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Stafie de distilare a mentei

54.000
50.000
25.000

;i in 
Tîrnăveni,

fost date în folo- 
pungi și centrala

plan. Coc. 
o rezisten-

la complexul din 
an s-au construit

eforturile 
se întrec

în gospodăriile colective. Aproape 1 400 
magazii, pătule și alte clădiri se vor 

. Nu-i oraș sau sat gălățean unde noul

de uleiuri vegetale.
regimului democrat-popular 

petrecut însemnate transfor-

fost racordate la sistemul energetic

constatau lipsa taxatoru
lui. In locul lui, doar bi
letele si o cutie unde se 
colecta laxa. Deasupra a- 
cestui nou și original post 
de taxare, introdus cu ti
tlu experimental, două tă
blițe indicau în cîteva cu
vinte îndatoririle călăto
rilor.

In aceeași zi, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau
rer și Chivu Stoica au sosit în Ca
pitală

Pe aeroport au venit în întîmpi- 
nare tovarășii Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nico
lae Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, LeonteRăutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mi
hai Dalea, Al. Bîrlădeanu, Gh. Gas
ton Marin.

A fost de față ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, I. K. Je- 
galin..

SASCUT (coresp. „Scîn
teii”). — Colectivul fa
bricii de zahăr din Sas- 
cut a început de ieri, cu 
11 zile înainte de terme
nul stabilit, fabricarea

Colectivele 
realizat și depășit planurile 
au intrat in funcțiune, s-au

Sx Galații, bătrînul port dunărean, distrus în mare 
parte în timpul războiului, trăiește azi zilele mi- 

țți nunate ale adevăratei sale tinereți. Puterea popu- 
Iară a adus și pe aceste meleaguri multe înnoiri. 

Industria din regiune se dezvoltă. Uzina de 
tablă subțire din Galați este în curs de modernizare. 

Ï Șantierele navale din Galați și Brăila își extind acti- 
J vitatea pentru construcția de vase cu tonaj spo-
' rit, iar pe șantierul noului combinat siderurgic se

desfășoară o activitate însuflețită. Alte numeroa- 
oamenilor muncii gălățeni întregesc tabloul industrial

de Miniștri al U.R.S.S., următoarea 
telegramă :

Dragă Nikita Sergheevici, vă mul
țumim din toată inima atit pentru 
primirea cordială pe care ne-ați fă
cut-o și ospitalitate, cit și pentru 
timpul petrecut împreună.

dat în folosință noi locuințe și construcții soclal-culturale care 
schimbă fața orașelor și satelor patriei.

Bogat este și bilanțul realizărilor din acest an. Iată cîteva din 
relatările corespondenților noștri regionali.

mal bunâ a capacităților de pro
ducție.

Ca urmare, colectivul de aici a 
reușit să producă, de la începutul 
anului șl pînă în ajunul marii săr
bători, mai bine de 10 000 tone de 
cocs peste sarcinile de 
sul trimis furnalelor are 
ță mecanică bună.

An de an, la sărbătorirea zilei de 23 August, bilanțul realiză 
rilor oamenilor muncii din țara noastră este tot mai bogat, 
uzinelor și fabricilor raportează că au 
de producție, noi întreprinderi și secții

zahărului din recolta a- 
nului 1962.

în prima zi colectivul 
fabricii a reușit să prelu
creze o cantitate de 500 
tone sfeclă de zahăr.

CHIRIAC JIANU 
profesor, comuna Cogealac, 

regiunea Dobrogea

I Joi, pe stadionul 
Republicii

Brigada do laminatori condusă do Marin Cornlcoanu din secția do 
6 țoii de la uzinele „Republica" din Capitală este fruntașă pe secție. 
De Ia începutul anului șl pînă în prezent membrii brigăzii au dat 
peste plan mai mult de 750 tone de țevi laminate.

în fotografie : Cîțiva membri ai brigăzii (de la stingă la dreapta) 
Petre Constantin, Călin Mihai, Nistor Niculao, Marin Cemiceanu, Nicu- 
lae Victor și Aurei Teodorescu. (Foto : A. Cartoțanu)
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MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 
20 august au părăsit Moscova ple- 
cînd spre patrie tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau
rer și Chivu Stoica, care și-au pe
trecut o parte din concediul de o- 
dihnă în Uniunea Sovietică.

Pe aeroportul Seremetievo ei au 
fost conduși de tovarășii L. I. Brej
nev, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., F. R. 
Kozlov, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S., precum și de tovarășul Ni
colae Guină, ambasadorul R. P. Ro
mine în U.R.S.S., și de alte persoa
ne oficiale.

De pe bordul avionului, tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer și Chivu Stoica au 
adresat tovarășului Nikita Serghee
vici Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului

plaiurilor sucevene

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
Petroliștii de la rafinăria Teleajen, 
luptînd pentru valorificarea mai 
bună a țițeiului și reducerea con
sumurilor specifice de materiale șl 
chimicale, au realizat în plus de 
la începutul anului și pînă la 20 
august mai mult de 10 000 tone

n Capitală Autobuze fără taxatori

neral într-un stadiu avansat, deoa
rece lucrările au început din vre
me, Iar constructorilor li s-a asigu
rat tot ce le era necesar pentru a 
termina munca înainte de începe
rea noului an școlar. Dar nu toate 
organele locale acordă atenția cuve
nită folosirii eficiente a fondurilor 
ce le-au fost puse la dispoziție, asi
gurării unui ritm corespunzător la 
construcțiile școlare. în regiunea Cri- 
șana unde trebuie să fie date în folo
sință 351 săli de clasă pînă nu de 
mult s-au terminat doar 60. Această 
situație se explică între altele prin 
faptul că sfatul popular regional nu 
a acordat construcțiilor școlare 
aceeași atenție ca și altor construc
ții importante. Mai mult, sfatul 
popular amintit a admis ca lucrăto
rii de pe șantierele de construcții 
școlare precum și materiale repar
tizate acestor șantiere să fie trans
ferate la alte construcții. Ritmul

Realizările din ultimul 
dezvoltare a regiunii Suceava

Orașul Rădăuți s-a îmbogățit zilele acestea cu o nouă fabrică 
de mobilă, care va produce anual 12 000 garnituri. Liniile de înaltă 
tensiune străbat regiunea de la un capăt la altul. De la 23 August 
1961 pînă în prezent numeroase localități printre care Rădăuți, 
Șiret, Solea, Săveni au 
național.

Multe schimbări au avut loc și la Suceava. în prezent se lu
crează la modernizarea combinatului de industrializare a cărnii, 
în lunca Sucevei se construiesc două mari combinate pentru valo
rificarea superioară a masei lemnoase. Aici au și 
sintă fabricile de placaj și mobilă, de saci și 
termică.

Zilele trecute 125 de familii de muncitori de 
lunca Sucevei s-au mutat în case noi. în ultimul 
și dat în folosință aici blocuri cu aproape 1 000 apartamente, o 
școală medie cu 24 săli de clasă, un hotel etc. în partea de sud 
a orașului s-au început lucrările la clădirile unui nou spital cu 
600 de paturi.

de con- 
școlare 

po- 
re- 

și

Cu prileiul acțiu
nilor cultural-spor- 
five organizate de 
Consiliul orășenesc 
U.C.F.S. București 
In cinstea zilei de 
23 August, joi, pe 
stadionul Republi- 

loc 
de fotbal 

I „Cupa 
— de- 

că- 
?i 
In

în Capitală și în țară continuă 
să aibă loc adunări consacrate marii 
sărbători a poporului nostru — ziua 
de 23 August.

în fața colectivului de la Fabrica 
de confecții și tricotaje București a 
vorbit în după-amiaza zilei de luni 
tov. A. Fotache, șeful secției de 
propagandă și agitație a Comitetu
lui orășenesc București al P.M.R. 
Subliniind succesele repurtate de 
poporul nostru sub conducerea 
partidului, vorbitorul a relevat că 
aici,- planul producției globale a 
fost realizat în primele șapte luni 
ale anului în proporție de 101,48 la 
sută, colectivul fabricii reușind să

s-au ridicat noi c 
începutul noului

f^E ogoarele patriei 
' LUCREAZĂ'.

fui an, la 
Dacă rodul 
în grajduri, 
de bovine, 
ceasta se daforește oamenilor care, învă- 
țînd la cursurile agrozootehnice, cu spri
jinul inginerului agronom, au devenit a- 
gricultori destoinici și pricepufi.

Munca in comun a adus oamenilor 
bunăstare, o viață civilizată. De la în
ființarea gospodăriei și pînă azi, 92 de

Copiii locatari
lor care s-au mu
tat în noul cartier 
de locuințe „23 
August" de pe 
dealul Copoului 
din Iași vor învăța 
în acest an în- 
tr-o nouă școală 
clasă, ridicată în acest cartier. Con
structorii ieșeni și-au respectat cu- 
vîntul încheind zilele acestea munca 
pe șantier. în ritm susținut se mun
cește pentru terminarea la timp și 
a celor 11 școli noi ce se ridică în 
Capitală. La unele, printre care șco
lile de 8 ani de pe șoseaua Ștefan 
cel Mare și de pe strada Nerva 
Traian, lucrările sînt încheiate.

Am citat doar cîteva exemple. în 
întreaga țară se construiesc în acest 
an peste 5 400 săli de clasă, nu
meroase laboratoare etc. Statul a 
alocat pentru construcția noilor 
școli și săli de clasă fonduri în va
loare de peste 500 milioane lei.

Sînt însă peste tot folosite în mod 
gospodăresc sumele alocate ? Cu pri
lejul raidului a reieșit faptul că în 
Capitală și în regiunea Oltenia, bu
năoară, construcțiile școlare plani
ficate pentru acest an sînt în ge-

HUNEDOARA (coresp. „Scînteii“) 
— La uzina cocsochlmică din Hu
nedoara muncitorii se întrec cu în
suflețire pentru a trimite furnalelor 
cocs mai mult și de bună calitate, 
în acest scop, cocsaril au aplicat o 
seamă de măsuri tehnico-organi- 
zatorice care au dus la folosirea

Pasagerii care lac zil
nic drumui pe traseul li
nie! 35 au avut ieri o 
surpriză. Au călătorit în 
primele autobuze cu... au
toservire. Această tormă 
rapidă de servire din co
merț s-a extins și în trans
portul în comun. Cetățenii 
care se urcau în mașină

In aceste zile 
oamenii muncii 

/(/"jP l / « din agricultur^ lu-’ 
/C W crează la însiloza-

III rea porumbului și
'L 7/IlII Ipll III a a^tor nutrețuri 
%Z±iULiiL5Ly7 pentru asigurarea 

bazei furajere ne- 
cesare animalelor. 

Totodată se desfășoară lucrări de 
pregătire pentru semănatul griului 
și altor cereale.

După cum arată rezultatul cerce-« 
țărilor științifice și experiența uni-« 
tăților agricole fruntașe, producția’ 
de cereale păioase și mai ales de 
grîu depinde în mare măsură da 
executarea la timp și în condiții1 
optime a lucrărilor de pregătire a 
terenului pentru semănat. Experieni 
ța lucrătorilor de la G.A.S. Perișoru< 
regiunea București, este elocventă în 
această privință. Anul acesta în gos-< 
podărie s-a obținut o producție bună! 
de grîu. Pe unele suprafețe însă re
colta a fost mult mai mare decîtî 
media pe gospodărie. Factorul print 
cipal care a contribuit Ia obținerea; 
unei producții mai mari a fost buna; 
pregătire a terenului. Pe o suprat 
față de 329 ha, unde arătura s-a făt 
cut imediat după recoltarea plantei 
premergătoare și a fost bine întret 
ținută pînă la semănat, s-a obținui 
un plus de producție de peste 600 kg 
grîu la ha față de producția media 
de pe o tarla alăturată de 170 ha, 
unde arătura s-a făcut tîrziu, dp 
slabă calitate.

Astfel de exemple pot fi date din 
majoritatea unităților agricole. Ele 
arată în mod convingător cît de ne
cesar este ca mecanizatorii din 
G.A.S. și S.M.T., colectiviștii să pre
gătească din vreme terenurile ce vos 
fi semănate în toamnă.

în numeroase gospodării de stat 
și colective, imediat după strînge-« 
rea recoltei, s-a trecut la executa-« 
rea arăturilor de vară. în unele uni« 
tăți s-a și terminat aratul pe întreai 
ga suprafață. Cele mai bune rezult 
täte în această privință au fost obții 
nute în regiunile București, Dobro-« 
gea și Galați.

Trebuie arătat însă că în regiu-« 
nile Bacău, Mureș Autonomă 
Maghiară, Maramureș, Suceava, 
Cluj, deși condițiile de lucru au fost' 
mai prielnice, ritmul în care se 
execută arăturile este nesatisfăcă
tor.

Rămînerea în urmă poate și tre
buie să fie grabnic recuperată. Or
ganele de partid, consiliile agricole 
regionale și raionale au datoria să 
îndrume și să controleze conducerile 
unităților agricole pentru a fölosi 
din plin mijloacele de care dis
pun, organizîndu-se schimbul doi;pe 
cît mai multe tractoare. O mare a- 
tenție trebuie acordată calității ară
turilor. In felul acesta se vor asii 
gura încă de pe acum condiții priel
nice pentru o recoltă sporită în anul 
viitor.

Trăiesc de multă vreme în comuna Co
gealac, regiunea Dobrogea, și am avut 
prilejul să văd cu ochii mei o bună 
parte din prefacerile care au schimbat din 
temelie în anii puterii populare viața oa
menilor. Aproape că îmi vine greu să 
cred că oamenii de azi, colectiviști cu 
care ne mîndrim, au fost în urmă, cu 
două decenii robi pe moșiile dimpreju- 
rul satului. Pe atunci pămînfurile dă
deau rod sărac : 500—600 kg grîu la 
hectar ; în Cogealac erau peste 300 de 
neștiutori de carte, iar descîntecile bă
bești fineau loc de asistentă medicală...

S-au împlinit zece ani de cînd țăranii 
muncitori din sat, urmînd îndemnul parii- 
dului, au înființat gospodăria colectivă. De 
la 1 14 655 lei în 1952, fondul de bază al 
gospodăriei va ajunge, la sfîrșitul aces- 

peste 4 milioane de lei. 
pămîntului a crescut, dacă 
saivane și cofefe avem sute 
mii de oi și de păsări, a-

tă ei au redus 
prelucrare cu 796 
cele admise și au 
mii suplimentare la 
în valoare de 4 55C 000 lei,

utonomâ Maghiara

cii, vor avea 
meciuri i 
— pentru 
eliberării" 
monstrații de 
lărie, ciclism 
aeromodelism. 
meciurile de fotbal 
se vor întîlni Ra
pid — Progresul și 
Dinamo — Steaua.

Programul va a- 
vea loc între orele 
18 și 22.

• M. Stoian — Pornind de la 
cîteva fotografii aflate la panou... 
(pag. 2-a).

® Din experiența Trustului re
gional de construcții Bacău : Ing. 
E. Solomon — Ritm și calitate 
pe șantierele de construcții 
(pag. 3-a).

• „Iadul verde” de René De- 
pestre, scriitor haitian (pag. 4-a).

• Realități din lumea capita
lului (pag. 4-a).

Pe întinsul regiunii Suceava, înainte 
de eliberare existau, așa cum consem
nează dealtfel și Enciclopedia Romî- 
niei, editată în anul 1938, cîteva mori, 
mici întreprinderi industriale și gatere, 
o fabrică

în anii 
aici s-au 
mări.
an sînt edificatoare asupra ritmului dese realizări ale 

al regiunii.
Noul își pune pecetea și în viața oamenilor. La Galați și în cele

lalte orașe ale regiunii numai în ultimii 3 ani s-au construit 107 000 
mp suprafață locuibilă. In acest an, încă 3 285 de apartamente noi vor 
fi date în folosință oamenilor muncii.

In orașele și satele regiunii crește numărul școlilor și al sălilor 
de clasă. Anul acesta vor mai fi terminate încă 80 de școli elemen
tare cu 300 de săli de clasă și 6 școli medii cu 72 de clase.

Lumina învățăturii se răspîndește larg, ca și rețeaua electrică. In 
anii puterii populare au fost electrificate în regiunea Galați un număr 
de 145 de sate.

Crește și nivelul de trai al oamenilor muncii. Prin rețeaua comer
cială din regiunea Galați s-au vîndut populației în anul 1961 cu 32 
la sută mai multe mărfuri decit în anul 1959, iar în acest 
la sută mai mult decît în 1959.

Muncitorii și țăranii din regiunea Galați își îndreaptă 
spre noi realizări. Pe șantierele de locuințe, constructorii 
pentru a termina peste 2 000 de apartamente noi, electricienii dau zor 
să aducă lumina în casele colectiviștilor din încă 45 de sate. Cu tot 
atîta hărnicie se muncește și 
de noi construcții zootehnice, 
înălța pînă la sfîrșitul anului, 
să nu fie prezent.

stafie cu o capacitate mai 
mică în comuna Otelec, 
raionul Timișoara ți una !a 
O.ăștie.

Recent, a intrat în func
țiune în bazinul Covasna 
o nouă stafie, modernă, cu 
o capacitate de distilare 
de 35 000 kg mentă în 24 
ore.

îmbogățească sortimentele cu peste 
700 de modele noi de confecții și 
tricotaje. Valoarea economiilor rea
lizate peste plan este a'e aproape 6 
milioane lei.

La adunarea colectivului de la 
combinatul de celuloză din Suceava 
a luat cuvîntul tov. Ene Țurcanu, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Suceava al P.M.R. Vorbitorul a 
arătat că în primele șapte luni ale 
anului, muncitorii din întreprinde
rile regiunii au dat în plus produse 
în valoare de circa 50 000 000 lei și 
au realizat economii peste plan de 
16 850 000 lei.

Adunări consacrate zilei de 23 
August au mai avut loc în nu
meroase alte întreprinderi și insti
tuții din Capitală și din țară.

(Agerpres)

lucrărilor pe șan
tierele 
strucții 
este mult sub 
sibilități și în 
giunile Cluj 
Ploiești.

Localurile 
școli sînt înălțate pentru multe 
generații de elevi. De aceea tre
buie construite trainic, cu gust. 
De această cerință se ține seama 
aproape peste tot. Dar realizarea u- 
nor asemenea clădiri depinde în pri
mul rînd de munca constructorilor. Pe 
bună dreptate cetățenii din comuna 
Papa, raionul Roșiori, sînt nemulțu
miți de munca constructorilor care 
au... omis să pună carton gudronat 
sub țiglă deoarece nu s-a prevăzut 
în deviz. Cine răspunde dacă la iar
nă podul școlii se va transforma în 
„depozit” de zăpadă ?

„în comuna Cîndești din raionul 
Buhuși — ne scrie colectivistul Ta
che Vasilache — toate cele șapte 
școli arată ca și noi : proaspăt zu
grăvite, cu geamurile puse și chitui- 
te, ușile vopsite etc. Cu ajutorul ele
vilor, al comitetelor de părinți, ca
drele didactice ornează de pe acum

La Pitești, 
folosință blocuri ds locuințe cu sute de apartamente, iar altele sînt 
în construcție.

Orașul Drăgășani și comunele Prundeni, Orleștl, Zăvidenl au 
fost racordate la sistemul energetic național. înnoiri cunosc și sa- 
ele regiunii. în prezent numărul caselor noi construite de colectiviști 
trece de 8 000. In 405 sate s-a aprins lumina electrică. Aproape în 
fiecare sat există cinematograf.

Orașele șl satele regiunii Mureș—Auto
nomă Maghiară își schimbă și ele înfăfi- 
șarea. In Tîrgu-Mureș au apărut cartiere 
noi : Gheorghe Doja, Libertăți1, 7 Noiem
brie etc. Numa' în cursul acestui an au 
fost date 
blocuri s-au construit 
rea Ciuc, Sovafa, 
altele.

In satele «-egiun'l 
strucții de școli și unități social-culturale. Astfel, la 
școlar vor fi dale In folosință 38 localuri de școli. De asemenea, în 
acest an se vor construi 23 cămine culturale, iar 35 localități vor fi elec
trificate. Pînă la începerea noului an școlar nu mai e mult timp. In aceste 

zile, corespondenții noștri au vizitat mai multe școli pentru a vedea 
cum se desfășoară pregătirile pentru deschiderea noului an de învă- 
țămînt. La acest raid-anchetă au participat și cîțiva lucrători din 
Ministerul Invățămîntului, inspectori șefi ai secțiilor de învățămînt 
regionale și corespondenți voluntari ai „Scînteii".

colectiviști și-au construit case noi, nu
meroși colectiviști și-au cumpărat apara
te de radio, mobilă etc. La cinemato
graful din comună rulează zilnic filme.

La școala din Cogealac sînt înscriși 
toți copiii de vîrstă școlară, iar mulfi 
colectiviști și-au trimis fiii și fiicele la 
școli medii, institute agronomice și 
alte facultafi. La școala serală din 
comună 60 de tineri colectiviști își 
completează studiile în clasele a Vl-a 
și a Vll-a, ia- al/i 21 vor urma clasa 
a Vlll-a la cursul seral de pe lingă 
școala medie din localitate. Cu cei ti
neri s-au luat la întrecere și cei vîrst- 
nici. Biblioteca comunală și-a spo
rit de la începutul anului pînă în prezent 
numărul cititorilor la aproape 800, care au 
citit 6 047 cărți, din care sute de cărți a- 
grotehnice și de știință popularizată.

Satul colectivizat a lărgit mult orizon
tul oamenilor, le-a dezvoltat setea de 
cunoștinfe. Biblioteca, cinematograful, 
școala și căminul cultural au devenit 
locuri obișnuite de intîlnire pentru co
lectiviștii din comuna noastră.

^é500000 
case de locuit 
s-au construit la sate 
în anii 1956-1961

23 August 1961 — 23 August 1962. In industria 
S regiunii au fost date în folosință noi unități, reu- 
I tilîndu-se și modernizîndu-se cele existente. La 

Găvana-Pitești a intrat în funcțiune o filatură mo- 
\ dernă ; la vechea filatură se montează în prezent 
'fy noi utilaje de mare productivitate. La Combinatul 
y de industrializare a lemnului din Rîmnicu-Vîlcea a 

intrat în producție o secție de plăci aglomerate. 
Se lărgește și se modernizează secția de prefa
bricate a întreprinderii Poduri metalice și prefa
bricate din beton din Pitești.

Rîmnicu-Vîlcea, Cîmpulung-Muscel au fost date în

benzină, motorină și uleiuri indus
triale de bună calitate. Totoda- 

pierderile de 
tone față de 

obținut econo- 
prețul de cost

raid-ancheta ; Atenție constructori !in
'n folosință 316 apartamente. Noi 

orașele Miercu- 
Reghin și

■ MlF' Mw
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și schitele ajunge să^și vadă lucid situația, dar 
n-are la început forța de a ieși din

siloz, au

RECENZIE

cabana

reia chiar, în ce privește nu- 
epic al romanului, nuvela „Pă- 
amar“ (din volumul de debut

Fosta lui familie, foștii lui prieteni 
învinseseră în comun forțele iner
ției seculare și-i arătau o față nouă, 
în care el citea bucuria unei izbînzi 
răpite lui. Izolat de lumea lui, Isaia

și 
fă-

Clipe de odihnă la 
vînătorilor din Poiana Brașov.

(Foto : Aqerpres)

Din nou despre recoltarea furajelor

în această perioadă o preocupare 
de seamă a oamenilor muncii din 
agricultură este asigurarea furaje
lor pentru animale. Despre modul 
cum se desfășurau lucrările de strîn- 
gere a furajelor în regiunea Argeș 
am relatat în articolul „în regiu
ne să fie folosite toate posibilitățile • 
de asigurare a furajelor” („Scân
teia” nr. 5609 din 3 august a.c.). Era 
scoasă în evidență experiența unor 
gospodării colective din raioanele 
Slatina, Drăgășani, Rm. Vîlcea care 
reușesc să asigure furajele cores
punzătoare pentru animale. Tot
odată, erau arătate o serie de lip
suri în activitatea unor unități agri
cole.

în aceste zile am mers din nou 
în raioanele Slatina, Drăgășani 
Rm. Vîlcea spre a vedea ce s-a 
cut în urma semnalelor critice apă
rute în ziar. Pen
tru a veni în spri
jinul gospodării
lor colective, Con
siliul agricol raio
nal Slatina a or
ganizat în ziua 
de 10 august o ședință de lucru cu 
cadrele de conducere și ingi
neri agronomi din gospodării, 
în urma discuțiilor și a propuneri
lor făcute, s-au stabilit măsuri ope
rative pentru grăbirea lucrărilor de 
recoltare, însilozare și depozitare a 
furajelor. S-a prevăzut ca toate re
sursele existente de furaje — ier
buri, buruieni, rogozuri, resturi de 
la grădinile de zarzavat, frunze și 
colete de sfeclă, coceni de porumb 
etc. — să fie valorificate prin în
silozare. Totodată a fost scoasă în 
evidență experiența valoroasă a 
consiliilor de conducere ale gospo
dăriilor colective (Tesluiu, Oporelu, 
Coteana, Dranovățu, Potcoava și al
tele) care se preocupă de asigurarea 
hranei animalelor.

în aceste zile în aproape toate 
gospodăriile agricole colective din 
raion se desfășoară din plin însilo- 
zarea porumbului și a altor furaje, 
în articolul anterior am reliefat ex
periența și rezultatele bune ale co
lectiviștilor din Oporelu și Tesluiu. 
Prin buna organizare a muncii, fo
losirea din plin a atelajelor și tocă
torilor mecanice, membrii celor 
două gospodării colective din Opo- 
rehj\,au însilozat în 6 zile 1010 
tone furaje, iar colectiviștii din 
T$®u, în tot atîtea zile, 660 
de ^'4öne. La gospodăria colec
tivi „Steaua roșie” din Potcoava, 
trecîr.du-se din nou la identificarea 
resurselor de furaje, consiliul de 
condûcere a ajuns la concluzia că 
poate fi depășită cu mult cantitatea 
planificată. In afară de porumb, sînt 
strînse în cantități tot mai mari 
frunzele și vrejii de dovleac, moho
rul de prin lanuri etc. La însiloza
re lucrează colectiviști organizați în 5 
echipe. Cea mai mare parte dintre 
ei recoltează furajele și le, trans
portă din cîmp la gropile de siloz. 
Aici, 3 echipe de cîte 4 oameni, prin 
rotație, alimentează tocătorile, a- 
șează furajul de gropi și ii presea
ză. într-o singură zi s-au însilozat 
90 de tone. Un număr însemnat de 
colectiviști din Potcoava lucrează în 
zăvoi la pregătirea frunzarelor.

în raion au fost adunate și depo
zitate aproape 30 000 de tone de paie 
și pleavă. Șire frumos clădite pot fi 
văzute la Scornlcești, Floru, Cirașov.

Pentru completarea bazei fura
jere vor fi folosite culturile duble

Pe urmele 
materialelor publicate

care au fost însămînțate pe mai bine 
de 2 600 ha. Acolo unde s-a semă
nat imediat după recoltatul păioase- 
lor, și în specia] după secara fura
jeră și orz, porumbul în cultură du
blă se prezintă frumos și colecti
viștii i-au aplicat o prașilă.

Am poposit și în unități agricole 
unde la începutul lunii existau o 
serie de lipsuri. Se poate spune că 
în urma criticii apărute în presă 
s-au întreprins unele măsuri bune. 
Atît la Găneasa cît și la Pleșoiu se 
pregătesc gropile pentru 
fost procurate tocătorile, s-au iden
tificat sursele de furaje. Discutînd 
însă cu cadrele din conducere ale 
gospodăriilor colective de aici asu
pra termenului de începere a însi- 
lozatului, am primit următorul răs
puns : „Peste trei zile vom porni la 
însilozat cu toate forțele”. Dar po

rumbul era toc
mai bun de însi
lozat. Și ar fi fost 
mai bine să nu se 
amîne treaba de 
azi pe mîine. Mai 
prost stau lucru- 

Potrivit celor 
aici 

rnsilozatul din cauză 
ei »>

rile la Doba. 
spuse de inginerul agronom, 
n-a început 
că „gospodăria are condițiile 
specifice”. De fapt tot „specificul 
consta în slaba organizare a mun
cii, lipsa de preocupare pentru folo
sirea deplină a tuturor posibilități
lor pentru asigurarea bazei furajere.

Consiliul agricol raional are dato
ria să combată astfel de atitudini, 
să ia măsuri pentru grăbirea lucră
rilor de însilozare la G.A.C. din 
Doba, Bălteni, Perieți, Schitu.

Și în raioanele Drăgășani și Rm. 
Vîlcea se însilozează mari cantități 
de furaje. De menționat că la Dră
gășani, consiliul agricol raional a 
dat indicații gospodăriilor colective 
să însilozeze în amestec vîrfurile 
tulpinilor de porumb, tulpini verzi 
tocate de floarea-soarelui, rogozu- 
rile, ierburile de pe marginea dru
murilor, precum și resturile de stru
guri rămași de la vinificație.

Colectiviștii din Voicești și Ti- 
ghina aii hotărît să recolteze 
diferite ierburi care există din 
belșug pe locurile mlăștinoase. în 
ambele raioane au fost semănate 
culturi duble pe suprafețe mult mai 
mari decît cele planificate. Supra
fețe sporite au semănat îndeosebi 
gospodăriile colective din Ștefă- 
nești, Strejeștii de Jos, Șutești. Po
rumbul se prezintă bine și colecti
viștii îl prășesc.

La însilozat lucrează cu spor și 
membri colectiviști din Voicești, 
Zlătărei, Ștefănești, Boișoara, Bu- 
dești, Rîureni etc. în multe gospodă
rii colective din raioanele Drăgășani 
și Rm. Vîlcea colectiviștii pregătesc 
mari cantități de frunzare care vor 
fi folosite pentru hrana oilor în 
timpul iernii.

în aceste raioane mai sînt insă 
gospodării în care nu s-au pregătit 
încă gropile de siloz, nu s-a organi
zat temeinic munca de recoltare și 
însilozare.

Consiliile agricole raionale Slatina, 
Drăgășani și Rm. Vîlcea au datoria 
să dea sprijinul necesar gospodăriilor 
rămase în urmă și în special celor 
tinere pentru a folosi pe deplin toa
te resursele de furaje în scopul asi
gurării bunei hrăniri a animalelor.

GH. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii

avea
80 de 
mdni-

?
Pust-

troaparataj, Uzina de 
mecanică fină și oi
țele.

Bogat este și 
gramul ce se va 
fășura pe estrada 
pădurea Băneasa.
mineața va fi trans
misă muzică distrac
tivă, iar după-amiază. 
pînă seara tîrziu vor 
prezenta spectacole ar
tiștii amatori de ia în
treprinderea 
ca’', Comitetul 
logic, „Fiola”, 
prinderea 
București etc. 
volua succesiv 
orchestre de 
populară și

Nr. 5627

Casa’, primul roman al tmărului 
prozator Vasile Rebreanu, ne înfăți
șează aceeași lume a satului ar
delean în prefacere revoluționară, 
cu care, pînă ăcum, autorul ne fa
miliarizase în nuvelele 
sale. 

El 
cleul 
mînt 
„în plină zi", 1959). Isaia Ioța, fe
cior sărac, obsedat de lipsa pămîn- ‘ 
tului, și-1 dobîndește luînd de nevastă ' 
pe fata unui chiabur, tocmai în anii omenește, ae a iuoi și oe a ii noer. 
cînd țărănimea muncitoare — chiar Dar adevărurile se acumulează în- 
în satul său — începea să pășească tr-însul. întoarcerea lui Isaia la ai 
pe drumul colectivizării. săi, pe drumul alor săi, înseamnă

Evident, în punctul de plecare al în același timp eliberarea reală a 
acestui roman regăsim motivul lui fostului fecior sărac și 
Ion al marelui 
înaintaș. Dar tînă
rul prozator de azi 
și-a creat artistic 
premisele confrun
tării a două rea
lități sociale, în 
care aceeași dramă are semnificații 
de-a dreptul opuse.

Conștiința lui Isaia Ioța supravie
țuiește, îndărătnică, bazei sociale 
care-i dăduse naștere și care se 
prăbușea definitiv. Isaia învățase 
calea închiaburirii și se încăpățîna 
să o urmeze într-o societate care o 
transformase într-un anacronism. 
Neînțelegînd încă adevărata cale a 
lichidării sărăciei, feciorul de țăran / culoarejiutentică în mișcarea ei. a- 
sărac intra în contradicție cu so- menii trăiesc în fiecare episod 
cietatea care se născuse pentru a-1 
elibera pe el ca și pe toți oamenii 
muncii din robia relațiilor capi
taliste.

Isaia Ioța retrăiește, într-un ames
tec de comic șl tragic, drumul lui 
Ion pînă la un moment dat. în con
tratimp cu epoca, el cucerește comod 
ceea ce Ion trebuise să dobîndească 
printr-o luptă sălbatică. Pătrunderea 
în casa chiaburului fusese pentru 
Ion punctul culminant al efortului 
său, bizuit pe vicleșug și dezumani
zare. Isaia, însă, e atras în casa 
chiaburului ; el nu e cel ce mînu- 
iește energic și cinic vicleșugul, ci 
victima acestuia. Pentru că în vre
me ce el urma inert chemarea obse
sivă a înavuțirii, rămînînd în afara 
evenimentelor revoluționare, socrul 
său, Iroftei Udilă, luase act de revo
luție — care-i ataca însăși condiția 
socială de chiabur — și acționase în 
raport cu ea, apărîndu-se de ea și 
încercând să o lovească.

Isaia Ioța trăiește drama conflic
tului lui cu societatea în transfor
mare revoluționară mai mult decît 
pe cea a vieții de familie. Pentru 
Ion, casa străină era simbolul pre
țului pe care-1 plătise ca să ajungă 
unde năzuise. Pentru Isaia, casa 
străină e simbolul unui preț mai 
scump, plătit zadarnic. Isaia își păs
trează situația de slugă într-o vreme 
cînd nimeni nu mai e obligat, so
cial, să fie slugă ; el nu are nimic 
al lui. Orbit de individualism, exas
perat de eșecul pe care nu-1 în
țelege, el devine o unealtă absurdă 
a celor cărora le-a jertfit valorile 
morale în schimbul unora materiale 
— și acestea doar formale. Revolu
ția ignorată la început, îl încon
joară treptat cu realitățile ei evi
dente și-i zdruncină inerțiile, îi dez
văluie adevăruri și-i solicită energii 
pe care individualistul nu le are.

■-------o»o-

ea, Angajat pe drumul spre care nă- 
zuise în mod anacronic, el nu vrea 
să renunțe la visul său chiaburesc 
pe care îl opune realității cum 1 
opune propriei bucurii de a ț 
omenește, de a iubi și de a fi liber.ACI LU IXI1LXX IzXXXCAMlAX, Ul/UXXXClX H.1 dXXXX v - v» «

cînd țărănimea muncitoare — chiar. Dar adevărurile se acumulează în-

definitiva 
prăbușire a casei 
lui Udilă.

Ceea ce a înțe
les Vasile Rebrea- 
nu e determinarea 
oricărui destin u- 
man al satului 

contemporan în raport cu revolu
ția socialistă.

Realizînd această confruntare, tî
nărul prozator a dovedit că se află 
pe drumul maturizării sale artistice. 
Ispitit de lirism și de folosirea sim
bolului în același timp în care s-a 
relevat ca un bun observator realist, 
Vasile Rebreanu a creat în romanul 

; său o atmosferă unitară, plină de 
m ii /A»-» vn o 11 f a v» Fî n X îv» i-v» î «S zx«-» zvî i'T" 1

U-or
besc cu un firesc care constituie 
piatra de încercare a multor proza
tori, se înrădăcinează în amintire 
prin trăsături care-i diferențiază 
și-i identifică veridic. Cu multă in
tuiție artistică, romancierul și-a sin
tetizat 
diferit, 
pentru 
tească 
mai această lume, 
de ajuns de puternic în roman. Par
țial, aceasta se explică și prin insu
ficiența procedeelor folosite. Pri
virea din exterior a lumii lui Udilă 
e suficientă artistic și cea mai nime
rită. Pentru eroii lumii noi, privirea 
în interior mi se pare necesară și li
rismul pe care îl aduce romancierul 
nu este deloc ieftin și sentimental. 
Delicate și discrete în romantismul 
lor, asemenea pagini țin excelent cum
păna necruțătorului realism denun
țător al paginilor despre casa lui 
Udilă. Dar, familiarizați cu viața 
interioară a lui Dura sau a lui An- 
tim Bota, informați prin inteligente 
caracterizări și retrospective asupra 
lor, rămînem, încă, în așteptarea 
reliefării lor prin acțiune. Sudarea 
procedeelor nu s-a realizat complet. 
Deși unèle episoade, luate în parte, 
evocă atmosfera satului în etapa de 
desăvîrșire a colectivizării, conflic
tul întreg rămîne superficial, cu 
suspensii inexplicabile și cu inter
venții forțate, prea puțin veridice.

„Casa’ ne reamintește o sarcină 
acută a literaturii noastre actuale : 
aceea ca scriitorii să depășească mo
mentul trecerii la colectivizare, să 
înceapă a reflecta momentul actual 
al satului colectivizat. Vasile Re
breanu s-a apropiat de acest stadiu. 
E de așteptat ca cel de-al doilea vo
lum să fie al luptei pentru consoli
darea gospodăriei agricole colective.

SAVIN BRATU

Atenîie constructori ! 
Noul an școlar bate la ușăTeatrul satiric-muzical 

„C. Tănase“, Ansam
blul S.P.C., Filarmoni
ca de stat „George 
Enescu” și fanfara 
M.F.A., și artiștii a- 
matori de la Ministe
rul Industriei Ali
mentare, P.T.T., Clu
bul salariaților din 
învățământ și alții.

Parcul Herăstrău va 
oferi de asemenea 
bucureștenilor multe 
clipe plăcute. Pînă 
seara se vor desfășura 
programele pe scena 
teatrului de vară, pe 
estrada artiștilor ama
tori, Teatrul Țăndări
că va prezenta și el 
pentru cei mici spec
tacole, iar 
de dans s-a 
bineînțeles, 
masă.

Spectacole
vor fi prezentate și in 
parcurile Libertății, „8 
Mai", parcul copilului, 
parcul N. Bălcescu, 
Cișmigiu, parcul 23 
August etc. S-au ame
najat de asemenea es
trade in piețele 
greșul, Pajurei 
alte locuri. In 
piețe (Obor, 
etc.) vor rula 
filme.

(Urmare din pag. I-a)

volun- 
școala 

din

procedeele și le-a utilizat 
păstrîndu-și căldura lirică 

pătrunderea în viața sufle- 
a lumii noi. Din păcate, toc- 

însă, nu apare
clasele". Alți corespondenți ■ 
tari ne-au informat că și la : 
de 4 ani din cartierul C.F.R. 
Caransebeș, la cele două școli din 
comuna Tudor Vlacîimirescu, raionul 
Galați, și în alte părți, lucrările de 
reparație și curățenie a școlilor s-au 
terminat. în multe locuri aceste lu
crări s-au făcut cu sprijinul depu- 
taților, a comisiilor de părinți.

Aproape de sfîrșit sînt lucrările 
de reparații și curățenie a școlilor 
și în orașele Oradea, Cluj și în Ca
pitală. Nu la fel stau lucrurile însă 
în unele sate din regiunile Crișana 
și Cluj. în comunele Niuved, Nojo- 
rid, Diosig, Feleacu, Feiurdeni și al
tele, lucrările de reparații și curățe
nie a școlilor nici n-au început. S-a 
constatat și aceea că în unele școli 
reparațiile nu se fac cu destulă 
grijă. La școala nr. 6 din Băneasa 
constructorii grupului 2 I. R. C. R., 
după ce au terminat de zugrăvit și 
vopsit interioarele au stricat sobele 
să le refacă, au început lucrări de 
instalații electrice etc.

în pregătirea bazei materiale a 
școlilor, un loc important îl ocupă 
înzestrarea acestora cu mobilier și 
material didactic. Statul a acordat 
și în acest scop sume importante.

în regiunile Ploiești și Iași se ob
servă însă tărăgănare în procurarea 
și repartizarea mobilierului, a mate
rialului didactic. în regiunea Iași 
de pildă, sînt alocate 8 800 000 lei 
pentru procurarea de mobilier și 
material didactic. Dar pînă în pre
zent nu s-a procurat și livrat școli
lor decît 60 la sută din mobilierul 
planificat, deoarece întreprinderile 
industriei locale nu au livrat la timp 
comenzile.

„Galeni- 
geo- 

Intre- 
instalații- 

Vor e- 
coruri, 
muzică 
ușoară, 

soliști, echipe de 
suri, orchestre 
mandoline și de 
zicuțe.

Spectacole asemănă
toare, date de 
formații artistice din 
Capitală'vor avea loc 
și în pădurile Mogo- 
șoaia, Andronache și 
Snagov.

Numeroase sînt și 
manifestările care vor 
avea loc in parcuri și

dan
ie 

mu-

O întrebare care a 
devenit tradițională 
unde pot fi petrecute 
în mod plăcut după- 
amiezele de 23 și 24 
august ? Pentru bu- 
cureșteni vor 
loc în peste 
locuri, bogate
festări cultural-artisti- 
ce, susținute de ar
tiști amatori și pro
fesioniști. La aceste 
spectacole și concerte 
participă peste 1000 
de formații de ama
tori din Capitală. Deci 
care sînt locurile în 
care vom găsi și în 
acest an frumoasele 
serbări populare

Să începem cu
nicul. Cei care au mai 
fost aici cunosc 1 
pătoarea estradă 
are în spate frunzișul 
bogat al stejarilor iar 
în față undele sclipi
toare ale lacului. Joi 
după-amiază și vineri 
începînd de la ora 11 
vor avea loc aici 
meroase spectacole. Va 
concerta fanfara 
M.F.A., vor dansa ar.-, 
tiștii de la „Mătasea 
populară”, își vor da piețe. In piața Repu- 
concursul formații de blicii vor da spectaco- 

uzi-. le, în afara artiștilor 
Elec- profesioniști de la

amatori de la 
nele „23 August”,

încă- 
ce

alte

nu-

pe ringul 
organizat, 
dans de

frumoase

Pră
și in 

multe 
Unirii' 
seara

Pornind de la cîteva fotografii
aflate la panou..»

"|!"n aceste zile care premerg 
•“•cea de-a 18-a aniversare a 

eliberării patriei noastre de sub ju
gul fascist, pe panouiile de onoare 
ale întrecerii socialiste apar foto
grafiile fruntașilor. Din cadrul foto
grafiei de la panou, chipurile mul
țumite și mîndre zîmbesc trecătoru
lui, Iar zîmbetul acesta nu-i altceva 
decît un îndemn adresat tovarășu
lui de muncă. „Urmează exemplull".

Cine sînt cei mai buni ? lată cîțiva 
dintre ei de la Uzinele „Grivița Ro
șie" din Capitală.

★
Cînd pășești pragul atelieru

lui de strungărie-vagoane, îți atrag 
atenția nenumăratele tăblițe negre, 
despărțite simplu, printr-o linie la 
mijloc, și prinse pe fiecare strung 
în parte. Intîi, numele muncitorului : 
Pintilie Gheorghe. Apoi, scris cu 
creta : în cinstea zilei de 23 August, 
s-a angajat... Urmează, pe două co
loane, angajamentul și ceea ce s-a 
realizat dintr-însul 
tuală. In stînga, 
strungul lui scrie : 
pășească planul 
dea lucru de calitate. In dreapta : 
Realizat 5 la sută peste plan“.

Strungarul comunist Pintilie Gheor
ghe este binecunoscut în uzină. El 
are la activul său nu mai puțin de 
63 inovații. A venit la „Grivița Ro
șie" în urmă cu șaisprezece ani și 
lucrează de-atunci în același loc, la 
strungărie-vagoane. Prima lui ino
vație a fost mai modestă : planta
rea plăcuței „Vidia" într-un vîrf de 
eherner fix, ceea ce a dus la eco
nomisirea de timp și material. As
tăzi, întreg atelierul aplică îmbună- 

' tățirea tehnică făcută de el. Cea 
mai recentă inovație a sa este un 
dispozitiv de găurit siguranțe în 
capul osiilor. Cu ajutorul unei ma
trițe concepute și executate de el, 
o piesă care se lucra înainte în 3 
minute, se face acum în... 12 se
cunde.

Pintilie Gheorghe nu este cunoscut 
doar pentru priceperea și pasiunea 
sa pentru nou în muncă. După orele 
de lucru, strungarul urcă pe scena 
„Teatrului popular „Grivița Roșie". 
E artist amator. A interpretat nenu
mărate roluri : Ipingescu din „O 
noapte furtunoasă", Niusov din „O 
zi de odihnă", Makarov din „De
parte", Spiru din „Oameni care tac“.

Cetățenii din circumscripția elec
torală 45, a raionului 16 Februarie,

pînă la ora ac- 
pe tăblița de la 
„Angajat să de- 
cu 5 la sută, să

îl știu însă pe strungarul Pintilie 
și din activitatea lui de deputat.

★

Dorohonceanu Mareei este tipul 
clasic al moldoveanului : blond, ochi 
albaștri, vorbă molcomă. La lucru 
însă e „spirt". Mîinile sale prelungi 
prind și răsucesc uneltele cu o în- 
demînare explicabilă după mai bine 
de zece ani munciți, ca forjor-arcu- 
rar, aici în secția III-a fierărie-va- 
goane. Și lui ca și multora dintre 
muncitorii mai vîrstnici nu i-a fost 
ușor să-și dobîndească, de tînăr, 
calificarea.

Cu mulți 
chiu 
fesionala din Tîrgoviște, 
mutat la fostele uzine 
De-acolo a venit direct la „Grivița 
Roșie", unde pentru realizările sale 
în muncă, pentru activitatea sa 
obștească a fost primit, în 1958, în 
rîndul membrilor de partid.

Acum lucrează la arcurile princi
pale ale vagoanelor de cale ferată, 
în cinstea lui 23 August, echipa de 
trei oameni din care face și el parte 
și-a luat angajamentul să realizeze 
40 de arcuri de diferite tipuri, din 
material recuperabil. Ei au și dat 
35 de bucăți, ceea ce înseamnă că 
își vor depăși cu siguranță angaja
mentul luat.

Æf'fe lozincă uriașă ne întîmpină : 
s*“®'„în cinstea zilei de 23 August, 

colectivul de muncă din secția I va
goane s-a angajat să realizeze 
800 000 lei economii anual, față de 
500 000 lei, vechiul angajament“.

Ne aflăm la linia 22, unde se gă
sește în 
poștă cu Nr. 1064. Aici lucrează și 
lăcătușul 
centrului 
se numără Popa Valter, s-au anga
jat să realizeze peste plan, în 
preajma celei de-a 18-a aniversări, 
două vagoane „R.P." (reparație pe
riodică). Vagoanele acestea au și 
părăsit atelierul. Desigur că ele pot 
fi văzute străbătînd drumurile noa
stre de fier, ca un nou omagiu a- 
dus de muncitorii „Griviței Roșii" 
măreței aniversări. Centrul III va
goane s-a angajat,, de asemenea, 
să depășească zilnic, cu 1 la sulă, 
planul de producție.

La îndeplinirea tuturor angajamen
telor, lăcătușul Popa Valter aduce 
o contribuție însemnată.

ani în urmă,
cu vai, a intrat la pio- 

apoi s-a 
„Lemaître".

cu

construcție vagonul de

Popa Valtei. Muncitorii 
III vagoane, printre care

Și aici, în secția sculărie, fle
care strung își are „cartea sa 
de vizită“. Iat-o pe-a lui Tunăreanu 

Nicolae. In cinstea zilei de 23 Au
gust : „Angajat să termine planul 
lunar ce îi revine cu 3 zile mai de
vreme. Realizat 70 la sută".

— Ce faci ca să-ți îndeplinești 
angajamentul ?

— Muncesc atent, nu irosesc nici 
o clipă 1

Strungarul Tunăreanu Nicolae e 
tînăr. A împlinit abia 21 de ani. 
Destinul lui se deosebește funda
mental de-al muncitorilor mai vîrst- 
nici. Puee față-n față, biografia lui 
cu a celorlalți, există o deosebire 
impresionantă între ele.

Tunăreanu Nicolae e un băiat 
chipeș, înalt, sănătos, cu oohi in- 
teligenți. El n-a fost nevoit să ră- 
mînă acasă, 
de școală, 
profesională 
tr-aita sau 
tr-un atelier parti
cular într-altul. 
Drumul său a 
drept, simplu, 
mos.

— Am făcut 
mele clase în 
mună. Am fost și 
pionier, 
dinții 
te din 
urmă 
direct 
profesională „Gri
vița Roșie“, de 
unde am fost re
partizat aici, unde 
și lucrez. Dar nu 
m-am mulțumit cu 
atît. în 1960 m-am 
înscris la seral. A- 
cum 
Xl-a. 
intru la politeh
nică. Stau binișoi 
cu matematica

și fizica. Vreau să devin inginer 
constructor de mașini-unelte. Cîteva 
inovații am de pe acum : nouă... 
poate nu prea grozave. încerc să 
fac una mai deosebită : să dublez 
producția la mașina de polizat. A- 
cum se polizează o singură piesă. 
Prin noul procedeu nădăjduiesc că 
se vor poliza simultan două piese, 
fără șă sufere în vreun fel calita
tea. Dar asta, după ce mă întorc 
din concediu. Plec la mare, la Efo
rie, prin sindicat. M-am căsătorit 
abia de cîteva zile. Soția mea este 
studentă în anul III la Biologie. în 
1962 am trăit un eveniment deose
bit : primirea mea în rîndul mem
brilor de partid, cu o reducere de-o 
lună a stagiului de candidat, pen
tru realizările în producție, pentru 
că m-am achitat de sarcinile ce 
mi-au fost încredințate de organi
zația de partid.

Totul sună simplu, firesc, luminos, 
la tînărul strungar Tunăreanu Nico
lae. E unul din generația nouă că
ruia Eliberarea i-a deschis perspec
tive nebănuite. El știe bine asta și 
de aceea se grăbește să-și reia lu
crul, pentru ca angajamentul luat 
să devină faptă.

*

Noul an școlar bate la ușă. Este 
de datoria constructorilor și a orga
nelor locale să grăbească ritmul lu
crărilor pe șantierele de construcții 
școlare, să execute fără întîrziere și 
în bune condiții reparațiile la lo
calurile existente. In același timp 
este necesar ca sfaturile populare să 
se preocupe mai intens și de apro
vizionarea școlilor cu combustibil, 
a cantinelor cu alimente. In pregă
tirea deschiderii noului an școlar 
au un rol important deputății, co
mitetele de părinți a căror iniția
tivă trebuie să fie folosită din plin.

9

O broșură de prezentare a Institutului

Institutul de artă 
teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale” 
a scos de curînd o in
teresantă broșură adre
sată tinerilor care do
resc să se prezinte la 
examenul de admitere. 
Frumos editată și ilus
trată cu numeroase fo-

»♦*

de teatru
tografii, broșura cu
prinde materiale despre 
istoricul și activita
tea institutului, despre 
cursurile sale, despre 
laboratoare 
rile de artă a actoru
lui, studioul de înregis
trare, studioul de miș-

(studiou-

care scenică, studioul 
de machiaj), precum și 
despre condițiile de ad
mitere și programele 
obiectelor de la con
cursul de admitere. 
Broșura, cuprinzînd 80 
de pagini, se difuzează 
la chioșcuri și librării.

T1EÆT1R1E * (£□□□ ciorna) • <7êtev/z/une
TEATRUL „C. I. NOTTARA" (Teatrul 

de vară din „Parcul Herăstrău“) : AN- 
TONIU ȘI CLEOPATRA — (orele 20).

TEATRUL DE COMEDIE (Teatrul de 
vară din „Parcul N. Bălcescu“) : SOL
DATUL SVEJK ÎN AL II-lea RĂZBOI 
MONDIAL — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : Spectacolele an-

în cele 
detașamen- 

1949. Pe 
am venit 
la școala

sînt într-a 
La anu

Cîțiva 
fruntașii 
Popa Valter, 
colae Timăreanv 
Marcel Dorohon- 
ceanu și Gheor 
glie P’niîiie.
(Foto : Gh. Vințilii

colinde dintr-o
să piardă ani buni, 
să
în-

din-

MIHAI STOIAN

ta

»

dintre 
uzinei :

Ni-

samblulul Circului din GUANDUN (R.P. 
Chineză) — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. 49 DE ZILE IN 
PACIFIC' ; Sala Palatului R. p. Romîne 
(19,30), Magheru (10,15; 12; 15; 17; 19; 21), 
Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina 
Progresul (20). REVISTA DE LA MIEZUL 
NOPȚII — cinemascop : Patria (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 19; 21,15), Elena Pavel (9,45; 
12; 14,15; 16.30; 18,45; 21; grădină — 20,30). 
Alex. Sahla (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21; 
grădină — 20). VIRSTA DE AUR A CO
MEDIEI : Republica (9,30; 11; 12,45; 14,15; 
17,15; 19; 21), I. C. Frimu (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21; grădină 20; 22), 1 Mai (10; 12; 
.......... .. ..................... 16,15; 18,15; 

15,30; 17,15;
Giulești (20), Stadlo- 

(20), Arenele Libertății 
VULTURILOR ; V. A- 

17; 19; 21),

15; 17; 19; 21), Flacăra (10;
20,30), Volga (10; 11,45; 13,30; xO)JU, xi.xo; 
19; 20,45), G. Coșbuc (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21), Stadionul ................... — ‘
nul Dinamo
(20). VALEA __________
lecsandri (10,30; 12,15; 15,15; 17; 19; 21), 
Tineretului (9,30; 11,20; 13,10; 15; 17; 18,50; 
20,30), 23 August (10; 12; 15; 17; 19; 21; 
grădină 20), Munca (11), Grădina 13 Sep
tembrie (19,45). LACRIMI TÎRZII : Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Miorița 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Libertății (10; 12; 
14; 16,30; 18,30; 20,30; grădină 20), Stadio
nul Republicii (20). POST-RESTANT : 
Lumina (rulează în continuare de la 10 
Ia 14,10; 16,15; 18,25; 20,30). M-AM SATU
RAT DE CĂSNICIE : Victoria (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Popular (16; 18,15; 
20,30), Iile Pintilie (16; 18; grădină 20). 
FANTOMELE DIN SPESSART : Central 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 8 Martie 
(11; 15; 17; 19; 21; grădină 20), Donca 
Simo (11; 15; 17; 19; 21; grădină 20).
PROGRAM PENTRU COPII : 13 Septem
brie (10). CONFIDENTUL DOAMNELOR: 
13 Septembrie (11,30; 16; 18,15; 20,30).
FIUL HAIDUCULUI : Timpuri Noi (ru
lează în continuare de la orele 10 la 21) 
T. Vladlmlrescu (16; 18; 20). NUMAI O 
GLUMA : rulează la cinematografele 
Maxim Gorki (16; 18.15; 20,30), B. Dela- 
vrancea (16; 18; 20). RAZE PE GHEAȚA : 
înfrățirea între popoare (15,30; 18; 20,30). 
CETATEA HURRAMZAMIN : Cultural
(14,45; 16,50: 10,55; 21). LASAREA NOP
ȚII : (rulează în continuare de la orele 
10 la 21) la cinematografele Alex, Popov 
și Arta (16; 18; grădină 20). SCRISOARE 
DE LA O NECUNOSCUTA : Grivița 
(10,30: 12,30; 15; 17; 19; 21). INTRE DOUA 
IUBIRI : rulează la cinematograful C. 
David (15,30; 18; 20,30). SENTINȚA SE 
VA DA JOI : V. Roaltă (10 ; 12; 16; 
18,15). BATRINUL ȘI MAREA : Unirea

Miorița

(16; 18,15; grădină 20,15). AL NOUĂLEA 
CERC : Munca (16; 18,15; 20,30). 8 Mai 
(15; 17; 19; 21). FRUMOASA AMERI
CANA : Moșilor (16; 18; grădină 20; 22), 
Floreasca (16; 18,15; 20,30). TEROARE IN 
MUNȚI — cinemascop : 16 Februarie (16; 
18; 20). FETELE — cinemascop : rulează 
la cinematograful M. Eminescu 16i 18.15; 
20,30). PLANETA FURTUNILOR : Lu
ceafărul (15; 17; 19; grădină 20,30). C1ND 
COMEDIA ERA REGE : rulează la cine
matograful G. Bacovia (15; 17; 19; 21). 
MUZICANTUL ORB ; rulează la cinema
tograful Olga Banele (15,30; 18; grădină 
20,30).

TELEVIZIUNE ; Orele 19,00 - Jurna
lul televiziunii. In ajunul marii sărbă
tori. 19,15 — Emisiune pentru copii : „O 
plimbare prin București". 19,40 — Emi
siune de știință și tehnică. 20,00 — Filmul 
artistic „STRĂZILE AU AMINTIRI" - 
o producție a Studioului cinematografic 
„București". 21,25 - Muzică distractivă. 
Cintă o formație instrumentală condusă 
de Leonid Gudzichievici. Soliști : Virgi
nia Gudzichievicl, Milca Nistor. Cons
tantin Dumitrescu, Vasile Micu șl Ion 
Fodor. In încheiere : ultimele știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : timpul a continuat să 

se răcească ușor, Iar cerul a fost varia
bil, mai mult noros în nordul țării. A 
plouat slab și izolat în Moldova, vîntul 
a suflat moderat din nord-vest, cu in
tensificări pînă Ia tare. Temperatura aerului la — ....... . - . .
grade la 
galia.

Ieri în 
menținut 
rul a fost variabil, r.™ 
Vîntul a suflat, potrivit din nord-vest. 
Temperatura maximă la umbră a atins 
28 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 
23 și 24 : Vreme frumoasă șl călduroasă, 
în vestul șl sudul țării. In rest se vor 
produce înnorărl și vor cădea ploi sub 
formă de averse. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura tn general staționa
ra. Minimele vor fi cuprinse între 8 și 
18 grade, iar maximele Intre 21 Șl 31 
de grade.

In București : Vreme în general căldu
roasă, cu cerul variabil, favorabil după- 
amiază ploilor de scurtă durată, vini 
slab. Temperatura staționară.

ora 14 era cuprinsă între 11 
Sighet și 20 de grade Ia Man-
orașul București : Vremea s-a 
frumoasă și s-a răcit ușor. Ce- 

---••”, mai mult senin.
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Pe Calea Grivițel dîn Capitală se montează o nouă conductă de 

mare capacitate, pentru alimentarea cu apă potabilă. (Foto : M. Cioc)
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« Vesti din țările socialiste
•x-

IliS

La Invitația C.C. al P.M.R., luni, 
20 august, a sosit în Capitală un 
grup de activiști ai Partidului Co
munist Italian, condus de tov. Ema
nuele Macaluso, membru al condu
cerii P.C.I.

Grupul de activiști va vizita țara 
noastră și va studia din experiența 
organizațiilor Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Pe aeroportul Băneasa, membru 
grupului au fost întîmpinați de 
membri ai C.C. al P.M.R. și activiști 
de partid.

090

Vizita unui grup de deputați 
ai parlamentului belgian

Inagoierea din n. r. 8*ia 
a graauiui de activiști ai P.ni.!

Luni dimineața s-a înapoiat în 
Capitală grupul de activiști ai Par
tidului Muncitoresc Romîn, condus 
de tov. Constantin Drăgan, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., prim-se- 
cretar al Comitetului regional Olte
nia al P.M.R., care a făcut o vizită 
în R. P. Bulgaria pentru a studia 
din experiența organizațiilor Parti
dului Comunist Bulgar.

Pe aeroportul Băneasa, membrii 
grupului au fost întîmpinați de ac
tiviști ai C.C. al P.M.R.

A fost de față Ivan Kinov, amba
sadorul R. P. Bulgaria la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
o»o

înainte de a pă
răsi țara, canoni
cul Felix Kir, pri
marul orașului Di
jon din Franța, 
președinte de o- 
noare al Federației mondiale a ora
șelor înfrățite, a avut o convorbire 
cu redactori ai Agenției Romîne de 
Presă „Agerpres" și Radiodifuziunii.

Anul trecut, a spus oaspetele, pre
ședintele Sfatului popular al orașu
lui Cluj a vizitat Dijonul. Din acest 
prim contact noi ne-am dat seama 
că este posibil și plăcut câ cele două 
orașe ale noastre Să se cunoâscă mai 
bine, căci înfrățind aceste orașe pu
tem acționa mai bine pentru cauza 
pe care o apărăm și unii și alții — 
cauza păcii.

încă din perioada studiilor mele 
am aflat despre rolul istoric jucat 
de Romînia, caracterizat de acte de 
vitejie, de energie și de încredere în 
viitor ; ceea ce am văzut aici nu 
numai că confirmă cele ce am în
vățat, dar întărește și speranțele 
noastre în triumful păcii. Știu că vă 
preocupați de unirea eforturilor po
poarelor și că poporul romîn se 
află printre primele pe drumul înțe
legerii generale între popoare. Dv. 
năzuiți spre dezvoltarea prosperită
ții maselor populare, spre o înțele
gere între toate popoarele lumii. Pot 
să afirm că descind sînt primar mă 
străduiesc să aplic și la noi acest 
program, adică de 
masele populare, 
mai mult pacea ; în 
sînt acelea care au
suferit. Vrem să apărăm tinerețea 
— Pe care la Cluj și București am 
văzut-o atît de înflăcărată — de în
cercările și durerile, de doliul pe 
care noi, cei bătrîni, le-am suferit 
din cauza războiului. De altfel, ca 
cetățean de onoare a 15 națiuni, 
mi-am dat seama, peste tot unde am 
mers, de dorința de pace a popoare
lor. Am avut prilejul să mă întrețin 
asupra acestei probleme și cu preșe
dintele Hrușciov care este cu totul 
împotriva războiului rece ce costă 
foarte scump și nu aduce nimănui 
nici un folos. Peste tot oamenii sînt 
convinși că pentru a suprima răz
boiul '— lucru foarte posibil — tre
buie uniți toți oamenii de bună cre
dință, animați de dorința de a pune 
capăt la tot ceea ce împiedică pros
peritatea popoarelor.

Am venit în Romînia — a conti
nuat canonicul Kir — pentru a a- 
duce mărturia simpatiei nu numai 
a populației orașului Dijon, dar și a 
tuturor francezilor, care sînt animați 
de sentimente prietenești față de po
porul romîn. Am constatat cu plă
cere, atît la Cluj cît și la București.

La invitația grupului romîn pen
tru relații de prietenie Romînia- 
Belgia din Marea Adunare Națio
nală, luni după-amiază a sosit în 
Capitală, venind din Bruxelles, un 
grup de deputați ai parlamentului 
belgian.

Din grup fac parte Edmond 
Machtens, președintele grupului bel- 
giano-romîn, conducătorul delega
ției, Maurice Destenay, François 
Guillaume, Charles Van Hemeirijck, 
Abdon Demarneffe, Fernand Pai- 
ron, Theo Dejace, Julien Geldof, 
Frans Block, Joseph Van Cleemput, 
Paul de Stexhe, André Dua și Mar
cel Galerne.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost salutați de deputății 
Marii Adunări Naționale : Nicolae

Bădescu, vicepreședinte al grupului 
romîn pentru relații de prietenie 
Romînia-Belgia din M.A.N., Alex. 
Boabă, Cornel Burtică, Ion Cozma, 
Petre Drăgoescu, Filip Geltz, Horia 
Hulubei, Traian Ionașcu, Maria Ma- 
nolescu, Șt. S. Nicolau, C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu ; Gh. Pele, secre
tar general în Ministerul Afacerilor 
Externe, funcționari superiori ai 
Marii Adunări Naționale, ziariști.

A fost de față Honoré Gambier, 
ministrul. Belgiei la București.

Deputatul Nicolae Bădescu a urat 
oaspeților bun sosit.

A răspuns conducătorul delega
ției, Edmond Machtens. *

Un grup de pionieri a oferit oas
peților buchete de flori.

(Agerpres)

O
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delegație a Consiliului 
general A.R.L.U.S. 
a plecat la Moscova

La invitația Asociației de prietenie 
sovieto-romînă, luni dimineața a 
plecat la Moscova o delegație a Con
siliului general A.R.L.U.S., condusă 
de Marin Florea Ionescu, vicepreșe
dinte al A.R.L.U.S.-ului.

*

în cursul după amiezii, delegația 
a sosit la Moscova, fiind întîmpinată 
pe aeroportul Seremetievo de mem
bri ai consiliului de conducere al 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mîne, precum și de reprezentanți ai 
ambasadei R. P. Romîne la Moscova.

(Agerpres)
INFOR M A T I I o®o-

• Duminică 19 august au sosit in Ca
pitală dl. Ianopoulos Theodor, deputat, 
membiu -al Comitetului grec pentru des
tindere internațională și pace, și d-na 
Thalis Kolivia, scriitoare, președinta Co
mitetului grec pentru apărarea drepturi
lor omului și cetățeanului, care ne vizi
tează tara la invitația Comitetului^ na
tional pentru apărarea păcii 
Romînă.

președintele Uniunii centrale a coopera
tivelor de consum (Centrocoop), pentru 
a participa la lucrările celui de-al VI-lea 
Congres al' cooperației de consum din 
U.R.S.S.

Cu prilejul vizitei 
în țara noastră a poetului 

Nicolas Guillen

din R. P.

® Luni a părăsit Capitala, 
du-se spre Moscova, tov. C.

-----------O»O-----------

îndreptîn- 
Mateescu,

ȘTIRI SPORTIVE
■A—j.aaaw—

® Luni dimineața a plecat la Moscova 
o delegație de cineaști romini condusă 
de Mihnea Gheorghiu, președintele Con
siliului cinematografiei, pentru a parti
cipa la manifestările prilejuite de Săp- 
tămîna filmului romînesc, organizată cu 
prilejul zilei de 23 August, în Uniunea 
Sovietică.

Din delegație mai fac parte regizorul 
Gheorghe Vitanidis și artista Elena Ioa- 
chim.

Luni, în cea de-a doua zi a campio
natelor europene de nalație, sărituri de 
la trambulină și polo pe apă de la Leip
zig, au fost cunoscuți primii ciștigători. 
Un frumos succes au obținut doi dintre 
reprezentanții R. D. Germane. Campioa
na olimpică Ingrid Kraemer a cîștigat au
toritar proba de sărituri de la trambu
lina de 3 metri, cu rezultatul de 153,57 
puncte. Cel de-al doilea titlu a fost cu
cerit de Heidi Pechstein, care a realizat 
in finala probei de 100 m liber femei 
timpul de l'03”3/10. Titlul de campion 
european în proba de 400 m mixt a fost 
dobîndit de sovieticul. Ghenadi Andro
sov cu timpul de 5’01”3/10, nou record 
al U.R.S.S. O performanță bună a reali
zat Alain Gottvalles (Franța) învingăto
rul probei de 100 m liber masculin : 55”, 
rezultat ce egalează recordul european.

Echipa de polo pe apă a R. P. Romine 
a susținut primul meci din competiție, 
întîlnind echipa Suediei. Sportivii noștri 
și-au dominât permanent adversarii, ciș- 
tigînd întilnirea cu scorul de 4—0 (0—0; 
2—0 , 1—0 ; 1—0).

★
Echipa de baschet (tineret) a R. P. Ro

mine și-a continuat turneul în R. D. Ger
mană, jucind la Berlin cu echipa Rota
tion. Baschetbaliștii romini 
victoria cu scorul

© Ministerul Invățămîntului anunță că 
fn ziua de 27 august 1962, ora 8,00, are 
loc, în aula Facultății de științe juridice 
din București, B-dul 6 Martie nr. 64, des
chiderea consfătuirii studenților și aspi
ranților romini care studiază peste 
hotare.

(Agerpres)

• In Editura politică a apărut : „Pro
bleme internaționale” nr. 4 (27).

Ambasadorul Republicii Cuba la 
București, Manuel Yepe Menendez, 
a oferit luni seara un cocteil cu pri
lejui vizitei în țara noastră a poe
tului Nicolas Guillen, președintele 
Asociației scriitorilor și artiștilor din 
Cuba.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Uniu
nii Scriitorilor, Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, Comitetului național pentru 
apărarea păcii, Uniunii ziariștilor, 
alți oameni de artă și cultură.

Au fost prezenți de 
membri ai unor misiuni 
acreditați la București.

asemenea 
diplomatice

(Agerpres)

au obtinut 
de 59—54 (25—21).
★
Paul Keres conduce 
de șah cu Efim Ghel- 
5-a partidă s-a jucat

Marele maestru 
cu 3—2 în meciul 
1er. In cea de-a 
apărarea Nimzovici. Keres a obținut ini
țiativa în faza de debut a partidei, dar 
Gheller a echilibrat situația și la muta
rea 19-a arbitrii au consemnat remită. 
Pînă la sfîrșitul meciului mai sînt de 
disputat trei partide.

★
Pugilistul italian Alberto Serti este 

noul campion european al categoriei 
pană. El l-a deposedat de titlu pe fran
cezul Gracieux Lamperti, de care a dis
pus la puncte în 15 reprize.

Harkov: O turbină de 1 000 000 kW
—-------- încrederea popu-

Deciarațîîle canonicului înpeStet°tot
Felix Kir simți că este vor

ba de un popor 
care progresează.

La Cluj am văzut foârte multe con
strucții noi, o viață tumultuoasă. Am 
văzut lucruri pe care nu le vezi peste 
tot, ca de exemplu splendida grădină 
botanică. Există de asemenea muzee 
care găzduiesc capodopere pe măsu
ra aspirațiilor artistice ale poporu
lui romîn. Dv., romînii, aveți tot 
interesul și posibilitatea să vă dez
voltați în aceste condiții. Noi, pe de 
altă parte, vom înainta paralel cu 
dv. și sînt încredințat că asemenea 
relații vor avea repercusiuni pe plan 
economic, căci dv. posedați anumite 
particularități demne de tot intere
sul. Consider că legăturile dintre po
poarele noastre în diferite domenii 
— cultural, artistic, economic — ar 
putea fi mai rodnice spre folosul 
ambelor țări. Căci forma de guver- 
nămînt, pe care fiecare popor are 
dreptul să și-o aleagă 
piedica înțelegerea și 
jutorarea.

Am întîlnit la dv.
inițiativă cu urmări dintre cele mai 
fericite ce l-am constatat în con
cepția și mentalitatea poporului. Am 
avut ocazia să mă întrețin cu multe 
persoane, în toată libertatea. Pot 
spune că peste tot există multă se
ninătate și naturalețe, o încredere 
în viitor care vă onorează, pentru 
că dv. aplicați metode sociale de 
natură să apropie persoane de toate 
profesiunile, să apropie popoarele, 
ceea ce este și dorința mea cea mai 
scumpă. Va trebui să ajungem la 
mijloace mai practice, să ne întîl- 
nim mai des, în vederea unui acord 
care să domnească între toate po
poarele, care să dăruiască omenirii 
întregi încrederea în viitorul său. 
De altfel, în cadrul acțiunilor pe 
care le întreprindem pentru înfrăți
rea între orașg, noi avem de acum 
unele rezultate bune — schimburi 
de scrisori, schimburi de profesori, 
de specialiști în toate domeniile, 
medici, lucrători în comerț etc.

Sînt satisfăcut — a încheiat ca
nonicul F. Kir — de ocazia care mi-a 
fost dată la Cluj, în primul rînd, și 
apoi la București de a • spune des
chis tot ceea ce am gîndit. Am cu
noscut multe personalități care sînt 
de acord ca acțiunile în vederea a- 
propierii popoarelor să se ducă și 
mai eficace. Plec ducînd cu mine 
excelenta impresie a călătoriei fă
cute în țara dv.

La uzina de turbine 
din Harkov au fost 
pregătite subansam- 
blurile și piesele ne
cesare unei turbine cu 
gaze, care a fost mon
tată la începutul a- 
cestui an la termocen
trala din Harkov.

Nu de mult, la uzina 
din Harkov a fost ter
minată montarea și a 
început încercarea 
unei turbine unicale 
cu gaze „SKR-100". 
Acest agregat va 
inaugura producția 
unor turbine cu o ca
pacitate de 500 000—

800 000 kW, iar ulterior 
urmează să fie con
struit un agregat 
cu capacitatea de 
1 000 000 kW. Practica 
mondială a construc
ției de turbine nu cu
noaște turbine cu o 
capacitate atît de 
uriașă.

nu poate îm- 
chiar într-a-

un spirit de

Noua universitate 
din Cracovia

centru uni- 
construiește

va adăposti 
pentru

La Cracovia, vechi 
versitar polonez, se 
o nouă universitate.

Institutul de fizică
laboratoarele și secțiile 
cercetări în domeniul fizicii nu
cleare.

O altă construcție interesantă 
va fi sera de palmieri a Grădi
nii botanice a universității. Par
tea ei centrală, înaltă de 18 m, 
va fi construită din 
duraluminiu.

Noua universitate 
folosință în 1964, la 
600 de ani de la înființarea Uni
versității Jagelone din Cracovia.
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elemente de

va fi dată în 
aniversarea a

Maeștrii artizanatului
Ha Dong, provincie învecinată 

cu orașul Hanoi, este considerată 
în R. D. Vietnam drept capitala 
artei aplicate și artizanatului ; 
mătăsuri fine, împletituri din ra
muri de palmieri și din bambus, 
obiecte din lac, argintării, in- 
crustații de sidef pe corn și pe 
fildeș... toate aceste produse se 
bucură de o largă apreciere atît 
in țară cît și peste hotarele ei.

Meșteșugarii din Ha Dong, al 
căror număr se ridică la 60 000, 
adică 8 la sută din populație, 
produe 400 de articole diferite, a 
căror valoare reprezintă 30 la 
sută din valoarea globală a pro
ducției provinciei.

a lucra pentru 
care doresc cel 
caz de război ele 
cel mai mult de

In regiunea Cottbus

(Agerpres)

între regiunea sinistrată și restul 
țării sînt întrerupte.

Ministru! Etiopiei la București 
a depus o coroană de flori 

la Monumentul Eroilor Patriei

ISO DE MORȚI IN URMA
INUNDAȚIILOR DIN COLUMBIA

Petros Sahlou, trimisul extraordi
nar și ministru plenipotențiar al 
Etiopiei în Republica Populară Ro- 
mînă, a depus luni la amiază o 
coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei cu prilejul prezen
tării scrisorilor de acreditare.

La solemnitate au fost prezenți 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, Ministerului Forțelor 
Armate și ai Sfatului popular al 
Capitalei. (Agerpres)

După cum transmite agenfia 
France Presse, numărul victimelor 
inundațiilor catastrofale provocate 
de creșterea nivelului apelor fluviu
lui Hacha în regiunile din sudul Co
lumbiei se cifrează la 150 de morți, 
cîteva sute de răniți și pagube ma
teriale considerabile. Potrivit agen
ției, numeroase cartiere din orașul 
Florencia, capitala provinciei Ca
queta, situat la 900 km de Bogota 
se găsesc sub apă. Comunicațiile

Din experiența Trustului regional de construcții Bacău

cuție a unui bloc cu 30—40 apar
tamente a fost în medie cu aproa
pe 2 luni mai scurtă decît în I960. 
La Roman, de pildă, s-au executat 
100 apartamente în numai 4 luni, 
iar la Bacău — în 5 luni. Pe baza 
experienței de pînă acum și a posi
bilităților de care dispunem, noi 
putem realiza un ritm care să ne 
permită să predăm toate locuințe
le prevăzute în 1962 cu 3 luni mai 
devreme.

Și în construcții, ca și în alte do
menii de activitate, un factor hotă- 
rîtor în obținerea rezultatelor

în anul acesta, oamenii muncii 
din regiunea Bacău vor primi în 
folosință un număr de circa 3 000 
apartamente. O parte din noile lo
cuințe sînt executate de către mun
citorii, inginerii și tehnicienii trus
tului regional de construcții.

îndrumați de organizațiile de 
partid, constructorii se străduiesc 
să predea noile locuințe la terme
nele stabilite și la un nivel calita
tiv ridicat. în primele 7 luni ale a- 
cestui an, Trustul regional de con
strucții Bacău și-a realizat planul 
în proporție de 103 la sută. S-au 
predat în acest timp toate locuin
țele prevăzute în plan, iar 60 de a- 
partamente au fost date în folosin
ță înainte de termenele planificate.

Recent, noi am analizat activi-, 
tatea desfășurată în primul semes
tru al anului. Concluzia care s-a faptului că am început mai

• îl 
are pregătirea și organizarea lucru
lui încă la începutul anului. în lu
nile de iarnă, cu toate greutățile 
pricinuite de ninsori și ger, pe șan
tierele noastre s-a muncit în ritmul 
de lucru prevăzut. Această datorită 

.. " \ T Ințîî
desprins a fost că în 1962 ritmul acele lucrări la care am avut în-
pe șantierele de construcții de lo- treaga documentație asigurată. Am 
cuințe a fost mult superior celui urmărit ca obiectivele importante,
din anii trecuți, că durata de exe- și în special șantierele de locuințe
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Blocuri noi în centrul orașului Bacău

> • <

9.:'»
Rsi

MM

• •

în 1962 toate apartamentele au 
fost predate complet terminate. în 
ce privește calitatea noilor locuin
țe, blocurile predate în acest an la 
Roman, Bacău, Moinești au primit 
numai calificativul „bine” și „foarte 
bine“.

Rezultatele obținute în îmbună
tățirea calității lucrărilor ar fi fost 
de neconceput fără ridicarea califi
cării și specializării muncitorilor 
constructori. în cadrul întreprin
derilor, aproape în tot cursul anu
lui funcționează diferite cursuri de 
calificare pe meserii. în felul a- 
cesta am reușit să formăm mese
riași buni, mai ales pentru lucrări 
de finisaj : tencuitori de fațade, 
mozaicari, zugravi etc.

Cine vizitează acum șantierele 
de construcții din Bacău, Roman, 
Piatra Neamț, Moinești și altele va 
observa un aspect cu totul nou : 
lipsa schelelor din material lem
nos. La marea majoritate a blocu- 
riloi' se folosesc schele metalice, 
ceea ce a dus la importante eco
nomii de material lemnos. Cofra- 
jele au fost înlocuite cu cofraje de 
inventar. Materialul lemnos, după

care au fost asigurate cu documen
tație, să fie aprovizionate cu prio
ritate cu materiale. Am renunțat 
la practica din anii trecuți cînd ne 
risipeam forțele și materialele pe 
mai multe fronturi de lucru.

Pînă în anul acesta, trecerea de 
la o fază la alta de lucru se făcea 
destul de greoi, cu oarecare stag
nări în procesul de producție. încă 
la începutul anului ne-am propus 
să lichidăm acest sistem și să asi
gurăm proceselor tehnologice o 
perfectă continuitate. Am căutat să 
realizăm acest lucru printr-o mai 
bună organizare a muncii și prin 
specializarea brigăzilor pe faze de 
lucru. O atenție deosebită am dat 
lucrărilor de finisaj. în trecut fini
sajele unui bloc durau în medie 
4—5 luni. Deseori, schelele stăteau 
în jurul unor blocuri circa 6—7 
Iuții. La blocurile „Punct din Bacău muțte și multe întrebuințări, este 

sortat și folosit din nou. Toate a- 
cestea au dus la economisirea în 
primele șase luni ale anului a 378 
mc material lemnos. Economii în
semnate s-au realizat și la celelalte 
materiale de construcții. Valoa
rea totală a economiilor reali
zate în prima jumătate a anului se 
ridică pe trust la aproape 2 000 000 
lei.

aflate în curs de terminare, durata 
de finisare nu depășește mai mult 
de 3 luni, iar finisările exterioare 
la unul din blocurile din strada 
Războieni, care are 80 de aparta
mente, au durat doar două luni.

Factorul hotărîtor pentru scurta
rea termenelor de execuție l-a con
stituit însă folosirea metodelor in
dustriale și în primul rînd a panou
rilor mari prefabricate. Pînă acum 
au fost construite din panouri mari 
160 de apartamente. Recent au în
ceput lucrările la alte 200 de apar
tamente, tot din panouri mari. Fo
losind panourile prefabricate, con
structorii din Roman- au reușit să 
ridice un bloc cu 40 de apartamente 
în numai 24 de zile, iar cei din Ba
cău — în 26 de zile deși timpul a 
fost nefavorabil.

Pe o scară din ce în ce mai largă 
sînt folosite la execuția planșeeloi 
fîșiile cu goluri. Se mai folosesc, 
de asemenea, elemente prefabrica
te la scări, instalații de încălzire și 
sanitare etc.

în anii trecuți nu erau deloc rare 
cazurile cînd unele apartamente se 
predau înainte de a se termina to
tal finisajele și amenajările la ex
terior ; constructorul era chemat 
să execute diferite remedieri, să 
repare instalațiile de lumină sau 
canalizare, să pună o garnitură etc.

★
Cu toate rezultatele bune obți

nute de constructorii trustului nos
tru pe primele 7 luni ale anului, 
trebuie să spunem că la noi există 
încă mari rezerve de sporire 
a ritmului de execuție, de creștere a 
productivității muncii. Deseori noi 
am întîmpinat unele greutăți din 
cauza unor deficiențe în aprovizio
narea cit materiale, în asigurarea 
la vreme a documentației tehnice 
etc. Sîntem hotărîți să ne îmbu
nătățim continuu munca, să lichi
dăm lipsurile care mai există pe 
unele șantiere, încît rezultatele 
să fie mereu mai bune. în centrul 
atenției noastre stă preocuparea de 
a preda fiecare bloc la termenul 
planificat, de bună calitate și la 
un preț de cost cît mai scăzut.

Ing. EUGEN SOLOMON 
Directorul Trustului regional 

de construcții Bacău

In centrul vas
tei activități de 
construcție care 
se desfășoară in 
regiunea Cottbus, 
se află orașul so
cialist al combina
tului „Schwarze 
Pumpe” — cel mal 
mare combinat de 
extracție și prelu
crare a lignitului 
din R. D. Germa
nă. In 1961 au fost 
date in folosință 
1 400 de aparta
mente moderne, 
astăzi numărul lor 
a crescut la 4 500. 
în ultimii 5 ani, 
populația orașu
lui Hoyerswerda a 
crescut de peste 
trei ori.

In fotografie : 
aspect din Hoyers
werda. în planul 
doi, blocuri 
multe eta|e 
centrul orașului.

DEZERTĂRI DIN LEGIUNEA
STRĂINĂ

ai„Printre cei 1 700 de militari 
Legiunii străine, staționați de cîteva 
săptămîni în Corsica, a izbucnit o 
adevărată epidemie de dezertare — 
relatează ziarul vest-german „Süd
deutsche Zeitung”. Numărul dezer
tărilor reușite se apreciază la 
140—200. în pofida faptului că auto
ritățile păstrează cea mai desăvîr- 
șită tăcere, s-a aflat totuși că mai 
ales soldați, dar și mulți subofițeri 
au reușit să ajungă în Sardinia sau 
insula Elba, fugind cu bărci pescă
rești sau bărci cu pînze pe care 
le-au furat de la localnici. Unii mi-

litari au încercat să fugă folosind 
chiar saltele de cauciuc umflate cu 
aer. Unii dezertori au fost prinși, 
alții s-au înecat”.

ÎNFLOREȘTE business-ul
RACHETELOR

Concernul american de armament 
„Lockheed Aircraft Corporation” a 
realizat în prima jumătate a anului 
1962 un profit de 16,5 milioane do
lari, ceea ce reprezintă cu 80 la sută 
mai mult decît în primele șase luni 
ale anului trecut. „Lockheed Air
craft” produce rachetele atomice 
„Polaris” pentru marina de război 
a S.U.A. împreună cu concernul 
„Northrop Aircraft”, el produce și 
rachetele „Snark” precum și rachete 
de tip „Drone”.

Sau afaceri pămîntene ale slujitorilor Vaticanului
Presa italiană relatează 

despre scandalul izbucnit 
în urma falimentului unei 
„bănci secrete" din pro
vincia Treviso — scandal 
în care sînt implicați slu
jitori ai „sfîntului scaun".

Activitatea băncii era 
dirijată de un anume 
Carlo Luigi Antoniutti. 
Acesta jongla cu capita
luri uriașe, pe care le 
procura contra unor do- 
bînzi serioase, cu ajutorul 
intermediarilor don Ces- 
con, economul curiei epis
copale din Vittorio Ve
neto, și al monseniorului 
Ștefani, arhiepiscop la 
San Polo di Piave.

Cum reușeau don Ces- 
con și monseniorul Ște
fani să procure 
Pentru a 
mecanism, 
„l'Unitâ", 
mințim de 
adevărate 
care a curiei din Vittorio 
Veneto. Această „bancă 
a curiei", scrie în conti
nuare ziarul, funcționa de 
mai mulți 
ment dat 
început 
bani în 
printre care cumpărări și 
vînzări de terenuri, de 
case etc. îl cunoaște pe 
Antoniutti, căruia îi îm
prumută bani. îl prezintă 
apoi pe don Cescon, ad
ministratorul delegat al 
comunei Vittorio Veneto 
(deci și al băncii episco; 
pale), pe care-l 
să se asocieze 
împrumuturi.

Don Cescon 
mută lui Antoniutti 600 
de milioane. Ai cui erau

banii ? 
înțelege acest 

scrie ziarul 
trebuie să a- 
exisfenfa unei 
activități ban-

ani. La un mo- 
însă, Ștefani a 

să investească 
diferite afaceri,

convinge 
la aceste

îi împru-

acești bani ? Ai lui per
sonal, cum s-a încercat 
să se susțină ? De unde 
alifia bani la un simplu 
popă ? Totul face să se 
presupună că banii au 
fost luați de la „banca 
episcopală". Această ipo
teză — scrie „l'Unitâ" 
„ne face de altfel să în-

Răsfoind presa străină

„banca episco-

țelegem de ce curia 
episcopală, în dorința de 
a înăbuși acest scandal, 
s-a angajat să restituie 
banii celor care i-au de
pus la 
pală".

Carlo Luigi Antoniutti 
mînuia banii. Acesta fă
cea — printre alte afa
ceri — trafic internațio
nal cu cocaină, o marfă 
care aduce cîștiguri fa
buloase. Cîțiva ani aceste 
cîștiguri i-au permis 
achite dobînzile i 
care îl finanțau, 

în ultimul timp.
furnizorii l-au avertizat că 
s-ar putea ivi dificultăți 
în transportul cocainei și 
i-au propus să achizițio
neze o ultimă cantitate 
în valoare de un miliard 
600 milioane de lire. An- 
’oniutti a ezitat un mo
ment, apoi, a cerut „co
laboratorilor" să-i procure 
suma necesară în schim
bul unei dobînzi de 100 
la sută. Promifînd la rîn- 
dul lor dobînzi de 30—40 
la sută, plătibile pînă ia 
sfîrșitul anului, aceștia au 
purces să siringă banii. 
Dar, iată, pe neașteptate

sosește o înspăimînfă- 
foare veste : afacerea a 
eșuat ! Un transport de 
cocaină a fost blocat la 
Genova.
Antoniutti plătise 
paf. Banii 
să aducă un cîștig triplu 

—. nu au mai putut fi recu
perați. în afară de pier
derile bănești, irepara
bile, asupra tuturor per
soanelor implicate în a- 
ceastă afacere, plana pe
ricolul unui scandal de
zonorant. Intervine însă 
moartea neașteptată — 
prin sinucidere — a lui 
Antoniutti. O moarte „eli
beratoare" pentru 
cei din jurul său.

La 40 de zile de la 
mormîntare, însă, la 
rerea rudelor, procurorul 
a autorizat deshuma
rea cadavrului și facerea 
unei autopsii. îndoielile 
s-au dovedit întemeiate ; 
nu era vorba de o sinu
cidere, ci de un asasinat. 
Carlo Luigi Antoniutti fu
sese ucis cu două gloanje. 
Scandalul a luat proporții. 
De moartea misterioasă a 
lui Antoniutti se va ocupa 
Procuratura din Treviso. 
Paguba bănească a fost 
luată pe seama sa de că
tre curia episcopală din 
Vittorio Veneto, care a 
făgăduit că va achita 
foaie debitele „contrac

tate" în numele curiei. O- 
perafia

It zare 
cum scrie 
este în curs de desfășu
rare. Cardinalii și epis
copii își unesc eforiuriln 
pentru a salva prestigiul 
bisericii.

Ca de obicei, 
antici- 

care frebuiau

iofi

în- 
ce-

- să 
celor

însă,

de „mușamali- 
a scandalului — 

,.l’Unitâ" -
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în străinătate

Tratativele de dezarmare 
de la Geneva

• încheierea discuțiilor în problema încetării experiențelor nucleare
• Reprezentantul U.R.S.S* a chemat delegația S.U.A. să accepte 

drept bază pentru un acord

nerile S.U.A. nu pot servi 
bază pentru înțelegere, V. V. 
nețov a declarat că acestui scop îi 
servesc propunerile sovietice din 28 
noiembrie 1961, propuneri dictate 
de năzuința sinceră de a rezolva 
problema încetării experiențelor 
nucleare, ținînd seama de realiză
rile științei și tehnicii în domeniul 
detectării exploziilor nucleare și de 
situația reală din lume.

Guvernul sovietic, a spus șeful 
delegației U.R.S.S., ar prefera să 
ajungă la un acord cu puterile oc
cidentale pe această bază. Totuși, 
din păcate, acestea refuză cu încă- 
pățînare să încheie un acord pe 
baza propunerilor sovietice. Care 
este ieșirea din situație ? Această 
ieșire poate fi găsită acum pe baza 
propunerilor 
täte de cele

Vreau să 
subliniat V. 
nea Sovietică este gata ca, nclăsînd 
să treacă nici o zi, să procedeze la 
elaborarea, pe baza acestui memo
randum, a proiectului de tratat cu 
privire Ia încetarea experiențelor 
nucleare, desigur, dacă și cealaltă 
parte este gata să facă același lu
cru. V. V. Kuznețov a chemat dele
gația S.U.A. să accepte propunerile 
celor 8 țări neutre drept bază pen
tru un acord. în acest caz, a spus 
el, ar fi rezolvată neîntîrziat pro
blema încetării tuturor categoriilor 
de experiențe cu arma nucleară. 
Totul depinde acum de S.U.A.

punerile celor 8 țâri neutre

GENEVA 20 (Agerpres). — TASS: 
Comitetul celor 18 pentru dezarmare 
a terminat la 20 augus£ examinarea 
în ședințele comitetului a proble
mei încetării experiențelor nucleare.

Apreciind in ședința plenară din 
20 august rezultatele acestei etape 
a discuțiilor, A. Lall, reprezentan
tul Indiei, a ajuns la concluzia că 
există posibilități reale pentru o în
țelegere între puterile nucleare cu 
privire la încetarea experiențelor nu
cleare pe baza memorandumului ce
lor 8 țări neutre.

A. Lall a propus ca cei doi copre
ședinți să aibă cît mai curînd o 
întrevedere, să examineze cu aten
ție problema în lumina memoran
dumului celor 8 țări și să elaboreze 
măsurile practice necesare în ve
derea unui acord cu privire la în
cetarea experiențelor nucleare.

Reprezentantul R.A.U., A. Fattah 
Hassan, s-a alăturat propunerii re
prezentantului Indiei, ea fiind con
siderată în prezent propunere co
mună a Indiei și R.A.U. Propunerea 
nu a întîmpinat obiecțiuni din 
partea membrilor comitetului.

' V. V. Kuznețov, șeful delegației 
U.R.S.S., a declarat că delegația so
vietică va studia cu minuțiozitate 
cuvîntarea reprezentantului Indiei 
cu intenția fermă ca, în ce o pri
vește, să facă tot posibilul pentru 
a se ajunge la o înțelegere cu pri
vire la încetarea cît mal grabnică 
a experiențelor nucleare.

Subliniind încă o dată că propu-

———OoO-

pro-

drept 
Kuz-

de compromis prezen- 
8 state neutre.
decJar încă o dată, a 

V. Kuznetov, că Uniu-

Lucrările 
Congresului U.I.S
LENINGRAD 20 (Agerpres). — La 

ședința din dimineața zilei de 19 
august a celui de-al 7-lea Congres 
al Uniunii Internaționale a Studen
ților (U.I.S.) a început discutarea 
raportului Comitetului Executiv.

Președintele Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R. P. Romînă, Ște
fan Bîrlea, care a luat cuvîntul pri
mul, a subliniat că „lupta pentru 
pace și dezarmare, lichidarea colo
nialismului, unitatea studenților re
prezintă principalele probleme care 
preocupă în prezent tineretul”. Spri
jinim pe deplin, a declarat el, ideea 
U.I.S. cu privire la convocarea unei 
conferințe a mesei rotunde Ia care 
reprezentanții tuturor organizațiilor 
studențești din lume să poată ela
bora un program de acțiuni comune.

în aceeași ședință au mai luat 
cuvîntul Khin Maung (Birmania), 
Li Ci-tao (R. P. Chineză), Viaceslav 
Pismennîi (U.R.S.S.).

Congresul a hotădt primirea în 
rîndurile U.I.S. a W asociații stu
dențești.

Nimic nu poate trina lupta 
de eliberare a poporului din Salvador 

Declarajia P. C. din Salvador
HAVANA 20 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția Prensa Latina, 
Partidul Comunist din Salvador a 
publicat o declarație cu privire la 
lupta de eliberare a poporului din 
Salvador.

_ Subliniind intensificarea repre
siunilor regimului tiranic al colo
nelului Julio Rivera împotriva forțe
lor democratice din țară, Partidul 
Comunist din Salvador arată că „a- 
paratul de stat nu mai dispune de 
forțele pe care le-a folosit în de
cursul ultimilor 30 de ani și de a- 
ceea el incită la crearea în țară 
de organizații fasciste — bande de 
criminali care au dezlănțuit teroa
rea împotriva poporului”.

„Toate posturile care sînt sub 
controlul actualului guvern
Salvador, se spune în continuare 
în declarația P.C. din Salvador, 
sînt ocupate de agenți direcți

ambasadei S.U.A. și ai serviciilor 
de spionaj din Statele Unite”.

„Dar, se spune în declarația P.C. 
din Salvador, nici una dintre aceste 
măsuri nu va putea frîna lupta de 
eliberare a poporului din Salvador. 
In țară se creează în prezent o 
situație revoluționară. Pături tot 
mai largi ale populației își dau sea
ma de importanța acestei situații 
și se încadrează cu hotărîre și ac
tiv în luptă”. Subliniind importan
ța revoluției cubane, P.C. din Sal
vador scrie că „prin exemplul său 
eroicul popor cuban a adus o con
tribuție de 
voluționară 
american”.

neprețuit la lupta re- 
a întregului continent

VARȘOVIA 20. — Corespondentul 
Agerpres transmite : In cinstea celei 
de-a 18-a aniversări a eliberării Ro
mîniei de sub jugul fascist, în R. P. 
Polonă au loc o serie de manifestări 
cultural-artistice consacrate priete
niei dintre cele două popoare fră
țești.

In seara zilei de 18 august la 
Casa de cultură a combinatului 
petrochimic care se construiește la 
Plock a avut loc o seară a prieteniei 
polono-romîne.

Antoni Jagodzinski, președintele 
Comisiei de coordonare a sindicate
lor de pe șantierul combinatului, a 
vorbit despre marea însemnătate a 
zilei de 23 August pentru poporul 
romîn.

A luat, de asemenea, cuvîntul Va
sile Ileasa, secretar al Ambasadei 
R. P. Romîne.

Un colectiv de artiști de la Teatrul 
de estradă „C. Tănase" din Bucu
rești a prezentat un bogat program 
artistic care s-a bucurat de un 
deosebit succes.

La terminarea spectacolului, la 
propunerea unui spectator întreaga 
sală a cîntat în cinstea oaspeților 
tradiționala urare poloneză „Sto 
Lat“ (să ne trăiești 100 de ani).

..... ........ 7—

In ziua de 19 august, în cadrul 
sărbătoririi „duminicii culturii ro
mânești", în parcul de cultură „Bie- 
lany“ din Varșovia a avut loc o 
reușită manifestare cultural-artis- 
tică.

Ziaristul Mieczyslaw Derbien, re- 
dactor-șef adjunct la Agenția cen
trală fotografică, a vorbit despre 
Romînia de astăzi.

La festivitate a participat Gh. 
Diaconescu, ambasadorul R. P. Ro
mîne în Polonia, și membri ai am
basadei. A urmat apoi un spectacol 
prezentat de colectivul Teatrului 
C. Tănase din București.

MONTEVIDEO 20 (Agerpres). — 
Centrul cultural romîn din Monte
video a organizat la 20 august o 
manifestare închinată celei de-a 18-a 
aniversări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist. In fața unei nu
meroase asistențe a conferențiat 
ziaristul Uruguayan Pampinella, care 
a vizitat Republica Populară Ro
mână. A urmat apoi un program de 
filme documentare romînești : „Un 
Jupiter al zilelor noastre", „Viața 
unei artiste”, „însemnări din Deltă”.

Realități din lumea capitalului
din

Represiuni împotriva minerilor din Asturia se irosescPrimul ministru Nehru
„VostoK-3" și

despre zoorul navelor
„VOStOK-4"

DELHI 20 (Agerpres). 
cuvîntul la inaugurarea 
colegiu care va pregăti 
primul ministru ' al Indiei, 
salutat realizările Uniunii
în domeniul științei și tehnicii. Nehru 
a denumit zborul navelor „Vostok-3“

— Luînd 
unui nou 
ingineri, 

Nehru, a 
Sovietice

și „Vostok-4" „Un act de eroism 
gemenilor cosmici ruși“. „Tnchi- 
puiți-vă a exclamat Nehru, cosmo- 
nauțil zboară In Jurul globului și se 
salută reciproc în Cosmos. Acesta 
este un fapt fantastic, surprinzător, 
o adevărată minuna 1“.

„Primii în toate etapele hotărîtoare
ale cuceririi Cosmosului“

După cum transmite agenția „France Presse”, în numele Biroului Politic șl al 
său personal. Mohammed Khider, secretar general al Biroului Politic al F.E.N., i-a 
adresat Iui N. S. Hrușciov un mesaj în care îi transmite „vii mulțumiri pentru a- 
jutorul prețios în cereale și produse alimentare pe care U.R.S.S. l-a furnizat în 
cursul săptămînii trecute poporului algerian”. în fotografie : Un aspect din timpul 
descărcării a 6 500 tone de grîu sovietic la Alger.

„LE FIGARO”: „Se spune că acum 
ctțiva ani, tn cursul unei ședințe a 
Comisiei pentru problemele spațiale 
a Congresului, un membru din a- 
ceastă comisie l-a întrebat pe Wern- 
her von Braun ce ar găsi astronauții 
americani în Lună în ziua tn care 
«l ar reuși să alunizeze.

— Ruși... a răspuns expertul.
'Această anecdotă este evocată

prezent în unele conversații de la 
New York in .general pentru a con
chide că de azi înainte este vorba 
de o profeție care are toate șansele 
să se dovedească exactă.

Acest fapt poate .să ne dea o idee 
despre reacția mai curînd lugubră

-----------OeO
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provocată în Statele Unite — tn ciu
da dorinței pe care o au cei de a- 
colo de a se arăta onești și bine 
crescuți, — de fapta de vitejie a cos- 
monauților Nikolaev și Popovici.

Căci nimeni nu se îndoiește, par
curgând paginile de informații pu
blicate de aceleași ziare care, nu de
mult, excitau imaginația cititorilor 
lor, explicîndu-le ideea intîlnirii în 
spațiu, că zborul navelor „Vostok-3" 
și ,,Vostok-4“ constituie un gigantic 
salt înainte in cursa spre Lună.

De la lansarea primului sputnic, 
acum cinci ani, rușii n-au încetat 
să fie primii în toate etapele ho
tărîtoare ale cuceririi Cosmosului”.

Pregătiri în vederea alegerilor 
pentru Adunarea Națională a Algeriei
PARIS 20 (Agerpres). — Agențiile 

occidentale de informații relatează 
că Organului Executiv Provizoriu i 
s-au prezentat oficial listele cu per
soanele care vor candida la apropia
tele alegeri pentru Adunarea Na
țională a Algeriei. Pe listele de can
didați figurează primul ministru al 
Guvernului Provizoriu al Republicii

Agențiile de presă relatează că autoritățile franchiste au de
clanșat un nou val de represiuni împotriva minerilor din Asturia, 
care au început o nouă luptă pentru îmbunătățirea condițiilor de sala
rizare și de muncă.

Minerii de la mina de cărbuni „Ventura“ (Bazinul Asturia) au pro
testat energic împotriva concedierii unora dintre tovarășii lor. în urma 
protestelor, guvernatorul provinciei Asturia a ordonat închiderea minei, 
acuzîndu-i pe muncitori de „indisciplină“.

In semn de solidaritate cu tovarășii lor și pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de salarizare, minerii de la alte trei mine din 
același bazin carbonifer, au declarat grevă. Drept represalii, autori
tățile franchiste au ordonat ca șl aceste trei mine să fie închise. Ast
fel, numărul muncitorilor de la aceste patru mine, afectați de măsurile 
represive la care au recurs autoritățile franchiste, se ridică la 1 300.

In timp ce milioană 
de lire
pentru înarmare

e cînd am fost solicitat să 
piezint țara mea cititorilor ro- 

mîni, sînt cuprins de emoție, ca și 
cum m-aș duce la o întîlnire. îmi 
închipui că în fața mea se află trei 
generații de romîni, toate trei cu 
inima înfierbîntată de soarele revo
luției socialiste. Iată un băiețel de 
zece ani. Pentru prima oară 
și-a aruncat privirile în atlasul 
geografic pe numele țării mele na
tale. O mică potcoavă pe har
tă, nu departe de marea insulă 
Cuba. Școlarul mă privește cu cu
riozitate. Ar vrea să-i povestesc 
despre Haiti, să deschid în fața 
ochilor săi strălucitori o carte cu 
Imagini de neuitat, ca și propria 
sa copilărie din Romînia socia
listă.

Iată alături de băiețelul bucu- 
reștean o tînără fată cu zece ani 
mai mare decît el. A terminat toc
mai romanul „Stăpînii apelor” de 
scriitorul haitian Jacques Roumain. 
Ea trăiește încă în atmosfera sua
vă și generoasă a acestei capodo
pere.

în rîndurile Imaginarului meu 
auditoriu se mal află cineva : un 
muncitor metalurgist în vîrstă de 
40 de ani. Curiozitatea sa de a cu
noaște multe despre
mele este mare. Cum 
oare satisface în cîteva 
teresul pe care cei trei 
tori îl manifestă pentru 
mea insulă ?

a ee apăra. Cu toate a- 
un erou haitian, Charle- 
Péralte, a rezistat invada- 
yankeu, tn fruntea a 5 000

RENÉ DEPESTRE 
scriitor haitian

re-zahăr și de tutun, pentru a 30 
fugia în munți, de unde coborau 
pentru a semăna fructele răzbu
nării lor.

în sfîrșit, tînărul meu ascultător 
din Romînia ar cruzi minunata po
veste a lui Toussaint Louverture, a 
lui Dessalines, a lui Henri Chris
tophe, toți trei născuți în sclavie, 
organizatori ai unei răscoale 
nerale a sclavilor care a avut 
la sfîrșitul secolului XVIII. Din 
aproape 1 000 000 de sclavi, ei 
făcut luptători glorioși, care au
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drama țării 
aș putea 
pagini in- 
interlocu- 
neiericita

Băiețelului ar trebui să-i po
vestesc legende haitiene, 
să-i vorbesc despre primii sclavi 

sosiți în insulă în 1515, la 30 de ani 
după descoperirea țării de către 
Cristofor Columb. Pentru el ar tre
bui să proiectez pe un ecran Ima
ginar istoria traversării de către ei 
a Oceanului Atlantic, cu lanțuri la 
picioare, cu moartea în suflet, de 
la coastele Guineei, pînă la coas
tele AntileloT, din care face parte 
Haiti. Apoi ar trebui să-i povestesc 
ororile a aproape două secole de 
sclavie colonială.

El ar mai afla că strămoșii mei, 
oricit de groaznică le-a fost soar
ta, nu s-au resemnat niciodată cu 
ea. Dimpotrivă, în rîndurile lor au 
apărut de timpuriu răsculații care 
părăseau plantațiile de trestie de

zistat vreme de peste zece ani tru
pelor lui Napoleon Bonaparte și 
care, în cele din urmă, au pro
clamat, la 1 ianuarie 1804, inde
pendența insulei Haiti.

Băiețelul bucureștean s-ar în
trista dacă ar ști că Toussaint 
Louverture nu a văzut răsărind a- 
ceste zori, pentru că în 1802 Na
poleon i-a întins o oureă și l-a fă
cut să piară de dor și de frig în- 
tr-o celulă umedă din munții Jura, 
în Franța. Dessalines, făuritorul a- 
cestei victorii, nu a împărtășit 
mult timp bucuria ei pentru că a 
fost asasinat la 17 octombrie 1806 
de mîini plătite de contrarevolu
ție.

...Școlarul romîn va asculta cu 
interes povești haitiene, unele 
suave ca un cîntec de leagăn, al
tele fantastice ; unele malițioase, 
altele tragice.

După aceasta ar trebui să re
venim în lumea reală și să po
vestim despre nenorocirile ce co
pleșesc pe băiețeii dintr-o țară 
unde nu sînt decît cîteva școli, 
unde copii de cea mai fragedă 
vîrstă sh}) adesea puși să mun
cească, unde foamea, boala, 
tristețea sînt monștri hulpavi care 
înghit copiii negri din Haiti. Bă-

iețelul ar deschide, desigur, ochii 
mari, pentru că aceste cuvinte 
și-au pierdut sensul în Romînia, 
unde copilăria se bucură de atîta 
solicitudine.

cum trebuie să mă adresez 
tinerei romînce în vîrstă de 

20 de ani. Voi începe prin a-i spu
ne că în Haiti se vorbesc două 
limbi : creola, limba populară, și 
haitiana, născută din limba france
ză. Deși este de origine romanică, 
creola conține în sintaxa sa și un 
evident aport african. Toți haitie- 
nli vorbesc creola. Este o limbă 
bogată în Imagini, concretă, cu 
intonații dulci, suave, plină de 
savoare. Este limba cîntecelor ve
nite din Africa sau născute, în 
epoca sclaviei, pe plantațiile de 
trestie de zahăr. Există de ase
menea o literatură creolă, în cea 
mai mare parte orală. Mulți din
tre poeții noștri au folosit cu dra
goste și vigoare acest 
țional de exprimare.

...împrejurările istorice 
rlzat trezirea conștiinței 
lemente care constituie
ginalității noastre în America. La 
începutul secolului XX, faptul do
minant al vieții noastre naționale 
îl constituie agresiunea militară 
înfăptuită de Statele Unite împo
triva insulei Haiti, la 28 iulie 1915. 
In acea zi, fără declarație de 
război, mii de pușcași marini a- 
mericani au debarcat pe coaste
le noastre și ne-au îngenuncheat 
patria, care nu dispunea de arme

mijloc na-

au favo- 
acelor e- 
nota ori-

Algeria, Ben Khedda, conducătorul 
Biroului Politic, Mohammed Ben 
Bella, fostul prim-ministru al Gu
vernului Provizoriu al Republicii Al
geria, Ferhat Abbas, eroina poporu
lui algerian Djamila Buhired șl 
alfii.

Alegerile pentru Adunarea Națio
nală vor avea loc la 2 septembrie.

La Albany, negrii nu
Ziarul vesf-german „SÜDDEUTS

CHE ZEITUNG" relatează că „în ul
timele săpfămîni, în orașul Albany 
din statul Georgia (S.U.A.) au fost 
arestați peste 400 de negri care au 
demonstrat pașnic în fața sediilor in
stituțiilor orășenești, împotriva discri
minării rasiale. Astfel, numărul celor 
arestați acolo în ultimele luni se ri
dică la aproximativ 1 200 de oameni”.

în legătură cu represiunile și ac
tele de teroare înregistrate în ulti
mul timp împotriva populației negre 
din Georgia, ziarul elvețian „DIE 
TAT” publică următoarea corespon
dență din Albany :

„In sfatul sudic Georgia nu este 
oare în vigoare legislația federală ? 
Cînd negrii s-au strîns însă în bise
rica baptistă Mount Olive pentru a 
discuta cum să procedeze pentru a 
beneficia de drepturile lor și de a se 
înscrie în listele de alegători, ei au 
fost amenințați de un ofițer de po

negrii,
,0

lifie, care a declarat : „Voi, 
trebuie sS trăiji la fel ca acum 
sută de ani I"

In pofida tuturor legilor federale 
și a dispozițiilor Tribunalului su
prem, negrii din acest sfat sudic sînt

intimidări și teroare, 
nie' una din școlile

In centrul Londrei, pe un teren 
viran, un grup de londonezi au or
ganizat o demonstrație. Ei au ră
mas pe locul viran zile și nopți, a- 
deseori sub o ploaie torențială. Nu 
mîncau nimic, beau doar apă. Timp 
de o săptămână ei au continuat 
greva foamei exprimîndu-și pro
testul împotriva faptului că „mi
lioane de lire sterline se cheltuiesc 
pentru înarmare, în timp ce 
milioane de oameni din lumea în
treagă rabdă de foame".

Carat b Cor
I
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pentru 
cestea, 
magne 
torului 
de țărani din munții noștri. După american. începînd din 
nouă luni de luptă, forțe covîrși- 
toare au împrăștiat oamenii lui 
Péralte șl l-au asasinat în mod 
laș. Haiti a fost învins.

Țara a pierdut o mare bătălie 
națională, dar nu șl-a pierdut spi
ritul _de rezistență, nu și-a pierdut 
nestăvilitul curaj, nu și-a pierdut 
inima de poet. In anii '20, sub 
ochii ocupantului străin s-a desfă
șurat o adevărată renaștere a li
terelor și artelor naționale.

Jacques Roumain, poet și ro
mancier, s-a distins mal alea prin 
turnarea în forme a unei arte re
voluționare, înzestrată cu un con
ținut omenesc, de o frumusețe de 
exprimare care îl face să fie cel 
mai mare scriitor haitian.

Mă adresez muncitorului me
talurgist. Prevăd întrebarea 
pe care dorește cu ardo.are să 

mi-o pună. Voi încerca să-i răs
pund cu aceeași ardoare. Ce s-a 
întîmplat în Haiti după 1915? De 
ce se află țara în actualul haos ? 

Am amintit de atacul armat al 
S.U.A. împotriva țării noastre. 

Cîteva cifre seci ne dezvăluie 
tragedia în care a fost 
țara : venitul anual 
este în Haiți de 50 de 
getul național nu 
40 000 000 de dolari, 
sută din cei care mor sînt __ 
pii. în spitale găsim adesea doi 
sau chiar trei bolnavi într-un pat. 
în Haiti 85 la sută din populație 
este analfabetă — una din cele mai 
ridicate proporții din lume. 80 la 

sută din haitieni 
nu beau lapte, 
nu mănîncă car
ne, ouă, unt, le
gume, portocale. 
50 la sută din 
haitieni nu dorm 
într-un pat cum
secade, ci pe 
pămîntul gol sau 
pe zdrențe sără
căcioase. Mulți 
trăiesc în 
care 
mic 
'ceea 
mește un cămin, 

adăpostesc

adusă 
pe locuitor 
dolari. Bu- 
depășește 
30—40 la 

co-

case 
au ni- 

cu
nu
comun
ce se nu-

tn colibe făcute din paie și noroi, 
expuși ploilor.

Principalul răspunzător de a- 
ceaetă situație este imperialismul 

secolul 
trecut, Statele Unite au încercat 
să pună mîna pe Haiti. înainte 
de a recurge la agresiunea arma
tă, S.U.A. s-au folosit de toate 
mijloacele cu putință pentru a ne 
acapara pămîntul. începutul s-a 
făcut prin intermediul lui „Natio
nal City Bank“, care a precedat 
unitățile infanteriei marine. După 
ce au zdrobit cu sălbăticie rezis
tența noastră, Statele Unite au pus 
Haiti sub dependența economică 
care durează și astăzi.

In 1946, poporul nostru a ieșit 
în stradă pentru a-și revendica 
dreptul la viață. S-a produs o mi
nunată mișcare revoluționară, dar 
în cele din urmă, au ajutorul De
partamentului de Stat, contrarevo
luția a învins. In 1957, fenomenul 
s-a repetat și s-a soldat cu ac
tuala situație sinistră. într-adevăr, 
de cinci ani Duvalier a instaurat 
în țară cea mal cruntă tiranie din 
istoria ei. El se menține la putere 
cu ajutorul terorii, al trădării șl 
crimei, al exterminării celor mai 
buni fii ai patriei noastre. Această 
odioasă tiranie se exercită în toa
te domeniile vieții noastre națio
nale : economie, politică, cultură. 
Astăzi Haiti este un iad, da, un 
iad verde deasupra căruia flutură 
drapelul american.

Cu toate acestea, speranța tră
iește vie în Inimile haitienilor. Mal 
ales de cînd revoluția cubană a 
deschis o eră nouă în Istoria A- 
mericii Latine.

...Acesta este Haiti, acestea sînt 
cîteva aspecte ale istoriei sale, 
ale luptelor sale, ale culturii sale, 
ale speranțelor sale. Toate aces
tea qu fost doar sumar schițate.

Contactul stabilit acum cu re
prezentanții poporului Romîniei 
noi reprezintă o mare promisiune 
de prietenie. Odinioară exploatată 
și umilită, Romînia și-a găsit ca
lea sa umană în socialism. Romî
nia reprezintă una din cele mai 
glorioase realități ale măreței 
noastre epoci de trezire a popoa
relor.. Și A
său. Noi 
bucuria 
bertatea 
toare !

Haiti își va găsi drumul 
știm că frumusețea lumii, 
lumii, pacea lumii șl li
sa sînt comori nemuil-

înlăturați, prin 
da la vot. In 
acestui stat n-a fost anulată segre
gația. Segregația rasială este menți
nută în transporturile urbane, pe te
renurile de joacă ți la ștranduri. Nici 
un negru n-are voie să 
preună cu un alb, iar 
man'festă nemulțumirea 
minafia albilor ajung în

Pastoru1 baptist dr. Martin King se 
află în prezent în închisoarea din Al
bany, statul Georgia. In ullimele 
șase luni, el a fost arestat pentru a 
treia oară. De două ori, persoane 
rămase anonime au achitat pentru el 
amenzile ; de data aceasta însă, a- 
cest dîrz luptător pentru egalitatea 
în drepturi a raselor intenționează să 
rămînă în închisoare pînă cînd lupta 
va fi cîștigată, cel pujin 
bany.

In închisori nu mai’ 
pentru grupurile arestate 
aceste zile călduroase, 
pentru doi, sînt băgați zece deținuți. 
Autoritățile, la rîndul lor, depun fot 
efortul pentru a face întemnițarea cît 
mai insuportabilă. Și totuși, din 
ce mai mulți tineri negri aderă 
ceastă mișcare".

în încheierea articolului se 
că luptătorii pentru desființarea se
gregației din Albany nu-șl încetează 
activitatea nici în închisoare, ceea ce 
face ca rasiștii albi să declare „Dia
volul negru King este mal primej
dios în închisoare decît afară”.

ia masa îm- 
acei care-și 
față de do- 
închisoare.

aici,

sînf 
zi de 
în ci

la Al-

ce în 
ia a-

arată

PARIS 20 (Agerpres). — în dife
rite regiuni din Franța 
manifestările țăranilor și 
rilor agricoli împotriva 
agrare a guvernului.

La 19 august a avut loc o mare 
manifestație a țăranilor în apro
piere de Authon (departamentul 
Loire et Cher), -unde se întind; pe 
o suprafață de 750 hectare pro
prietăți funciare personale ale mi
nistrului finanțelor și al afacerilor 
economice Giscard d'Estaing.

Pentru „menținerea“ ordinei au
toritățile au trimis în această re
giune 500 de Jandarmi din „deta
șamentele de securitate republi
cane".

continuă 
muncito- 
politicii

*

Sub titlul „Neliniște pe ogoare” 
ziarul englez „Guardian” scrie : în 
anii recenți, fermierii francezi au 
baricadat drumurile, le-au um
plut cu butoaie sau le-au inundat 
cu anghinare, au atacat oficiile gu
vernamentale locale, au tăiat firele 
telefonice; ultima lor acțiune a fost 
priponirea vacilor și porcilor la 
ferestrele oficiilor guvernamentale 
în timp ce au demonstrat o noapte 
întreagă... Franța de vest și de 
sud-vest înglobează regiunile cel 
mai mult cuprinse de depresiune”.

Așa arată „locuințele" în care trăiesc mii șl mii de locuitori al Repu, 
bllcii Dominicane.
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KIM IR SEN A PRIMIT

PE AMBASADORUL R. P. ROMINE

PHENIAN. După cum transmi
te agenția coreeană de știri, la 20 
august Kim Ir Sen, președintele 
Cabinetului de Miniștri al R. P. D. 
Coreene l-a primit pe Manole Bod- 
năraș, noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Romîne în 
R.P.D. Coreeană. A fost de față Pak 
Sen Cer, ministrul afacerilor exter
ne al R.P.D. Coreene. Kim Ir Sen a 
avut o convorbire prietenească cu 
noul ambasador al R. P. Romîne.

BERLINUL OCCIDENTAL. în 
seara zilei de 19 august, la fron
tiera dintre Berlinul occidental și 
R. D. Germană, în sectorul Frie
drichstrasse au avut loc noi dezor
dini. Huligani fasciști, care se 
bucură în „orașul de front" de o li
bertate deplină, au organizat o de
monstrație instigatoare împotriva 
grănicerilor R. D. Germane. El au

aruncat pe teritoriul Berlinului de
mocrat pietre și sticlă, proferînd 
insulte cu caracter fascist.

NEW YORK. La 18 august, în 
orașul Groton (Connecticut), cu o- 
cazia lansării unui nou submarin 
atomic de către forțele navale ale 
S.U.A., a avut loc o puternică ma
nifestație de protest organizată de 
Comitetul de acțiune neviolentă din 
Noua Anglie. Poliția, împreună .cu 
trupele de coastă, a intervenit cu 
brutalitate, operînd arestări.

ATENA. La 18 august, ziarele din 
Atena au publicat comunicatul sta
tului major general al forțelor ar
mate grecești în care se spune că 
cei trei comandanți supremi ai 
N.A.T.O. : din Europa, din Oceanul 
Atlantic și din Canalul Mînecii vor 
participa la manevrele comune de 
stat major sub denumirea de „Fol- 
lex-62', care vor avea loc între 29 
și 28 septembrie.
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