un oraș aproape pustiu. Nu au 
rămas acasă decît bătrînii ca să 
păzească copiii. Toate femeile erau 
pe platourile minelor și în fața se
diilor întreprinderilor. Tot acolo dor
meau noaptea. Bărbații făceau gre. 
vă în mine...

Locotenent-colonelul a ordonat e- 
vacuarea muncitorilor din întreprin
deri. Incidentele scontate nu au
vut loc. Atunci, ofițerul a recurs 
o nouă metodă, folosind injuriile 
provocările.

Ofițerul a trecut apoi la metoda a 
treia : arestările. 36 de muncitori au 
fost arestați, ceea ce a speriat auto
ritățile civile ale provinciei. „Omul 
acesta este nebun — se spunea în 
șoaptă. Vrea să ne arunce în spate 
o grevă care nu o să 
mine". în urma acestei situații,

re-
14-16

dintre 
Bucu-

și de

In cîteva rîndurl
între 2 și 7 septembrie va avea loc 

în R.P. Polonă la Lodz cea de-a 3-a edi
ție a competiției pugilistice internaționale 
„Dinamoviada". La competiție participă 
cei mai valoroși boxeri ai cluburilor 
sportive Ruda Hvezda Praga, Spartak 
Sofia, Dynamo Berlin, Dozsa Budapesta, 
Dinamo București și Gwardia Varșovia.

în vederea acestui turneu 
mini și-au început pregătirile sub 
marea antrenorului C. Nour.

★
Ciclistul sovietic Alexei Petrov 

nuă să poarte tricoul galben în 
internațional canadian 
Etapa a 7-a a turului

boxerii ro- 
indru-

conti- 
Turul 

„St. Laurent", 
disputată între 

Granby Și Montreal (100 km) s-a încheiat 
cu victoria austriacului A. Christian : 
2h 31'01”. Petrov și americanul Uhralls, 
au realizat același timp. A 8-a etapă a 
avut loc la Montreal pe un circuit de 40 
km. Disputată contra-cronometru indivi
dual, etapa a fost cîștigată de Petrov in 
55’55”.

I

De vorbă cu participant Ia Festivalul 
Mondial al Tineretului și Studenților

toți tinerii din lume vor avea posi
bilitatea să învețe.

Am aprobat cu toții cuvintele ei".

Fapte care vorbesc 
de ia sine

U. T. M. 
îndeosebi 
participă- 
spune el,

Pe Nicolae Popescu, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc ----- 
București l-a impresionai 
amploarea și diversitatea 
iii la Festival. „Niciodată, 
nu am văzut strînși laolaltă atît de 
mulți tineri din atît de multe orga
nizații și țări“.

Interlocutorul nostru subliniază 
apoj voința fermă și evidentă a co- 
vîrșitoarei majorități a participanți- 
lor la festival, de a trece peste deo
sebirile dintre ei pentru a găsi calea 
prieteniei și înțelegerii, calea unității 
de acțiune în lupta pentru pace, 
pentru dezarmarea generală și to
tală, pentru ca viitorul tineretului și 
al popoarelor lumii să nu fie um
brit de norii războiului atomic.

să povestesc, conti- 
episod din viața de- 

într-o zi, am 
în localitatea 

nu departe de

vrea 
un 
noastre, 

vizită 
situată

„Aș 
nuă el, 
legației 
făcut o 
Riihimaki 
Helsinki. Cînd a sosit delegația ro
mînă mii de locuitori ai orașului 
ieșiseră în stradă. Ne-a salutat 
primarul, care a rostit cuvinte elo
gioase la adresa poporului iomîn. 
După ce am prezentat un spectacol 
și după contactele avute am deve
nit cunoștințe vechi. Pretutindeni 
eiaan înconjurați cu dragoste. A ve
nit și clipa despărțirii : etrîngeri de 
mînă, îmbrățișări, urări de sănătate 
și succes. Mașinile noasstre pornesc. 
Și deodată surpriza : numeroși bi- 
cicliști și motocicliști ne-au condus 
kilometri întregi pe drumul spre Hel
sinki.

Iată fapte care vorbesc de la 
sine“.

For(a năzuințelor comune
Alături de tinerii membri ai dele

gațiilor, la Festival au participat și 
numeroși oameni de artă și cultură, 
savanți, personalități din viața pu-

N. PLOPEANU 
P. DIACONESCU

Cine a furat statuia Afroditei

IMAGINI DE LA FESTIVAL : 1. Delegația romînâ po străzile capitalei 
finlandeze (stînga). „Perinița" a cucerit repede și po oaspeți și pe gazde

(mijloc). Tineri indieni In vizită la cantonamentul delegației noastre 
(dreapta).

Etienne Gilbert, corespondent al 
ziarului „l’Humanité11, a consemnat 
într-un ciclu de reportaje constată
rile sale după o călătorie în Spania. 
Autorul se referă printre altele la 
greva izbucnită în acest an la în
treprinderile „Basconia” din Bilbao, 
grevă ce avea să devină un prelu
diu al formidabilei mișcări greviste 
care, timp de peste două luni, a cu
prins întreaga Spanie și ale cărei 
consecințe depășesc cu mult simpla 
luptă pentru revendicări economice.

„Se știa că muncitorii, fiind de mult 
timp „sub presiune", sînt hotărîți să 
facă ceva ca să termine cu îngro
zitoarea mizerie ce-i copleșește din 
ce în ce mai mult. Se știa că există 
toate condițiile pentru ca muncitori
mea să dea bătălia cu bune posi
bilități de victorie, dar lovitura 
cruntă dată regimului a depășit 
prin puterea ei previziunile cele mai 
optimiste.

Un ziarist străin l-a întrebat pe un 
grevist spaniol :

•— Ei bine, prietene, de fapt care 
este situația voastră ?

— Situația noastră, a răspuns 
muncitorul spaniol, este următoarea 
— și arătă cu degetul o persoană 
ce se afla ceva mai departe :

—Noi doi cîștigăm 40 000 de pe
setas pe lună.

— 40 000 de pesetas! Atunci, de 
ce vă plîngeți ?

— Pur și simplu pentru că el, di
rectorul, cîștigă 38 000 de pesetas, 
iar eu, muncitorul, restul pînă la 
40 000...

In Spania, peste 50 la 
muncitori sînt necaiiiicați. 
din 1959 și pînă azi, salariul real a 
scăzut la jumătate. Considerabil au 
fost mărite normele de producție.

— în mare, mi-a spus un miner, 
problema familiilor muncitorești 
este oarecum aceasta : să poată 
mînca ceva cel puțin odaiă pe zi în 
timpul celor trei sau patru zile îna
inte de plata salariilor. Nu este 
vorba de o masă în toată regula, un 
lux pe care nimeni nu și-l poate 
permite. „Ceva" înseamnă : puțină 
pîine cu un ou sau cu o roșie și un 
pic de sare.

FORȚĂ, FERMITATE, DISCIPLINĂ

sută din 
Incepînd

Aproape în toate întreprinderile 
din Spania 
direcțiunii 
tuturor 150

muncitorii s-au adresat 
cetind să li se acorde 

de pesetas pe zi. Exem-

blică și socială din numeroase țări. 
Printre invitații din R. P. Romînă a 
fost și scriitorul Titus Popovici. „Pre
tutindeni, relatează el, am întîlnit 
privirea liniștită, senină, calmă, în
crezătoare, bărbătească a celor care 
au cîntat, într-un cor uriaș, minu
nate imnuri închinate păcii și prie
teniei.

în cadrul întîlnirilor dintre cineaști, 
scriitori, în întîlnirile tinerilor de di
ferite profesiuni s-a simțit o adevă
rată efervescență spirituală : fiecare 
vorbitor a încercat să se facă înțe
les, să-și împărtășească preocupă
rile, căutările, greutățile, să-și îm
bogățească experiența proprie. Cu a- 
tît mai jalnică a apărut în fața aces
tei imense hotărîri, .în marea sărbă
toare a optimismului, încercarea u- 
nor elemente izolate de a flutura 
steagul zdrențuit al dușmăniei și al 
războiului. Trebuie să fi văzut doar 
tălăzuirea delegațiilor de tineri spre 
Stadionul Olimpic ca să-ți dai seama 
cît de mare este entuziasmul și cît 
de puternică forța prieteniei față de 
care, sforțările celor plătiți cu do
lari, apar triste și neputincioase.

Ideile generoase exprimate de ti
neret la Helsinki sînt purtate în a- 
ceste zile, sub vesmîntul a zeci de 
limbi, pe toate meridianele globului 
înaripînd sufletele generoase a sute 
do mii de tineri care au fost cu gîn- 
dul tot timpul la festival, la manifes
tările și realizările lui".

înfrățiți prin joc și cîntec
Festivalul a fost bogat în specta

cole internaționale și naționale ale 
delegațiilor, în variate aspecte fol
cloristice. în acele minunate seri 
ale cerului boreal — își amintește 
cu plăcere compozitorul Radu Șex- 
ban — s-a cimentat prin cîntece și 
dansuri acel nobil simțămînt al prie
teniei care a legat și va lega întot
deauna pe cei ce luptă pentru a- 
ceeași cauză sfîntă : pacea".

L-aim rugat pe compozitor să ne 
vorbească despre spectacolul națio-

3EUOS3B1

timp de zece 
familiile din 
de locuitori 
trei membri

a- 
a- 
în 
fe

piui muncitorilor din Asturli și din 
Biscaya a fost urmat la Leon, Guy- 
puzcoa și apoi în toate regiunile 
industriale ale țării.

Particularitatea grevei din Puerto
llano a fost aceea că ea a parali
zat orice activitate 
zile. Aproape toate 
cest oraș cu 60 000 
veau unul, doi sau 
grevă. Funcționarii municipali și 
roviarii au lăsat și ei lucrul sau în 
unele cazuri „lucrau" cu o lipsă de 
„energie" care dezorganiza com
plet serviciile. Cinematografele și 
cafenelele erau închise, presa boico
tată, iar forțele de represiune — nu 
puteau face față situației. Mișcărfle

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

a- 
la 
Și

se mai ter-

nol al delegației noastre din ultima 
zd a Festivalului.

„Un numeros public, înmănunchind 
un adevărat buchet uman al con
tinentelor, a participat la acest spec
tacol — spune Radu Șerban. Ro
pote de aplauze și nenumărate bi- 
sări au răsplătit reușita evoluție a 
soliștilor și 
chestrale și 
Spectacolul 
dintre cele 
naționale din întreg festivalul, a ui
mit publicul spectator atît prin bo
găția, expresivitatea și varietatea 
folclorului nostru, cît și prin măies
tria interpreților. Tabloul final, „Prie
tenie'', o îngemănare polifolclorică 
de cîntece și dansuri — a fost un 
adevărat triumf.

Mulți din cei veniți la festival s-au 
convins că poporul romîn este un 
nesecat izvor de talente autentice, 
că adevărată prețuire și excelentele 
condiții de dezvoltare pe care le 
oferă acestor talente regimul nostru 
democrat-popular, 
roade".

formațiilor noastre or- 
de dansuri populare, 

nostru, apreciat ca unul 
mai reușite spectacole

dau minunate

O amintire scurnpă
sportive de la 

Doina Popescu- 
selecționatei de

Despre înirocerile 
Helsinki ne-a vorbit 
Vințan, căpitanul 
volei feminin, care a obținut locul 
I în întrecerile Festivalului :

„Sîntem mîndri că la înalta va
loare a întrecerilor de la Helsinki 
am contribuit și noi, sportivii ro- 
mîni. în întreceri, ei au cucerit 20 
de medalii, de aur, argint și bronz.

Prin întîlnirile de pe stadioane, 
prin vizitele reciproce, prin nenumă
ratele sale manifestări, Festivalul a 
oferit un larg teren pentru apropie
rea între sportivii din toate țările lu
mii. M-am reîntîlnit cu vechi prie
teni, am schimbat daruri cu volei
baliștii italieni, am legat noi priete
nii cu tineri din Cuba și Indonezia.

După unul din meciurile jucate de 
noi, un tînăr sportiv sovietic mi-a 
dăruit un pescăruș alb, de porțe
lan. Am să păstrez acest dar ca pe 
o amintire scumpă, ca pe un simbol 
al ideii de 
triumfat cu 
Festival

pace și prietenie care a 
o tinerească iorță la

muncitorii au fost eliberați, dar con
damnați să plătească amenzi mer- 
gînd pînă la 25 000 de pesetas.

Greviștii au luat imediat măsuri 
pentru organizarea de colecte, ceea 
ce a făcut ca autoritățile locale să 
intre din 
plîngea : 
ția care 
stare să 
lioane de pesetas 1 Tot orașul 
subscrie 1“

nou în panică. Primarul se 
„Vă dați seama de agita
se va produce ? Ei sînt in 
strîngă unul sau două mi- 

va
★'

...După zece zile de grevă, greviștii 
din Puertollano s-au reîntors la 
locurile lor de muncă, dar nu cu 
sentimentul de a fi învinși. Dimpo
trivă. Clasa muncitoare a devenit 
conștientă de forța ei și toată lumea 
este convinsă că de acum înainte 
sînt posibile victorii hotărîtoaie. „Și 
acum — nici un minut de răgaz", 
au hotărît greviștii. Lupta continuă. 
Mereu sînt înfipte săgeți : scăderea 
producției, lăsarea lucrului, 
teri de delegații la conducerile 
treprinderilor și la autorități".

trimi- 
în-

LÀ PUERTA DEL SOL

mari„în această perioadă de 
greve — relatează mai departe au
torul — cîteva femei din Madrid 
și-au descoperit brusc o pasiune 
pentru... tricotat. în unele birouri, 
șefii de servicii surprindeau uneori 
convorbiri telefonice în care era 
vorba de ochiuri pe față și pe dos, 
de împunsături ou acul etc.

Indiscreții credeau că este vorba 
de o chermeză în scopuri de bine
facere, ceea ce se organizează ade
sea la Madrid.

Și de data aceasta se organiza o 
chermeză, dar de un gen cu totul 
neobișnuit. Ea a avut loc la „Puerta 
del Sol", o piață din centrul Madri
dului, în care se află impunătoarea 
clădire a direcției naționale a secu
rității.

în acea zi, în ciuda numeroase
lor forțe polițienești mobilizate, sute 
de femei, printre oare se aflau 
poeta Concha Lagos, soția ma
relui poet Gabriel Celaya, Am
paro Gaston, soția romancierului 
Lopez Pacheco, au manifestat, stri- 
gînd „Solidaridad“ în scopul spriji
nirii marii greve din As furii.

Tinerele femei care au participai 
la organizarea acestei prime mani-

ÎN EDITURA POLITICA 
a apărut :

V. I. LENIN 
„Despre Capitalismul de stat”

— Capitalismul de stat în pe
rioada de trecere la socialism.

216 pag. 3,60 lei

Primivea de către ministrul 

afacerilor externe al R.P.Romine 
a ambasadorului R.D.Vietnam 

la București

Ministrul afacerilor externe al R.P. 
Romîne, Corneliu Mănescu, a primit 
joi în audiență pe noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.D. Vietnam la București, Dinh Van 
Duc; în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor de acreditare.

• La invitația Comitetului national 
pentru ' apărarea păcii din R.P. Romînă, 
in tara noastră au sosit ca oaspeți, re
prezentanți ai mișcării pentru pace din 
Anglia și Belgia : Peter Darke, profesor 
din Londra și Patrick James Allen, În
vățător din Londra, membri ai Comitetu
lui englez pentru apărarea păcii ; dr. 
Marcel Delvigne, președintele organiza
ției din Liège a Uniunii pentru apărarea 
păcii din Belgia, și dr. Jean Delvigne, 
asistent universitar la Liège.

• A apărut PRESA NOASTRĂ — anul 
VII nr. 6—7 1962.

® In orașele Constanta, Medgidia și 
altele au fost date in folosință noi blocuri 
de locuințe. De la începutul anului, con
structorii din regiunea Dobrogea au ter
minat și dat in folosință oamenilor mun
cii 583 apartamente. In zilele care urmea
ză, in orașele Constanta, Medgidia și 
Tulcea se vor da in folosință noi blocuri 
de locuințe.

• Rețeaua comercială cooperatistă din 
regiunea Brașov s-a dezvoltat mult în 
cursul acestui an. Astfel s-a dat în folo
sință un magazin universal în comuna 
Rășinari, raionul Sibiu, o librărie cu au
toservire la Codlea, 5 magazine de tex
tile și încălțăminte cu expunere deschisă, 
2 magazine alimentare în localități rurale.

festări de solidaritate mi-au poves
tit cum, pleoînd de la ochiuri de 
tricou, s-au îrriîlnit la „Puerta del 
Soi". Iată ce mi-au spus :

S-a format un comitet de femei 
intelectuale sau soții de intelectuali 
de toate opiniile. Bărbații ne-au 
opus : hotărîți, organizați totul voi 
singure. Era prima noastră expe
riență. Am hotărît să trimitem mii 
de scrisori pentru această întîlnire 
la „Puerta del Sol". Scrisorile au fost 
multiplicate Ia șapirograf, adesea în 
birourile în care lucrăm. Din timp 
în timp, ne telefonam pentru a ști 
unde am ajuns cu „trie oi are a“. Ați 
făcut 50 de ochiuri î Aceasta însem
na pur și simplu că 50 de scrisori 
erau gata de expediere.

Au tast expediate mii de scrisori 
care nu au ajuns însă la destinație, 
deoarece la oficiile poștale trierea 
corespondenței este făcută de poli
ție. Cu toate acestea, vestea s-a 
răspîndlt în oraș și în ultimul mo
ment au putut fi distribuite sute de 
manifeste. In timpul perioadei gre
viste, la Madrid au fost distribuite 
350 000 de manifeste.

Femeile știau că forțele de repre
siune vor fi la locul întilnirii. Rare
ori s-a văzut în .capitală un număr 
atît de mare de forțe polițienești. 
Cu toiate acestea, ele nu au șovăit. 
24 dintre ele au fost arestate. Au 
stat 12 ore în localurile poliției și 
erau pe punctul de a face greva 
foamei oînd li s-a anunțat că sînt 
libere. încă o dată, consecințele 
considerabile ale acestei curajoase 
manifestații de solidaritate l-au fă
cut pe Franco să șovăie. „Justiția“ 
a recurs la amenzi. Trebuia sau nu 
să fie plătite? Intrucît guvernul a 
mers atît de departe cu „amabili
tatea“ încît le-a acordat credit, fe
meile au plătit numai prima parte 
a amenzilor. Acum, femeile refuză 
să plătească și restul. Multe dintre 
ele au fost aruncate în închisori. 
Cu toate acestea, multe femei din 
Madrid au spus că sînt gata să 
participe la viitoarele manifestații. 
Lacrimi de emoție au curs cînd la 
postul de radio Spania Independen
tă, ale cărui emisiuni sînt urmărite 
cu mult interes în Spania și mai ales 
la țară, a răsunai vocea lui Dolores 
Ibarruri care a omagiat acțiunea 
femeilor din Madrid“.

★

Referindu-se la factorii principali 
care caracterizează situația actuală 
din Spania, Etienne Gilbert sublinia
ză, în primul rînd, rolul conducător 
pe care clasa muncitoare l-a de
monstrat în cursul evenimentelor din

o nouă

BUENOS 
Noua criză 
gust în Argentina 
coala generalului Federico Toranzo 
Montero, comandantul forțelor ar
mate din provincia Saltas, situată 
în nordul Argentinei, a avut un dez- 
nodămint rapid. După cum transmit 
agențiile occidentale de presă, ge
neralul Jüan Batista Loza, ministrul 
forțelor armate terestre și coman
dantul suprem al armatei argenti
niene, împotriva căruia a fost în
dreptată răscoala, și-a prezentat de
misia în seara zilei de 8 august, 
după ce a devenit cunoscut că răs- 
culații se bucură de sprijin în ca
drul diferitelor unități ale armatei. 
Funcția lui Loza a fost preluată 
provizoriu de ministrul de război 
Jose Luis Cantilo,

Referindu-se la cauzele ultimelor 
evenimente din Argentina, agențiile 
occidentale de presă subliniază că, 
după cîte se pare, este vorba de o 
dispută pentru supremație între di- 
feriții comandanți militari. Potrivit 
agenției France Presse, generalul 
rebel Montero a dat publicității o 
declarație în care, după ce și-a ex
primat dezacordul față de politica

AIRES 9 (Agerpres). — 
care a. izbucnit la 8 au- 

odată cu răs-

„forțele dcmocraîicc din Grecia 
depășesc torțele violenței și îoscismului“

Raportul Comitetului
ATENA 9 (Agerpres). — După 

cum anunță ziarul „AVGHI", cea 
de-a 8-a plenară a Comitetului ad
ministrativ al partidului Uniunea 
democrată de stînga (E.D.A.) a ho
tărît să convoace în luna noiembrie 
al II-lea congres al partidului.

Ziarul publică raportul Comitetu
lui Executiv al partidului la ple
nară, în care se arată că ultimele 
luni se caracterizează prin avîntul 
de luptă al oamenilor muncii îm
potriva politicii antipopulare a gu
vernului format de partidul de 
dreapta „Uniunea națională radi
cală” (E. R. E.). In ultimele 5 luni 
au avut loc 60 de greve la care au 
participat peste 132 000 de muncitori 
și funcționari. în afară de aceasta, 
circa 350 000 de muncitori și func
ționari au participat la greva gene
rală de la 1 mai.

Comitetul Executiv subliniază că 
partidul contribuie prin toate mij
loacele la întărirea unității tuturor 
forțelor democratice și patriotice din 
țară.

Comitetul Executiv al E.D.A. 
cheamă pe militanții și partizanii par
tidului să folosească pe scară lar-

NICOSIA 9 (Agerpres). După cum 
transmite corespondentul din Nico
sia al agenției France Presse, ziarul 
cipriot „MAHI” a anunțat la 8 au
gust că ofițerii englezi care conduc 
lucrările de construire a unei stații 
radar în partea de est a Ciprului 
„au descoperit și au furat" o statuie 
de aur a Afroditei.

După cum arată ziarul, statuia, 
care are o înălțime de 76,2 cm, re
prezintă o mare valoare arheologică.

ultimele luni. Ea „și-a arătat practic 
puterea și coeziunea și a dat dova
dă de un înalt nivel de conștiință 
de clasă și ■combativitate. Pentru 
prima oară in istoria regimului 
franchist, acțiunea clasei muncitoare 
a permis, în mod atît de limpede, 
tuturor păturilor sociale eă ia ati
tudine. Studenții, intelectualii, fe
meile și-au manifestat solidaritatea. 
Forțele opoziției burgheze s-au vă
zut nevoite să aprobe și ele acțiu
nea greviștilor. în această privință, 
lucrul cel mai semnificativ este 
sprijinul pe care l-au avut muncito
rii din partea unor mari pături cato
lice și anume de la cadrele Acțiunii 
catolice muncitorești".

Ca un al doilea factor principal, 
autorul .accentuează asupra „unită
ții foarte largi care a foet realizată 
între muncitorii de toate tendin
țele. Această unitate înfăptuită 
în comitetele de grevă, comisiile 
unice de uzină etc. a permis să ee 
progreseze mult în direcția creării 
unor organe de opoziție sindicale, 
embrionii viitoarelor sindicate de 
clasă, independente și unitare.

Acțiunea clasei muncitoare a pro
vocat accelerarea procesului de 
descompunere a dictaturii franchis- 
te și a scos în evidență izolarea ei, 
baza socială îngustă pe care 
sprijină în prezent". 

‘■«F’
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După puternica mișcare grevistă a clasei muncitoare, pe străzile 
orașelor din Spania s-au înmulțit numărul polițiștilor șl soldaților. Scena 
de mat sus se petrece pe o stradă din cartierele muncitorești din Bilbao : 
patrulele s-au întîlnit raportîndu-și ceea ce au observat ca fiind „sus
pect".

urmată de ministrul de război, a 
arătat că în calitatea sa de general 
activ, cu cea mai mare vechime, pos
tul de comandant, suprem al arma
tei argentiniene îi revine lui.

Agențiile de presă, citind decla
rații ale diferiților observatori din 
Buenos Aires relatează în același 
timp că noua criză va avea fără în
doială repercusiuni și asupra situa
ției economice catastrofale a țării. 
„Valoarea șubredului peso argenti- 
nean (moneda națională n.r.) — scrie 
agenția Associated Press — scade 
rlin nou în aceste zile lipsite de si
guranță, și ministrul economiei, Al- 
sogaray, și-a exprimat profunda în
grijorare față de efectele pe care 
le-ar putea avea asupra economiei 
conflictul dintre comandanții arma
tei“. Rebeliunea — adaugă agenția 
— a provocat panică la bursă”. 
„Deși rebeliunea este considerată 
drept o ceartă între militari — trans
mite agenția D.P.A. — observatorii 
declară că este posibil ca criza din
tre comandanții militari să ducă cu 
ușurință la o criză guvernamentală 
in Argentina”.

O®o-----------

Executiv al E. D. A.
gă posibilitățile existente pentru ac
tivizarea luptei populare.

Forțele democratice din țară de
pășesc forțele violenței și fascismu
lui, se spune în raport, și unin- 
du-se ele vor putea da o ripostă ori
căror acțiuni antipopulare.

Comitetul Executiv subliniază că 
E.D.A. cere demisia guvernului și 
crearea de condiții pentru ca po
porul să-și poată exprima liber vo
ința pe bază de vot direct și propor
țional.

1OOOOO de muncitori greci 
în grevă

ATENA 9 (Agerpres). — TASS 
transmite: In dimineața de 9 august 
peste 100 000 de constructori din A- 
tena și Pireu au declarat o grevă 
de 48 de ore.

Muncitorii protestează împotriva 
proiectului de lege prezentat de gu
vern parlamentului, care prevede 
perceperea de noi impozite de la oa
menii muncii greci.

Împreună cu statuia au fost desco
perite două vase de aur și alte 
obiecte.

Potrivit relatărilor ziarului, poli
ția anchetează cazul.

„Operaimtatea“ 
Scotland Yard-uiul 

și călătoria fascistului 
Rockwell

asigura transportul

arestare, Rockwell 
conducătorului na- 

Jordan, care a de-

LONDRA 9 (Agerpres). — După 
11 zile de „căutări” Scotland Yard
ul a reușit să-1 „descopere" pe con
ducătorul fasciștilor americani, 
Rockwell, și să-1 aresteze. în ajun 
Rockwell s-a întîlnit cu un reporter 
al ziarului „DAILY MIRROR” că
ruia i-a declarat următoarele : „Am 
călătorit prin întreaga Anglie și 
m-am întîlnit cu foarte multă lume. 
Acum mi-am terminat treaba și nu 
am nimic de pierdut dacă Scotland 
Yard-ul îmi va 
pînă acasă”.

Imediat după 
a primit vizita 
ziștilor englezi, 
clarat că partidul său va lua măsuri 
pentru punerea sa în libertate. Au
toritățile britanice au anunțat că au 
hotărît să îl expulzeze pe Rockwell 
și că îl vor trimite cu un avion în 
S.U.A.

La 9 august, Rockwell a fost tran
sportat cu mașina poliției pe aero
portul din Londra și îmbarcat de 
polițiști pe bordul unui avion ame
rican de pasageri care a plecat în 
S.U.A.

■A
LONDRA 9 (Agerpres). — După 

cum relatează ziarul „Times”, în 
Scoția a fost înființată o nouă gru
pare fascistă, denumită Partidul 
național socialist scoțian.
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Un
de la Nagasaki

independență cohniibr portugheze!
Raportul Comitetului special al O.N.U.

mare miting al 
(Agerpres). — Tn diminea- 

9 august, la ora 11,02 (ora
TOKIO 9 

ța zilei 
locală), 
meniul 
aruncat 
lui Nagasaki, noua populație a orașului 
a păstrat un minut 
memoria vicfimelor 
atomic american.

La marele miting, 
inițiativa Consiliului 
șului în fața monumentului victimelor 
bombardamentului atomic, parficipan- 
ții au adoptat un apel adresaf celor 
104 state, membre ale O.N.U., cărora 
le cer să depună toate eforturile pen
tru ca omenirea să pună cîf mai cu
rînd capăt, pentru totdeauna, armei 
nucleare și să creeze o lume fără 
bombe atomice și cu hidrogen.

în după-amiaza aceleiași zile, a avut 
loc o ședință comună a reprezentanți
lor populației locale, participanților la 
marșul păcii și delegaților străini care

—---- O«O--------

de
adică la exact 17 ani din mo- 

cînd un avion american a 
bomba atomică asupra orașu-

de reculegere în 
bombardamentului

Să £ie isî.eh^să £abs?âca 
morțiS 2

Scrisori trimise pe adresa 
laboratorului de microbiologie 

al Ministerului de Război 
al Angliei

LONDRA 9 (Agerpres). — Pe adre
sa laboratorului de microbiologie al 
Ministerului de Război al Angliei din 
Porton-Downce, unde se elaborează 
mijloace pentru ducerea războiului 
bacteriologic, sosesc numeroase scri
sori în legătură cu cazul I. Bacon (co
laborator al acestui institut, care a mu
rit de ciumă, după cum s-a mai rela
tat în ziarul nosfru — N. R.).

Majoritatea autorilor scrisorilor cer 
încetarea imediată a cercetărilor mon
struoase și închiderea acestei fabrici a 
morții. Autoritățile se străduiesc însă 
în mod evident să treacă sub tăcere 
aceste proteste și să mușamalizeze ca
zul Bacon. Comisia specială pentru cer
cetări care s-a întrunit la 8 august, o 
săptămînă după moartea lui, s-a limi
tat la a asculta depozițiile directorului 
laboratorului și ale ailor cîțiva colabo
ratori și a hotărî! să se efectueze o se
rie de analize în încăperile laborato
rului.

Comisia se va mal înfrunl abia pes
te cinci zile.

Cercetările în cazul Bacon au 
arnînate... pînă la sfîrșiful lunii.

locuitorilor orașului
au luat parte la cea de-a 8-a Confe
rință internațională pentru interzicerea 
armei nucleare, împotriva războiului 
nuclear. Au fost discutate problemele 
luptei pentru încheierea cît mai grab
nică a unui acord cu privire la interzi
cerea armei nucleare și la înfăptuirea 
dezarmării generale și totale.

Parficipanții la ședință au publicat 
un apel adresaf 
care le 
energic 
bombe

NEW YORK 9 (Agerpres). — Co
mitetul special al O.N.U. pentru 
cercetarea situației în teritoriile 
aflate sub dominația portugheză a a- 
doptat la 8 august, în unanimitate, 
un raport care urmează să fie înain
tat Adunării Generale și 
lui pentru examinarea 
aplicării Declarației cu 
acordarea independenței 
popoarelor coloniale.

în raport se cere să se acorde 
neîntîrziat independența tuturor co
loniilor portugheze și, în acest scop, 
se recomandă Adunării Generale să 
adopte măsurile necesare pentru a

Comitetu- 
problemei 
privire la 
țărilor și

cheamă 
mișcarea 
nucleare.

popoarelor lumii pe 
sa desfășoare și mai 

pentru o lume fără

De la Tokio, partizanii păcii au plecat în marș spre bazele aeriene 
militare ale S.U.A. de la Yokota.

Pe pancartele purtate de manifestant! scrie : „Sîntem împotriva răz
boiului nuclear 1", „Plecați acasă 1”.

----------- OjC----------- ■
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Avioane militare americane 
au încălcat din 

spațiul aerian al Cubei
HAVANA. După cum

Ministerul Forțelor Armate Revo
luționare, în dimineața zilei de 6 
august, cinci avioane militare ame
ricane au încălcat de trei ori spațiul 
aerian al Cubei. Avioanele au zburat 
deasupra litoralului de sud al pro
vinciei Oriente. în aceeași zi, tru
pele americane de la baza navală 
Guantanamo au deschis de 14 ori 
focul asupra teritoriului cuban.

® rsotâ de protest a 8LDÆ*  adresata 
celor trei prsteri occiderstale

Vizita escadrei navale militare 
vest-germane la Copenhaga a fost 
întîmpinatâ de populația capitalei 
Danemarcei cu mari demonstrații 
protest. Demonstranții arestați 
poliție s-au apărat cu dîrzenie.

de 
de

BERLIN 9 (Agerpres). — Guver
nul R. D. Germane a adresat la 6 
august prin intermediul ambasadei 
Republicii Populare Polone o notă 
de protest celor trei puteri occiden
tale în legătură cu explozia de la 20 
iulie din stația căii ferate urbane 
„Botanischer Garten” din Berlinul 
occidental. După cum se arată în 
notă, teroriștii vest-berlinezi au pro
vocat explozia tocmai în momentul 
cînd trenul electric orășenesc se a- 
propia de peronul stației. în legă
tură cu aceasta a apărut necesitatea

sistării temporare tiu numai a circu
lației trenurilor electrice, ci și a cir
culației pe liniile de mari distanțe 
dinspre și înspre Berlinul occiden
tal, folosite și de puterile de ocu
pație.

Guvernul R. D. Germane subli
niază din nou că guvernele puterilor 
occidentale care exercită funcții de 
ocupație în Berlinul occidental sînt 
datoare să ia măsuri imediate îm
potriva grupurilor teroriste organi
zate de Senatul vest-berlinez.

•O©O------------

La Bonn — poziții ostile reglementării 
pașnice a problemei germane

BONN 9 (Agerpres). — La Bonn 
a început o campanie activă pentru 
torpilarea prin orice mijloace a re
glementării pașnice a problemei ger
mane. Tonul acestei campanii îl dau 
conducătorii U.C.D, și membrii gu
vernului de la Bonn. Respingînd de 
la bun început orice eventuală par
ticipare a lor la reglementarea paș
nică a problemei germane, cercurile 
guvernante din R.F.G. își îndreaptă 
în prezent atacurile împotriva sem
nării tratatului de pace cu Republica 
Democrată Germană.

La 8 august, ministrul afacerilor 
externe Schröder a pretins într-un 
interviu acordat agenției telegrafice 
vest-germane D.P.A. că prin înche
ierea tratatului de pace cu R.D.G. 
Uniunea Sovietică și-ar încălca obli
gațiile asumate, ar încălca acordul 
de la Potsdam și dreptul germani
lor la autodeterminare. Ministrul 
afacerilor externe al R.F.G. a pro
ferat noi amenințări la adresa ță
rilor care ar accepta să semneze tra
tatul de pace cu R.D.G.

Oao ---------

Lăcomia patronilor costă clasa muncitoare 
de vieți

9din

asigura traducerea în viață a ulti
melor rezoluții ale O.N.U. Pronun- 
țîndu-se pentru crearea unui grup 
special O.N.U. care să urmărească 
evoluția situației în coloniile portu
gheze, comitetul cere în raportul său 
să nu permită introducerea de ar
mament în aceste teritorii, să anu
leze interzicerea partidelor politice 
și să-i amnistieze pe deținuții poli
tici.

în aceeași zi, 11 țări membre ale 
Comitetului pentru examinarea pro
blemei 
vire la 
rilor și 
bodgia, 
Madagascar, Mali, Polonia, Siria, 
Tanganica, Tunisia, U.R.S.S.), au 
prezentat un proiect de rezoluție în 
care se cere acordarea neîntîrziată 
a independenței coloniei Mozambic 
și adoptarea de sancțiuni împotriva 
guvernului portughez.

„Refuzul persistent al guvernului 
portughez de a aplica rezoluțiile 
Adunării Generale, se subliniază în 
proiectul de rezoluție, este incompa
tibil cu calitatea de membru al Na
țiunilor Unite”.

----- o» o-----

aplicării Declarației cu pri- 
acordarea independenței ță- 
popoarelor coloniale (Cam- 
Etiopia. India, Iugoslavia, 

Mali, Polonia, ; 
Tunisia, U.R.S.S.),

U RÂS. & oferit ejrîu ca 

ajutor poporuiui algerian

ALGER 9 (Agenpres). — La 9 au
gust vaporul „Ugleuralsk“ a adus la 
Alger 6 500 tone de grîu oferit de 
Uniunea Sovietică ca ajutor poporu
lui algerian. Șeful delegației sovie
tice, S. N. Kaverin, a declarat ou 
prilejul predării darului că el con
stituie încă o dovadă a vechii prie
tenii dintre popoarele sovietic și al
gerian.

Mohammed Kharbi, secretar gene
ral a.l Ministerului Afacerilor Ex
terne, reprezentantul Algeriei, a 
spus : Primind din însărcinarea gu
vernului darul oferit de poporul so
vietic poporului Algeriei, consider 
că este de datoria mea să relev că 
poporul sovietic ne-a acordat aju
tor în decursul întregii perioade a 
luptei de eliberare națională. Tre
buie să exprimăm sincere mulțumiri 
țărilor care ne-au ajutat în timpul 
războiului și, îndeosebi, Uniunii So
vietice.

Ben Bahmed, președintele Socie
tății de Semilună Roșie a Algeriei, 
a spus în cuvîntarea sa că ..situa
ția populației algeriene s-a dovedit 
a fi și mai tragică decît ne-am în
chipuit înainte de a fi cunoscut rea
litatea. în Algeria trăiesc într-o mi
zerie cumplită 3 milioane de oameni 
dintre care mai mult de jumătate 
sînt copii sub 4 ani, bolnavi de ra
hitism sau de tuberculoză.

Guvernul

FRANȚA: Drama prezentului
Miercuri, la miezul nopții, 400 de agricultori din 

departamentul Aveyron s-au adunat în fața prefec
turii din Rodez. împreună cu ei aduseseră vacile 
și porcii pe care i-au legat de grilajul din fața 
clădirii, așa cum se face în tîrguii. Prin această 
demonstrație, țăranii din Aveyron aduceau la cu
noștință prefectului că 5 000 dintre ei sînt gata 
să li se alăture și că toți sînt indignați de faptul 
că nu au cum să-și vîndă vitele.

Intrarea în acțiune a Pieței comune pentru pro
dusele agrare a defavorizat într-adevăr in mod 
considerabil pe micii crescători de vite din Franța. 
Cu începere de la 30 iulie, frontierele țării sînt 
deschise pentru produsele agrare ale țărilor din 
Piața comună. Rezultatul pe care crescătorii de vite 
îl simt de pe acum în urma acestei măsuri este 
nu numai scăderea prețului de achiziție (de la 25 
la 20 franci kg) la carnea de porc, dar și res- 
trîngerea simțitoare a pieței de desfacere.

S-ar putea crede că, în același timp, prețul cărnii 
de porc a scăzut și în măcelării. S-a produs însă 
tocmai contrariul ! Prețul șuncii a crescut cu 39 
franci la kg. Situația este cam aceeași la carnea 
de pasăre, la ouă, la fructe și Ia legume.

Țăranii francezi mai au un motiv de neliniște. 
Situația lor economică devine din ce în ce mai 
grea și mulți dintre ei sînt siliți să-și vîndă pă- 
mintul. Cui ? Marilor proprietari. în sudul Fran
ței s-au ivit de curînd, printre achizitorii de pro
prietăți în lichidare, marii coloni fugiți din Algeria, 
în răsăritul Franței, printre cumpărători se numără, 
oricît ar părea de ciudat, proaspeții „prieteni“... 
vest-germani. Fostul nazist von Heinemann a de
venit proprietarul a 500 de hectare de pămînț în 
departamentul Cher.

Lipsiți de pămînturile lor, țăranii mici și mijlocii 
sînt împinși spre orașe unde furnizează mină de 
lucru nespecializată și prost plătită. Se crede că, în 
acest fel, în anii viitori vor dispare încă 800 000 de 
gospodării țărănești. în aplicarea acestei politici a 
fost elaborată și o lege, așa-zisa „cartă Pisani“, 
după numele ministrului agriculturii. Legea pre
vede instituirea unor organe specializate care vor 
avea prioritatea, în ce privește cumpărarea de pă
mânturi cultivabile. Aceste organe vor fi 
nate să revîndă pămînturile, bineînțeles nu 
lor, ale căror proprietăți sînt considerate în 
ca „neviabile“.

Manifestările țărănești ce se desfășoară 
zent în Franța au ca obiect atît împiedicarea acu
mulării de pămînturi, cît și asigurarea unor pre
țuri stabile pentru produsele agrare.

JOSETTE ALBIOL

ins&rci- 
țărani- 
prezent

în pra-

JEAN LOUIS ESCH
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BELGIA : Mînia îndreptățită 
agricultorilora
săpfămini,De mai multe 

in Belgia se desfășoară ma
nifestații ale agricultorilor 
din diverse regiuni. Mii de 
lucrători ai pămîntului parti
cipă la fiecare din aceste 
manifestații blocînd cu trac
toare circulația pe șosele. 
Peste tot au apărut inscrip
ții scrise cu var.

Este 
scurt o 
situației 
explică 
mișcare 
lor. Ei 
cuvînt că situația lor socială 
se înrăutățește și că ei nu 
obțin roadele muncii grele 
pe care o depun. Cîteva 
date semnificative vor putea 
lămuri îndreptățirea reven
dicărilor lor.

In 1939 existau 
în Belgia 600 000 
de agricultori ; in 
1948 numărul lor 
era de 
iar 
250 000.

Încă 
După cum se in- 
timplă întotdeauna 
in regim capita
list, partea ce re
vine țăranilor din 
produsul național 
scade continuu. în 
Belgia ea a scă
zut de la 8 la su
tă în 1948, la 6,49 
la sută în 1960, iar 
suma datoriilor ță
ranilor se ridică 
la 15 miliarde de 
franci belgieni. 
Intre producătorul 
agricol și consu
mator s-au plasat 
trusturile indus- 

angrosișfii

greu de a da pe 
imagine concretă a 
din agricultură, care 
și justifică această 
de protest a țărani- 
consideră pe drept

și intermediarii parazitari 
(loji ocrotiți prin politica 
guvernamentală) care au 
acaparat partea esențială 
a beneficiilor. Cartofii cum
părați cu mai puțin de un 
franc kilogramul de la ță
ran sînt vinduți cu 6 franci 
consumatorului. Carnea de 
vită vîndută consumatorului 
cu 120 franci kilogramul este 
cumpărată cu 30 de franci 
de la fermier.

Aceste exemple sint sufi
ciente pentru a demonstra 
că țăranii belgieni sint în
dreptățiți să pretindă o 
schimbare radicală în repar
tiția beneficiilor și în struc
tura economiei agricole.

în
400 000, 

I960 de

un fapt.

In Franța, la Saint-Pol-de Léon, fermierii au aruncat pe străzi zeci de tone 
de anghinarc. Ei au ales acest gest de protest față de autorități, din cauza 
lipsei de debușeu al produsului.nu acordă credit Algeriei

PARIS 9 (Agerpres). — Secreta
rul de stat pentru problemele infor
mațiilor, Peyrefitte, a anunțat la 
sfîrșitul unei ședințe a Consiliului de 
Miniștri că guvernul francez a re
fuzat cererea de a acorda credite Al
geriei. Această cerere a fost prezen
tată acum cîteva zile guvernului 
francez de Fares, președintele orga
nului executiv provizoriu algerian.

Peyrefitte a declarat că guvernul 
francez va fi în măsură să studieze 
această cerere „cînd statul algerian 
va fi pus ordine în treburile sale 
financiare”.

ITALIA: „Pămîntul să fie 
dat celor ce-l muncesc“

De mult timp Italia n-a cunoscul 
o asemenea mișcare țărănească, ca 
aceea care se desfășoară în prezenl. 
Lupta a cuprins întregi regiuni ale 
țării — provinciile Emilia, Toscana, 
Umbria, (Aarche la care se adaugă 
alte regiuni din Italia de nord (Ve
neto) și din sud (Sicilia). Revendică
rile țăranilor se rezumă în lozinca : 
„Pămînful să fie dat celor ce-l mun
cesc".

Anul acesta, producția agricolă în 
Italia se prezintă în bune condiții. 
Dar orice țăran se întreabă: dacă 
nu devin proprietarul pămîntului pe 
care îl lucrez, ce-mi va rămîne la 
sfîrșitul anului? Doar este un fapt că 
în timp ce producția agricolă crește, 
se înregistrează o sporire a exodu
lui țăranilor de la sate, spre orașele 
din nord sau în afara țării în încer
carea disperată de a găsi de lucru.

Acesta este cadrul în care se des
fășoară actuala luptă a dijmașilor. O 
grevă a avut loc acum 20 de zile ; 
marți dijmașii au început o nouă ac
țiune de prolest, organizînd în în
treaga (ară mitinguri și demonstrații. 
Noi manifestații de protest se anunță 
și pentru zilele următoare. Cauza : 
refuzul guvernului de a începe discu
tarea în Parlament a legii prin care 
pămîntul să fie predat celor ce-l 
muncesc. Dijmașii n-au renunțat să 
facă din anul 1962 anul care să aducă 
măsuri concrete în înfăptuirea refor
mei agrare. Dar nu numai dijmașii 
sînt în luptă. Zilele acestea, o grevă 
la care au participat 555 000 de mun
citori agricoli a lovit marile gospo
dării capitaliste din provincia Fer
rara — Valea Padului. Revendicările 
muncitorilor agricoli privesc revizui
rea condițiilor contractului de muncă, 
precum și retribuirea muncii.

ț

MARIO GALETTI

§ € U R T IE
fe5 fe*  fel feS fe< fe# Rrf fe fe fes fes fei feS fe<

arătat totodată că în S.U.A. produc
ția de unt a rămas la nivelul anu
lui 1953. în anul 1961 producția 
unt a fost în Uniunea Sovietică 
1,97 miliarde livre în comparație 
1,54 miliarde livre în S.U.A.

VARȘOVIA. La 10 august își în
cepe lucrările la Varșovia cea de-a 
6-a Adunare mondială a F.M.T.D. 
în capitala R. P. Polone au sosit ne
numărate organizații reprezentînd 
cele aproximativ 200 de organizații 
membre ale F.M.T.D. Din partea 
R. P. Romine a sosit o delegație 
condusă de tovarășul Virgil Trofin, 
prim-secretar al C.C. al Uniunii Tine
retului Muncitor.

VICTORIA LUI SINODA
TOKIO. Forțele democrate din 

orașul Mombetsu (insula Hokkaido) 
au repurtat o victorie în alegerile 
municipale. Populația muncitoare 
din oraș a obținut alegerea candi
datului comunist, Haruo Sinoda, ca 
deputat al Adunării Municipale.

DJAKARTA. Tribunalul militar al 
Indoneziei a condamnat la moarte alți 
trei complotiști acuzați de participare 
la atentatul la viața președintelui Su
karno. (două persoane au fost con
damnate la moarte în luna iulie).

ROMA. Potrivit datelor Institutu
lui central de statistică din Italia, 
indicele costului vieții din 
fost în luna iunie de 74,55, 
parație cu 74,10 în luna mai 
în luna corespunzătoare a 
1961.

CANBERRA. Potrivit datelor ofi
ciale publicate la 9 august în presă, 
populația Australiei era la sfîrșitul 
lunii martie a.c. de 10 660 750 locui
tori.

WASHINGTON. Agenția Associa
ted Press transmite că în Uniu
nea Sovietică producția de unt a 
sporit în comparație cu anul 1953 
cu 80 la sută, U.R.S.S. ocupînd în 
prezent primul loc în lume în ce 
privește producția acestui aliment. 
Relatînd despre aceasta la 7 au
gust, Serviciul american pentru in
formații agricole din străinătate a

de 
de 
cu

După eșecul de la Bruxelles
Franța nu are intenția 

să cedeze 
cereriior britanice

Ce urmărește raportul lui Heath

TEHERAN. Ziarul ,,'Ateș“, comentin'd 
plecarea neașteptată a lui Amini în Eu
ropa, în articolul intitulat „Fuga lui A- 
mini", subliniază că fostul prim-minislru 
iranian, ștergînd-o din (ara sa, și-a luat 
toate măsurile de prevedere pentru „a 
se păzi de intilnirile cu numeroșii săi ad
miratori". In dimineața zilei de 7 august, 
'Amini cu sofia sa, scrie ziarul, a sosit în 
taină cu mașina sa la aerodrom și apro- 
piindu-se de avion s-a ascuns în grabă 
in el... Ziarul „Diplomat" arată că Amini 
a lost un bun specialist al serviciului de 
siguranță.

S-A RUPT IN DOUĂ..
CAPE CANAVERAL, o rachetă 

intercontinentală americană de tip 
„Minuteman’ s-a rupt în două în 
urma unei explozii violente la scurt 
timp după lansare. Rămășițele ra
chetei s-au prăbușit în ocean — a- 
nunță agenția U.P.I.

MOSCOVA. La 9 august, A. I. Mi- 
koian, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., l-a pri
mit la Kremlin pe W. R. Tolbert, 
vicepreședinte al Republicii Liberia. 
A avut loc o convorbire prietenească.

LONDRA. La 8 august, la Llan- 
gevny (insula Anglesey) s-a prăbu
șit un avion al aviației militare en
gleze. Pilotul avionului a pierit.

CAIRO. Potrivit unui comunicat 
al imamului Omanului la Cairo, în 
ultimele zile au avut loc noi cioc
niri între trupele britanice și patrio- 
ții omanezi. Au fost semnalate cioc
niri în împrejurimile localităților 
Hamra și Behlan. Patrioții au ata
cat prin surprindere caravane mili
tare britanice, distrugînd mai multe 
care blindate, și provocîndu-le pier
deri în oameni.

LONDRA 9 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe a dat pu
blicității raportul prezentat de Ed
ward Heath, lordul Sigiliului Pri
vat, cu privire la mersul tratative
lor de la Bruxelles dintre Anglia și 
cei șase membri ai Pieței comune. 
Raportul se referă în special la tra
tativele care au avut loc între 1 și 
5 august în problema principală și 
cea mai dificilă și anume situația 
exportului de produse agricole ale 
țărilor Commonwealthului — Ca
nada, Australia și Noua Zeelandă, 
după aderarea Angliei la Piața co
mună.

Scopul publicării acestui raport

făcute de reprezentanții 
englez la tratativele cu 
Formulările voit opti- 
raportului nu pot as- 
opiniei publice că An-

PARIS 9 (Agerpres). — Miercuri a 
avut loc o ședință a Consiliului de Mi
niștri francez, sub președinția genera
lului de Gaulle care și-a întrerupt în 
mod special odihna în provincie. După 
cum relatează United Press Internatio
nal, principalul rezultat al acestei șe
dințe a fost hofărîrea exprimată în mod 
clar de purtătorul de cuvînt al guver
nului, Alain Peyrefitte, că Franța „nu 
are intenție să cedeze cererilor brita
nice în ceea ce privește unele concesii 
în problemele agricole care să permită 
Intrarea Angliei în Piața comună eu
ropeană”.

Referindu-se la acuzațiile, aduse în 
special de presa britanică, că Franța 
a fost aceea care, prin atitudinea sa 
intransigentă adoptată la tratativele de 
la Bruxelles, a împiedicat încheierea 
unui acord în ceea ce privește asi
gurarea unor piețe de desfacere pen
tru produsele agricole ale țărilor 
Commonwealthului, Peyrefitte a decla
rat că delegația franceză nu a făcut 
decît să apere la Bruxelles prevederile 
Tratatului de la Roma și ale acordu
lui cu privire la promovarea de către 
„cei șase" a unei politici agricole co
mune. Purtătorul de cuvînt al guver
nului francez a ținut însă să precizeze 
că acordul cu privire la politica agri
colă comună este „indispensabil nu 
numai pentru că a fost semnat, ci de 
asemenea pentru că are o foarte mare 
importanță pentru viitorul agriculturii 
franceze”. Prin aceasta, el a lăsat clar 
să se înțeleagă că Franța nu va ac
cepta să fie concurată pe piețele vest- 
europene de produsele agricole ale 
Commonwealthului.

este de a calma opinia publică din 
Anglia, alarmată de concesiile per
manente 
guvernului 
„cei șase”, 
miste ale 
cunde însă
glia nu a putut să obțină pînă acum 
garanții serioase în ce privește des
facerea produselor agricole ale țări
lor Commonwealthului.

Pînă și ziarul conservator „DAILY 
TELEGRAPH" scrie că „problema 
garantării intereselor economice ale 
țărilor Commonwealthului este deo
camdată departe de a fi rezolvată“.

Țară a 
în com- 
și 70.44 
anului

Momente grele pentru Macmillan
Sub titlul „Amînarea 

unei hotăiîri în ce pli
vește Piața comună este 
considerată un eșec po
litic al lui Macmillan", 
ziarul „NEW YORK 
TIMES" a publicat sub 
semnătura lui Seth S. 
King o corespondență 
din Londra în care se 
spune : „Faptul că ne
gociatorii de la Bru
xelles nu au izbutit să 
ajungă la un acord ge
neral ferm privind in
trarea Marii Britanii în 
Piața comună este un 
eșec al premierului 
Macmillan. Această si
tuație va lace ca spri
jinitorilor conservatori 
ai intrării Angliei în 
Piața comună să le fie 
și mai greu să-i menți
nă pe unii membri șo
văielnici ai partidului 
de partea primului mi-

ma-
se-

nistru, în cursul perioa
dei mai dificile care va 
urma.

Atunci cînd primii mi
niștri ai țărilor Common- 
wealthului se vor întîl- 
ni la Londra la 10 sep
tembrie, Macmillan nu 
va diepune decît de 
o schiță foarte vagă de 
ceea ce Marea Bri- 
tanie trebuie să accep
te pentru a se alătura 
Pieței comune. In con
secință, reacțiile primi
lor miniștri ai Cornmon- 
wealthului vor fi pro
babil mult mai critice 
decît spera Macmillan. 
Cu toate că la confe
rință nu vor interveni 
puneri la vot, atitudi
nea colectivă a primi
lor miniștri va constitui 
un factor hotărîtor în a- 
litudinea parlamentului.

Dacă în rîndurile par-

OeO
opoziție 
condițiile de 
a
va avea de 

un

Angliei, 0 măsură mai mult senzațională decît eficientă
moment

S.U.A. mii si mii •>
nite în numai trei ani 
oferă un tablou sinistru 
care trebuie să îngrijo
reze opinia publica din 
America și care 
pune luarea unor 
suri serioase”.

„Morgen Freiheit” pre
cizează că în 1958 în 
producție și-au pierdut 
viața 13 270 muncitori, 
în 1959 — 13 800 și în 
1960 aproximativ ace
lași număr. în total, în 
trei ani în producție 
și-au pierdut viața 41 000 
de persoane. în afară

9 (A-NEW YORK 
gerpres). — Ziarul pro
gresist „MORGEN FREI
HEIT” a publicat un 
articol consacrat pro
blemei traumatismelor 
de producție în S.U.A. 
Subliniind că presa a- 
mericană preferă de 
obicei să treacă sub tă
cere categoria acciden
telor în producție, ar
ticolul spune:

„Numărul 
răniților și 
de pe urma
lor de producție surve-

morților, 
schilozilor 
accidente-

im- 
mă-

de aceasta, în același 
răstimp s-au înregistrat 
5 630 000 răniți, 
care 192 000 'j 
și-au pierdut 
capacitatea de

„Lăcomia și 
după profituri ridicate, 
conchide ziarul, deter
mină pe patronii capi
taliști să disprețuiască 
cerințele elementare ale 
asigurării securității 
muncii. Această econo
misire criminală a ba
nilor costă clasa mun
citoare din Statele Uni
te mii și mii de vieți”.

dintre 
persoane 
integral 
muncă, 

i goana

lamentărilor se va 
nifesta o 
rioasă la 
aderare 
Macmillan 
înfruntat
greu pentru a-și păstra 
sprijinul unei mari părți 
a partidului conserva
tor în favoarea aderării 
Angliei la Piața comu
nă. De asemenea, el va 
avea de făcut față unei 
opoziții sporite a parti
dului laburist, mulți 
membri ai acestui par
tid așteptînd reacția 
Commonwealthului, îna
inte de a adopta o ati
tudine proprie.

Cu cit luarea unei 
hotărîri este amînată 
mai mult, cu atît adver
sarii aderării Angliei 
vor avea mai mult timp 
la dispoziție pentru a-și 
continua campania.

I
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I

LEOPOLDVILLE 9 (Agerpres). — 
Postul de radio din Leopoldville a 
transmis textul unei hotărîri a gu
vernului central al Republicii Congo 
care interzice tuturor avioanelor ce 
nu aparțin O.N.U. zborurile deasu
pra teritoriului Katangăi.

Agenția de presă congoleză afir
mă că hotărîrea cu privire la inter
zicerea zborurilor avioanelor urmă
rește „să pună capăt secesiunii Ka
tangăi”. Cercurile influente belgie
ne prezintă de asemenea această 
măsură drept un mijloc de presiune 
asupra lui Chombe.

într-un articol de fond, 
„LE MONDE“ își exprimă 
în legătură cu semnificația ■ 
închiderii unor aeroporturi 
tanga, aflate sub controlul 
O.N.U.

ziarul 
îndoiala 
reală a 
din Ka- 
trupelor

„Această măsură, scrie „Le Monde”, 
este mai curînd senzațională de
cît eficientă, deoarece forțele ar
mate ale O.N.U. ocupă în Katanga 
numai două aeroporturi însemnate : 
cel de la Kamina și cel de la 
Elisabethville. Orașul Albertville se 
află în mîinile guvernului central, 
iar Kolwezi este controlat de trupe 
katangheze. In afară de aceasta, gu
vernul Chom.be dispune de aeropor
turi secrete construite în vecinătatea 
frontierei cu Angola, fără n, mai 
vorbi de aeroportul Kipushi de 
lingă frontiera cu Rhodesia. Trans 
portul mercenarilor și materialelor 
militare furnizate se face prin a- 
ceste aeroporturi, nu prin Elisabeth
ville, Kamina sau Albertville“.
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