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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA i

în activitatea lor, organizațiile de 
bază din gospodăriile colective se 
sprijină pe grupele, de partid — in
strument principal, pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de partid în 
vederea întăririi economico-organi- 
zatorice a G.A.C., sporirii producției 
agricole, vegetale și animale, pentru 
dezvoltarea continuă a conștiinței 
socialiste a colectiviștilor. >

în peste 200 de brigăzi din gospo
dăriile colective din .raionul Gherla, 
adică în mai mult de jumătate din 
numărul, total al brigăzilor, au fost 
create grupe de parțid. Prin primi
rea în .rîndurile partidului a celor 
mai buni colectiviști se vor crea, 
condiții pentru . constituirea de noi 
grupe de partid. In raionul nostru 
avem, de asemenea, 26 organizații de 
partid asimilate în drepturi cu or
ganizațiile de atelier.

Comitetul raional de partid se ocu
pă îndeaproape de activitatea grupe
lor de partid, instruind periodic bi
rourile organizațiilor de bază și pe or
ganizatorii de grupe. Unele grupe 
au și obținut o bună experiență. Cu 
ajutorul instructorului teritorial de 
partid, tov. Gheorghe Mureșan, bi
roul organizației de bază din G.A.C. 
„Tractorul roșu“, din comuna Luna 
de Jos, a creat grupe de partid în 
toate cele 6 brigăzi de producție 
din gospodărie. Faptul că biroul or
ganizației de bază îndrumă și con
trolează sistematic activitatea orga
nizatorilor de grupă 'a contribuit la 
îmbunătățirea întregii munci de 
partid.

Experiența arată că succesele ob
ținute în activitatea diverselor sec
toare de producție agricolă depind 
în bună măsură de inițiativa și spi
ritul practic al grupelor de partid. 
Ne vom referi1 la cîteva exemple 
concrete din această gospodărie. 
Anul acesta, gospodăria colecti
vă a cultivat 27 de hectare 
cu legume și zarzavat, folosind o 
parcelă din cel mai bun pămîpt al _ .
gospodăriei. Consiliul de conducere crește cu atît mai mult cu cît este 
a format o brigadă legumicolă și, la 
propunerea biroului organizației de 
bază, a repartizat aici 13 membri de 
partid care < s-au constituit într-o 
grupă de partid. în timpul plantă
rilor -la grădină, tov. Vasile Viman, 
organizatorul grupei, a observat că 
rămîn multe goluri în grădină din 
cauza șanțurilor pentru irigare. 
După ce s-a consultat și cu ceilalți 
membri de partid, el a propus 
secretarului organizației de bază, 
tov. Ion Gocan, precum și ingirier 
rului agronom al gospodăriei, tov. 
Macarie Hedeșiu, să se planteze fire 
de varză, în aceste goluri din gră
dină. Consiliul de conducere și-a în
sușit propunerea, biroul organiza
ției de bază a îndrumat pe comu
niștii din brigada legumicolă să 
vorbească cu toți colectiviștii din 
brigadă despre foloasele acestei ac
țiuni. Astfel, s-a ajuns să se să
dească 4 000 de fire de varză pe pă- 
mîntul care altfel ar fi putut rămî
ne necultivat.

Voi aminti și un alt caz de inter
venție operativă a membrilor de 
partid din această brigadă. Grăbin- 
du-se să meargă acasă, ’într-o sîm- 
bătă după-amiază, cîteva colectivis
te din brigada legumicolă n-au exe
cutat în bune condiții agrotehnice 
lucrările de însămînțare a cartofilor. 
Cum a acționat în acest caz grupa 
de partid? In cadrul unei ședințe 
fulger ținute la fața locului, ea a 
hotărît să discute cu colectiviștii din 
brigadă, arătîndu-le ce pagube pri-

- - - - oeo- - - -

cinuiește recoltei însămînțarea făcu
tă de mîntuială. Astfel, colectiviștii 
din aceste echipe au înțeles de ce 
trebuie să refacă lucrarea.

întrucît experiența grupei de 
partid din brigada legumicolă 
putea fi de folos și altor grupe, în- 
tr-o adunare generală a organiza
ției de bază, secretarul a vorbit pe 
larg despre metodele folosite de 
grupa de partid din brigada legu
micolă. Aceasta a contribuit la îm
bunătățirea muncii grupelor de 
partid, la creșterea rolului lor în 
viața gospodăriei.

Să ne referim bunăoară la activi
tatea grupei de partid din sectorul 
zootehnic al gospodăriei „Tractorul 
roșu”. Spre a asigura mai buna fo
losire a pășunii, consiliul de condu
cere al gospodăriei a hotărît să in
troducă pășunatul pe parcele, să or
ganizeze tabere de vară pentru cele 
80 de vaci cu lapte.

Practica arată însă că pînă și cele 
mai bune hotărîri pot rămîne pe 
hîrtie dacă însemnătatea lor nu este 
pe deplin înțeleasă și nu se orga
nizează aplicarea acestor hotărîri. 
Tocmai de aceea, organizatorul gru
pei de partid, tov. Marian Isidor, l-a 
rugat pe inginerul agronom să vor
bească în fața grupei de partid din 
sectorul zootehnic despre însemnă
tatea acțiunilor inițiate. Apoi, mem
brii de partid au lămurit aceasta 
temeinic tuturor colectiviștilor și 
prin exemplul lor personal i-au 
mobilizat la îndeplinirea hotărîrilor 

conducere. Roadeleconsiliului de ___ - __________
nu s-au lăsat așteptate. Din prima 
lună de pășunat pe parcele, produc
ția de lapte obținută de la fiecare 
vacă s-a dublat, veniturile gospo
dăriei au sporit simțitor.

Un rol important în creșterea In
fluenței grupelor de partid are 
exemplul personal al comuniștilor la 
fiecare loc de muncă. Forța de con
vingere a cuvîntulùl comuniștilor

întărit' prin fapte, prin rezultatele 
practice obținute. S-ar putea enu
mera multe exemple în această pri
vință. La G.A.C. Unirea, din comu
na Iclod, membrii de partid Simion 
Marian, Ion Mureșan și alții au 
contribuit prin exemplul lor perso
nal la mobilizarea masei colectiviș
tilor la realizarea unor construcții 
ieftine și de bună calitate. Colecti
viștii de la G.A.C. Bonțlda îl pre
țuiesc mult pe comunistul Ion Pop, 
brigadier la brigada a IV-a, pentru 
că este bun organizator, fruntaș în 
muncă și în activitatea obștească.

Deși a obținut unele rezultate 
privind dezvoltarea activității or
ganizațiilor de bază și grupelor de 
partid, Comitetul raional de partid 
Gherla mai are multe de făcut 
pentru ca rezultatele în acest do
meniu să corespundă exigențelor 
partidului și posibilităților existen
te. Slaba activitate a grupelor de 
partid de la G.A.C. Mintiu Gherlii 
se reflectă și în organizarea defec
tuoasă a muncii în brigăzi și echi
pe, în nivelul agrotehnic necores
punzător al lucrărilor agricole. In 
unele locuri, cum este la G.A.C. 
din Sucutard, deși au fost create 
grupe de partid, ele nu acționează

ALEXANDRU GALOȘ 
prim-secretar al Comitetului 

raional de partid Gherla

(Continuare în pag. a Il-a)
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Noul local al Institutului pedagogic de trei ani din București

cu aceste lucrări. La 
comuna Ștefan cel Mare

să-ți po- 
luciu e

am adaptat iil- 
a ieșit

t/ » • ®

mergătoare.
In scrisoarea sa, I. Sbirciog din 

raionul Sînnicolau-Mare, ne scrie 
că în acest raion colectiviștii au

Gospodari ai metalului
Colectivul laminorului de profile 

de 650 mm de la Combinatul side
rurgic Hunedoara a dobîndit anul 
acesta titlul de secție fruntașă în 
acțiunea de gospodărire a metalu
lui. Succesul laminatorilor de la a- 
cest mare agregat siderurgic a a- 
vut la bază introducerea și gene
ralizarea procedeului de laminare 
la dimensiuni cît mai apropiate de 
cerințele uzinelor constructoare de 
mașini. Pe această cale, ei au eco
nomisit de la începutul anului o 
cantitate de metal din care se pot 
fabrica 155 de tractoare. In același 
timp, calitatea laminatelor a cres
cut cu peste 7 la sută față de anul 
trecut.

Un colectiv de ingineri 
și tehnicieni de la Insti
tutul de fizică atomică a 
proiectat și executat un 
nou tip de mașină elec
tronică de calcul, CIFA- 
101.

Noua mașină româneas
că de calcul, intrată re
cent în funcțiune, se deo
sebește de celelalte ma
șini construite în țară, 
atit în ceea ce privește 
principiul de funcționare, 
cît și ' prin posibilitățile 
de lucru. Ea este o ma
șină universală de calcul 
tip serie, cu memorie pe 
cilindru magnetic. în 
componența ei intră ele
mente ca : inele magne
tice cu caracteristică rec
tangulară (ferite), diode 
cu semiconductor!, rezis
tențe, condensatori, tu
buri electronice etc.

Mașina, care are un

gabarit aproximativ egal 
cu cel al unui birou o- 
bișnuit, nu necesită in
stalații speciale de răcire 
și nici instalație electrică 
de forță, ea puțind fi 
alimentată de la rețeaua 
monofazică obișnuită.

CIFA-101 poate rezol
va probleme importante 
pentru economia națio
nală, care nu puteau fi 
soluționate ușor cu mași
nile existente, ca sisteme 
de ecuații cu 60 de ne
cunoscute, anumite pro
bleme complexe privind 
sistemul energetic, trans
porturile, probleme ridi
cate de cercetările de fi
zică nucleară etc. Codul 
de instrucțiuni al mașinii 
ușurează rezolvarea pro
blemelor și reduce mult 
durata de calcul.

(Agerpres)

Pregătiri pentru al patrulea 
Pavilion de Mostre

La cel de-al IV-lea Pavilion de 
Mostre, ce se va deschide în cu- 
rind la București, cooperativele 
meșteșugărești vor prezenta nu
meroase articole noi de artă popu
lară și artizanat, diferite tipuri de 
mobilă precum și o largă gamă 
de bunuri de larg consum — con
fecții, jucării, articole 
nie etc.

BRĂILA (coresp. 
teii"). — La Palatul 
din Brăila s-a deschis o ex
poziție de artă plastică a 
școlii populare de artă din 
oraș, care cuprinde lucrări

ale elevilor școlii și 
membrilor cercului plastic 
de la Uzina de utilaj greu 
„Progresul". Expozi/ia este 
vizitată zilnic de numeroși 
oameni ai muncii.

39 fle medalii la 
internațional de 

de ia Budapesta
Recent s-a încheiat la Budapesta 

cel de-al III-lea concurs interna
țional de vinuri, la care au fost 
prezentate 956 de mostre de vi
nuri din peste 20 de țări cu podgo
rii renumite.

Țara noastră a prezentat la a- 
cest concurs 42 de probe de vi
nuri. Din acestea, 15 au fost dis
tinse cu medalii de aur, 21 cu me
dalii de argint, 3 cu medalii de 
bronz. (Agerpres)

concursul 
vinuri

Examenul de 
admitere Ia 

școlile tehnice 
de maiștri
Ministerul 

. tămîntului 
nică :

Examenul 
admitere la 
Iile tehnice 
maiștri, cursuri de 
zi și serale, va 
avea loc între 
15—25 septem
brie.

Cursurile anului 
I vor începe pe 
data de 1 octom
brie, iar cursurile 
anilor II si III, la 
15 septembrie a.c.

O nouă gară 
între stațiile Lu

duș și Iernut, de 
pe linia Cluj-Tg. 
Mureș, a fost dată 
în folosință în lo
calitatea Cuci o 
nouă gară ferovia
ră, dotată cu uti
laje de exploatare 
moderne.

9.100 metri forați 
peste plan

CRAIOVA (Coresp. „Scânteii').— 
Sondorii întreprinderii de foraj din 
Craiova acordă o mare atenție ex
tinderii forajului cu turbina. Ast-, 
fel, numai în această lună, din 
totalul metrilor forați, 90 la ' sută 
s-au realizat cu turbina. Acest 
lucru a permis sondorilor să - a- 
dauge succeselor obținute altele 
noi care se concretizează în 9 100 
metri forați peste plan de la în
ceputul anului și pînă în-prezent:

Cursuri cu instructorii 
artistici

DEVA (coresp. „Scînteii"). — Comi
tetul regional pentru cultură și artă 
Hunedoara a organizat la Alba lulia, 
Hațeg, Ilia, Petroșeni și Sebeș cursuri 
pentru pregătirea instructorilor artistici 
ai formațiilor artistice de amatori din 
regiune. Timp de 20 de zile aproape 
150 de instructori artistici au audiat un 
ciclu de lec)ii și expuneri teoretice și 
practice.

La secția cazangerle a uzinei „Vulcan” din București lucrează ți brigada condusă de comunistul Gheorghe 
Burclcă. In luna august, prlntr-o bună organizare a muncii, membrii acestei brigăzi au reușit să depășească sarcinile 
de plan cu 18 la sută. în fotografie i Iulian Diamandi, Gheorghe Burclcă, Constantin Mihaiache, Tănase Radu, Vasile 
Cătălin și Dumitru Stanclu. (Foto : Cloc)

Numeroși corespondenți voluntari facă după cele mai bune plante pre- 
ne scriu despre pregătirile ce se des
fășoară pentru însămînțările ele 
toamnă : mecanizatorii își-revizuiesc 
tractoarele, semănățorile, în gospo
dării se face amplasarea culturilor, executat pînă în prezent lucrări de 
selectoarele de grîu au intrat în 
funcțiune, pe ogoare se transportă 
cantități mari de îngrășăminte.

Corespondentul nostru Ștefan 
Mustățea, .organizator de partid la 
S.M.T. Băilești, raionul Băilești, ne 
scrie că mecanizatorii de aici au 
terminat planul de producție în 
campania de vară executînd arături 
adînci pe o suprafață de 56 919 ;ha.

Pentru a asigura în anul viitor o 
recoltă de grîu mai mare, consiliul 
de conducere al G.A.C. din comuna 
Davideni, raionul Piatra Neamț — 
ne informează G. Apostol — a luat 
din timp o serie de măsuri concrete. 
Printre altele, s-au stabilit parcele 
corespunzătoare cerințelor fiecărui 
soi, întocmindu-se în acest sens 
schițe de amplasare a culturii grîu- ionul Lehliu — ne scrie brigadierul 
lui. In această acțiune s-a ținut de cîmp Ștefan Bratu — pînă acum 
seama ca amplasarea griului să se s-au selecționat peste 30 de tone

m stat de vorbă 
cu Gheorghe Ciș- 

SX> maș lingă acvariumul 
<< lui, în care minunați 
>> pești pitici, multicolori,

<< se plimbau zvîcnind printre plante savant 
SS așezate.
« — Mi-ai spus la iuțeală vreo douăzeci de
ss denumiri latinești de pești și'plante : nu-țl ia 
>> din timp studiul ăsta, nu-ți încarcă memoria? 
« îl întreb.

— Viața e interesantă, răspunde Cișmaș. Ar 
« fi păcat să trec prin viață fără să cunosc 

atîtea minuni. Cît despre memorie, nu este 
>> ca un furnal, să aibă o capacitate fixă. Dim- 
? potrivă : cu cît o încarci mai mult, devine mai 
S încăpătoare, capul se antrenează și vrea să 
> afle și mai multe. întrebați-mă orice vreți din 
£ tehnica furnalelor, date, denumiri, orice vreți. 

I? N-are rost să-l întreb. Cînd intri pe poarta 
< principală a combinatului din Hunedoara, pri- 
> mul portret care te întîmpină e cel al lui 
? Cișmaș. Toată lumea știe că brigada lui — 
\ lucrează la furnalul numărul șase — obține 
> rezultatele cele mai bune.

< — Ce metode ai folosit î
? Cișmaș pare stînjenit.
> — Nu prea izbutesc eu să răspund cînd nu
? stau de vorbă cu oameni de meserie. Sînt 
$ lucruri foarte complicate, nu pot să indic nu- 
> mele unei metode și cu asta eă termin —■ e 
? o întreagă istorie. Cînd răspund că lucrul 
( principal este a urmări îndeaproape mersul 
> furnalului, ziariștii spun că asta e o formulare 
? prea generală. Dar furnalul e ceva grozav de 
s complicat, nu se poate rezuma la cîteva cu- 
> vinte.

I) Timp de aproape .patru ore, instalat comod 
> în fotoliu, privindu-și peștii și ascultînd mu- 
£ zică în surdină de la magnetofonul lui, Ciș- 
S maș ne-a făcut o adevărată expunere, un 
) amestec de tratat și roman, asupra vieții fuT- 
? naiului. Ideile principale ar ii cam următoa- 
S rele :

< El, Cișmaș, n-a făcut nimic deosebit ; totul 
s este că de-a lungul anilor s-au promovat con- 
> secvent măsuri de modernizare a muncii la 
< furnale.
2 —• Deși »ițit tînăr, am mai apucat aă prind 
« prin '48 ceva din felul cum se muncea pe 
SS vremuri. Ca să astupe 6cru să destupe șticul,

Din scrisorile 
corespondenților voluntari

'de peste 2 500 ha ce vor fi însămîn- 
țate cu grîu în toamnă. Ei au ad
ministrat în sol o cantitate de 48 000 
tone îngrășăminte naturale și 377 
tone îngrășăminte chimice. Cele mai 
mari suprafețe le-au fertilizat colec
tiviștii din Iecea Mare și Biled.

O preocupare actuală de mare im
portanță o constituie condiționarea, 
selectarea și tratarea semințelor. 
La G.A.C. din comuna Făurei, ra-

grîu din soiurile, cèle mai produc
tive.

‘Dacă gospodăriile sus-amintite au 
luat toate măsurile pentru a se pre
găti cît mai bine în vederea îrisă- 
mînțărilor de toamnă, în alte gos
podării colective lucrurile nu ștau 
bine. După cum ne. scrie Dumitru 
Laurențiu, în raionul Fetești sînt 
gospodării colective care au rămas 
în urmă 
G.A.C. din 
s-au făciit arături doar pe o supra
față de 60 ha, deși planul prevedea 
878 ha. Aproximativ 800 tone gunoi 
de grajd stau în curtea gospodăriei 
în loc să fie împrăștiate pe cîmp. 
Situații asemănătoare întîlnim și la 
gospodăriile din comunele Maltez și 
Giurgeni.

In raionul Mizil, ne scrie tovară
șul Pompiliu Bădina, gospodăria 
colectivă din satul Cîrligu-Mare, 
care are planificat să însămînțeze 
700 ha cu grîu, nu a trimis nici pînă 
acum probe la laborator pentru a 
stabili dacă sămînța din magazie e 
bună.

gura pe unde țîșnește afară fonta arzîndă, 
iurnalistul trebuia să intre cu riscuri mari în 
șuvoiul de foc, mînuind un drug greoi, du- 
găul. Doi oameni trebuiau, cu baroase, să lo
vească într-o rangă și să sară iute deoparte 
cînd țîșnea fonta afară.

— „întotdeauna urmăream cu emoție ce se 
întîmplă cu tovarășul meu, cu prietenul meu, 
cu omul de la astupare și destupare.; era o 
muncă — nici nu mai spun cum era. Acum, 
treaba asta se face cu mașini, sînt perfora
toare cu burghiu lung și electromotor. In con
dițiile astea, firește că și oamenii arată altfel.

Există-însă lucruri și mai importante, 
care țin de randamentul furnalelor. Ai 
văzut poate, cînd umblai pe dealurile din jur 

ale Hunedoarei, cum deodată aici în vale, la 
combinat, se înroșește totul, izbucnește o fla
cără mare și se aude un zgomot care umple 
tot orașul. E momentul în care, la unele fur
nale mai vechi, se slobozește presiunea, prin 
așa-zisa clapă Schnort. A trecut ceva vreme 
pînă ne-am dat seama că nu-i nevoie de asta, 
că la unele furnale e ca la unii oameni : zarva 
mai mare nu e semn de producție mai mare. 
Slobozirea presiunii întrerupea -activitatea fur
nalului pînă la un sfert de ceas ; făcîndu-se 
de mai multe ori pe zi, însemna o pierdere 
de două ceasuri și mai bine, vreo 60—70 tone 
de fontă, coborîrea bruscă a coloanei de ma
teriale din furnal, întreruperea digestiei lui : 
era. ca și cînd mi-ar da cineva ùn pumn în 
pîntece. Acum, la -furnalele mai noi, am găsit 
mijloace pentru a evita de obicei această.în
trerupere. Sau altceva. Pe vremuri, orice fur- 
nalist îți spunea că furnalul se conduce „de 
jos', adică de la știe, de la descărcări. Acum 
ne-am ridicat nivelul : conducem furnalul „de 
sus", adică începem totul cu rețeta precisă 
a mineralelorpe care le descărcăm prin par
tea de sus a furnalului. înainte, rețeta asta, 
dozajul ăsta, se făcea după, cum să spun?, 
după metoda „ochiometrică', adică mai mult 
din oahi, numărlnd vggonetele, chit că unele 
aveau o încărcătură mâl mare sau mal mică ; 
acum «întărim.

Aș vrea eă atrag atenția asupra următoru-

lul fapt : tehnica mai 
precisă duce la condi
ții mai sănătoase de lu- 
cru pentru muncitori și 
invers, condițiile mai

bune pe care le au oamenii permit la 
rîndul lor introducerea unor noi perfecțio
nări. încărcarea de altă, dată, aceea după 
măsurători „ochiometrice", era foarte a- 
nevoioasă ; cînd însă am introdus va- 
gonete speciale pentru cîntărire ne-am izbit 
de altă dificultate : oamenii nu mai aveau de 
făcut mari eforturi fizice, dar se degaja din 
minerale un praf înnăbușitor. Și să vezi ce 
lucru interesant. Au venit niște ingineri de 
protecție a muncii trimiși de C.C.S. să anali
zeze situația, s-au uitat, -au măsurat și au ple
cat. Noi am crezut că uitaseră de toată po
vestea, și atunci un meșter priceput de-al nots- 
tru, un vechi comunist, Nafan Iascișin, s-ia 
apucat să facă alt tip de vagon-eîntar, închis, 
care să nu permită trecerea prafului și a ga
zelor. Nu am apucat să-l dăm în funcție, că 
s-au și întors inginerii de protecție, cu un dis
pozitiv special de filtrare. Lucraserăm sepa
rat, pe două fronturi, dar s-a potrivit bine și 
noi eram plini de bucurie : 
trele la vagoanele închise și 
nație frumoasă.

|S ucruri de acest fel aș
BL.vestesc cu zecile. Principalul 

însă furnalul însuși. înainte mă lipeam 
cu urechea de pîntecele vreunui uriaș din a- 
cesta înalt de 50 de metri, așa cum 
lipește medicul urechea de pieptul pacientu
lui, să ghicească ce se petrece înăun
tru. între timp, am căpătat și noi „radio
grafia' noastră : am acum în cabină un apa
rat care îmi arată în scris pe cîți metri e gol 
pîntecele furnalului, altul e luminos, un al 
treilea îmi indică temperatura și așa mai' de
parte. Dar, repet, mersul furnalului e mai com
plicat și mai schimbăcios decît digestia unui 
om, nu poți să te vîri înăuntru ca să vezi ce 
ee petrece, trebuie să-ți pui capul la contri
buție mereu, pentru că nu poți să iei o măsură 
și să vezi pe loc dacă-1 bună sau nu : cîte- 
odată trebuie să treacă opt-zece ore pînă se 
constată dacă măsura a fost bine potrivită.

SERGIU FĂRCĂȘAN

Guvernul R. P. Romîne a recunoscut 
Republica Jamaica

Președintele Consiliului de Miniș- In telegrama de răspuns, adre- 
tri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe . sată președinteluPConsiliului de Mi

niștri al R.P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, dl. Alexander Bustamante, 
primul ministru al Jamaicei, mulțu
mește pentru felicitările și 
dé bine transmise cu ocazia 
mării independenței statului 
ca, exprimîndu-și satisfacția 
recunoașterea de către guvernul 
R.P. Romîne a statului independent 
— Jamaica.

Maurer, a adresat domnului Ale
xander Bustamante, primul-ministru 
al Republicii Jamaica, o telegramă 
prin care îi aduce la cunoștință că 
guvernul Republicii Populare Romî- 
ne a luat act de proclamarea inde
pendenței poporului din Jamaica și 
a hotărît să recunoască statul inde
pendent creat, transmițînd cu acest 
prilej urări de fericire și prosperi
tate poporului din Jamaica.

urările 
procla- 
Jamai- 
péntru

Marș cu torțe și miting 
la Copenhaga

chemarea P. C. 
Danemarca, 
zilei de 29 

loc

în 
au- 
un
Șl

seara
gust au avut 
mare marș cu torte 
un miting la Copen
haga. In piața centrală 
au răsunat cîntece re
voluționare și lozincile: 
„Nu — Pieței comunei", 
„Nu vom admite ca Da
nemarca să fie din nou 
ocppată Marșuri cu 
torțe și mitinguri ase-

LA BERBER va fi 
construit, după proiecte 
sovietice, cel mai mare 
port din Somalia. La 
debarcadere, cu o lun
gime. totală de 400 m, 
vor putea ancora mari 
nave oceanice.

ECHIPAJUL UNUI A- 
VION aparținînd socie
tății „Air Congo", pus 
la dispoziția comanda
mentului O.N.U. în Con
go, care a aterizat la 
Elisabethville, a fost re-

mănătoare au mai avut 
loc în alte numeroase 
orașe, exprimînd neli
niștea poporului .mun
citor danez provocată 
de intensificarea cola
borării militare cu 
Wehrmachtul vest-ger- 
man, de intenția cercu
rilor guvernante 
țării de a împinge 
nemarca în Piața 
mună.

de Gaulle. Pe banca 
acuzării se află cinci 
persoane, care 
cund că sînt 
activi ai O.A.S.

DEFICITUL 
CIAR AL 
COSTA RICA 

180 de milioane coloni, 
cea mai mare sumă . a 
deficitului din istoria 
tării, a declarat preșe
dintele statului, F. Or- 
lich.

nu as- 
membri

FINAN- 
STATULUI

a atins

ținut de către autorită
țile katangheze. Echi
pajul respectiv a fost 
condus pînă la granița 
Rhodesiei și expulzat 
din Katanga.

IN ORAȘUL FRANCEZ 
TROYES, din departa
mentul Aube, a început 
la 29 august procesul 
grupului de ultracolo- 
nialiști care a organi
zat la 8 septembrie 1961 
un atentat neizbutit 
împotriva generalului

NEW YORK. Zlotul 
„New York Herald Tri
bune" a anunțat la 29 
august că în cursul 
săptămînii trecute 
zervele de aur 
S.U.A. au scăzut 
încă 34 milioane 
dolari, ceea ce a 
cat totalul pierderilor 
de aur suferite de Sta
tele Unite de la începu
tul acestui an la suma 
de 776 milioane dè do-

Cărbune peste plan și de bună calitate
FILIPEȘTII DE PĂDURE (coresp. 

„Scînteii*). — Cărbunii livrați în 
luna august de minerii de la Fili- 
peștii de Pădure au avut un conți
nut de cenușă mai mic cu 2 ia sută 
față de cel planificat. In primele 25 
de zile ale acestei luni sarcinile de 
plan pe exploatare au fost depășite 
cu peste 1 300 tone. Fruntași sînt 
minerii din sectorul Palanga, care 
au extras zilnic în medie 90 tone 
cărbune peste plan. Realizări însem-

nate au obținut și colectivele între
prinderii carbonifere Șotînga.

Ca urmare a înzestrării minelor cu 
noi mijloace de mecanizare cît și a 
preocupării minerilor pentru a folosi 
cît mai bine capacitatea utilajelor, 
productivitatea muncii pe trustul 
minier Muntenia a crescut, în ‘pri
mele 7 luni din acest an, cu 2 la 
sută. De la începutul anului și pînă 
la 27 august a fost extrasă ] 
plan o cantitate de peste 
tone de cărbune.

peste
40 000

■

&■
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După publicarea articolului
A

SĂ INTRODUCEM LARG ÎN PRODUCȚIE
A

TEHNOLOGIA ÎNAINTATĂ“
In ziarul nostru — nr. 5622 — a fost publicat articolul „Să intro

ducem larg în producție tehnologia înaintată” în care erau dezbătute 
— pe bază ăe exemple concrete din întreprinderi — unele aspecte ale 
luptei pentru promovarea largă în producție a metodelor și procedeelor 
avansate de lucru.

In legătură cu problemele ridicate în articol, la redacție au 
serie de scrisori din întreprinderi. Publicăm mai jos două din 
scrisori :

sosit o 
aceste

în

Cu mai multă perseverență
Am citit cu mult interes articolul 

„Să introducem larg în producție 
tehnologia înaintată", considerîndu-1 
deosebit de util, deoarece pune în 
discuție probleme importante, strîns 
legate de viața întreprinderilor, de 
extinderea tehnologiei avansate.

în uzina noastră, prin perfecțio
narea constructivă a principalelor 
produse, tehnologia lor de turnare 
și prelucrare s-a simplificat și îm
bunătățit. La executarea reductoa- 
relor de viteză, de pildă, se obțin 
anual pe această bază economii de 
peste 400 000 de lei. în secția de 
turnătorie se utilizează pe scară tot 
mai largă amestecurile de formare 
cu bentonită, care prezintă nume
roase avantaje și mai ales asigură 
o calitate superioară a suprafețe
lor. în1! primul semestru al acestui 
an am turnăt 30 tone de piese în 
amestecuri de formare cu bentonită, 
obținînd rezultate deosebit de bune. 
Recomandăm călduros tuturor aces
te amestecuri de formare, în spe
cial acelora care, așa cum se arată 
în articol, le mai privesc cu oare
care neîncredere.

Turnîhd în forme etajate din 
amestecuri pentru miezuri, am ob
ținut la o serie de repere o mare 
productivitate, un consum redus de 
metal lichid, o maximă utilizare a 
suprafeței productive și o calitate 
deosebită a suprafețelor pieselor.

Cele arătate în articol cu privire 
la faptul că uzina noastră nu și-a 
realizat sarcina din planul tehnic 
privind aplicarea turnării în for
me întărite cu bioxid de carbon co
respund realității. Tocmai r.entru 
că ne-am convins de avantajele teh
nologiei înaintate, trebuia să dăm 
toată atenția acestei metode moder-

pe pla-ne, pe care însă am iăsat-o 
nul doi, amînînd mereu aplicarea ei 
practică, cu toate Că o serie de piese 
s-ar fi putut turna 
multă perseverență 
tuși să introducem 
în uzina noastră.

Deși s-a hotărît ca un grup de 
tovarăși să meargă să studieze cum 
se aplică în alte întreprinderi acest 
procedeu — nu s-a trecut în mod 
practic la aplicarea acestei hotărîri. 
De asemenea nu s-a făcut un calcul 
de eficacitate a aplicării metodei în 
condițiile uzinei noastre, pè motiv 
că nu s-a definitivat încă planul de 
sistematizare a întreprinderii, 
mai multă 
conducerii 
ingineresc, 
plica larg 
sare fiind 
poată fi fblosite fără modificări și 
în cazul unei modernizări a 
torièi.

însușiridu-ne întru totul 
din ziar, noi am hotărît să 
neîntîrziat la crearea 
pentru aplicarea în uzină a turnării 
în forme întărite cu bioxid de car
bon. Avem în această privință spri
jinul Direcției generale utilaj chi
mic, petrolier și minier din Ministe
rul Metalurgiei și Construcțiilor de 
Mașini și dispunem de mijloacele 
materiale necesare aplicării meto
dei.
cest

astfel. Cu mai 
am fi reușit to- 
ăcest procedeu

Cu 
preocupare din partea 

uzinei, a corpului tehnic 
metoda s-ar fi putut a- 

și la noi, utilajele nece- 
concepute astfel incit să

turnă-

critica 
trecem 

Cönditiilör

Sîntem hotărîți ca încă din a- 
an să introducem în uzina noa- 
metoda turnării în forme îhtă- 
cu bioxid de Carbon.

ing. SPIRIDON COSTESCU, 
inginer-șef, ing. POMPILIU 

DIACONESCU, șeful serviciu
lui tehnic, Uzinele „Neptun”- 

Cîmpina

O broșură folositoare * „Avantajele
marii gospodării agricole colective“ ii

Avem posibilități
Deși în articolul „Să introducem 

larg în producție tehnologia înain
tată“ uzina noastră nu a fost citată 
nominal, ținem să ne spunem și noi 
părerea despre problemele ridicate 
— probleme care ne interesează în
deaproape.

în sectorul turnătorie al uzinei 
noastre se aplică cu bune rezultate 
un șir de metode moderne de tur
nare. în lună iulie, că urmare a îm
bunătățirii procesului tehnologic, 
rebuturile au scăzut aici sub coefi
cientul admis, cu toate că turnăm 
piese pretențioase, supuse la presiuni 
mari, cu pereți subțiri și configura
ții complicate. Acordăm, de aseme
nea, o atenție sporită forjării în ma
trițe. în primul semestru al acestui 
an am forjat după această metodă 
530 tone de piese. O serie de piese 
se forjează în matrițe închise, fără 
bavuri. Cu ajutorul curentilor de 
înaltă frecventă au fost tratate ter
mic, în primul semestru, 763 tone

nevalorificate încă
de piese. Recent, în uzină, s-a pus 
la punct metoda de tăiere a mase- 
lotelor cu flacără oxi-găz în locul 
celei oxi-acetilenice, procedeu mult 
mai economic.

In primul semestru, noi am reali
zat sarcina din planul tehnic privi-, 
toare la extinderea turnării piese
lor în forme întărite cu bioxid de 
carbon. Am fi vrut să extindem și 
mai mult această metodă, să depă
șim prevederile planului tehnic, ca 
pe baza productivității înalte a pro
cedeului să descongestionăm unele 
utilaje și să micșorăm întrucîtva a- 
glomerarea de la cuptoarele de us
care a formelor. Acest lucru n-a 
fost însă posibil, deoarece uzina 
noastră nu s-a putut aproviziona cu 
o cantitate corespunzătoare de bio
xid de carbon, neprimind repartiție. 
Ar fi bine ca aprovizionarea uzine
lor cu bioxid de carbon să se facă 
organizat, centralizat, ca întreprin
derile producătoare de bioxid de 
carbon să prevadă din timp nevoile

uzinelor care utilizează acest gaz 
turnătorii.

Directivèle Congresului al IlI-lea 
al P.M.R. prevăd extinderea foraju
lui cu turbina. Uzina noastră este 
singura furnizoare de rbtori-statori 
pentru turbine de foraj. Volumul 
fabricației acestora este destul de 
mare. Ne străduim să executăm a- 
ceste piese după cele mai moderne 
procedee. O serie de repere se pre
tează, de pildă, să fie turnate cu a- 
jutorul modelelor ușor fuzibile, iar 
noi am luat măsuri pentru turnarea 
lor în colaborare la Uzinele de pom
pe și mașini agricole-București. Se 
vor obține astfel economii mari prin 
reducerea adausurilor de prelucrare 
și îmbunătățirea calității 
țelor.

Ca o parte negativă a activității 
noastre, arătăm că pînă 
s-a utilizat la noi metoda turnării 
cu ajutorul amestecurilor de forma
re cu bentonită, deși în această pri
vință este prevăzută o sarcină 
concretă în planul tehnic. N-am uti
lizat această metodă nu pentru că 
n-am fi convinși de eficacitatea ei. 
Dimpotrivă, știm că este o metodă 
foarte avantajoasă, singura care ne 
permite să turnăm la crud pe con- 
veiPr armăturile industriale din 
oțel. Aplicarea acestei métode este 
însă legată de lucrările de moderni
zare a turnătoriei. în 1963, peste 50 
la sută din totalul pieselor turnate 
vor fi turnate la noi cu astfel de 
amestecuri.

Nesatisfăcătoare pot fi considera
te și progresele obținute în uzina 
noastră în Ce privește extinderea 
turnării în cochile și a turnării cu 
maselote ștrangulate. Convinși pe 
deplin de foloasele acestor metode 
vom lua măsuri ca ele să fie extin
se pe măsura posibilităților existen
te în uzină. Avem de aséménea lip
suri serioase în cè privește turnarea 
cu maselote avînd înveliș exoterm 
(din cauza greutăților legate de pre
pararea amestecului). Măsurile lua
te în ultima vreme ne vor permite 
să recuperăm rămînerea în urmă și 
să asigurăm realizarea sarcinii a- 
nuale, de 150 tone. în semestrul II, 
îmbunătățind astfel coeficientul de 
utilizare a oțelului lichid.

Așa cum se arată în articol, une
ori direcțiile generale din minister 
nu fixează uzinelor sarcini în depli
nă concordantă cu condițiile exis
tente. Bunăoară, Uzinei noastre, Di
recția generală utilai chimic, petro
lier și minier din Ministerul Meta
lurgiei si Construcțiilor de Mașini, 
i-ă fixat, fără o consultare preala
bilă, unele sarcini cum ar fi crăitui- 
rea cu arc electric si aer comprimat 
a pieselor turnate si sudarea tn at
mosferă protectoare de bioxid de 
carbon, care nu au aplicabilitate ’n 
condițiile noastre concrete. Am se
sizat direcția generală de acest lu
cru, dar pînă acum n-am primit 
nici un răspuns.

Sîntem convinși că o dezbatere 
largă în paginile ziarului asupra 
problemelor legate de introducerea 
și extinderea tehnologiei moderne 
éste foarte folositoare, ajută, așa 
cum ne-a ajutat pe noi.

ing. GTÏÈORGHE DÏMA, îngi- 
ner-séf de producție sectoare 
calde, ing. CORNEL STÄ- 
NËSCU, metalurg-sef, Uzina 
de utilaj petrolier-Tîrgoviște

suprafe-

acum nu

Pentru 
rațională 
iului, a 
lor și 
muncă 
sporirii 
agricole 
sar ca 
colectivă să aibă o 
anumită mărime, di- 
ferenfiata după zo
na naturală în care 
se află. în ultimul 
an, îndrumați de 
organele de partid 
și de stat, de spe
cialiști, membrii a 
două sau trei gos
podării colective 
vecine, cu suprafe
țe mici de teren, 
s-au unit într-o sin
gură gospodărie 
mai mare 
puternică.

Despre faptele 
care i-au < 
pe membrii 
trei gospodării co
lective care exis
tau în comuna Ion 
Roată, raionul Urziceni, să se unească 
înfr-o singură gospodărie, despre re
alizările obfinute și marile posibili
tăți de sporire a producfiei agricole 
și a veniturilor colectiviștilor create 
prin aceasta, se poate afla din bro
șura intitulată „Avantajele marii gos
podării agricole colective" apărută 

■ în Editura
înainte 

podăriile 
na Ion

Chiar „ca pe roate“?
'l

Prin cîteva depozite de combustibil din Capitală
Intrăm odată 

primii "venifi 
poarta depozitului 
nr. 10 ..din cartie
rul 13 ^Septembrie. 
Dinfr-o...privire îfi 
dai seama că lem
ne și cărbuni sînt 
în cantifăfi îndestulătoare. Mașinile de 
tăiat lucrează din plin. Lemnele sînt 
stivuite cu grijă, iar „coridoarele“ din
tre stive — curate ca-n palmă. La în
cărcatul camioanelor, merceologii de
pozitului veghează ca în fiecare trans
port esenfele de lemne și Cărbuni să 
fie proportionate potrivit normelor le
gale. La casierie treaba merge repede.

— Munca e bine organizată — ne 
spun cetățenii. în al|i ani pierdeam 
cîfe o zi, ba chiar două pînă ve
deam lemnele acasă. Acum într-o oră 
iotul e geta. Lemnele ne sînf trimise 
acasă în ziua pe care o indicăm.

Aceeași ordine și bună deservire am 
întîlnit și la depozitul nr. 90 din car
tierul Vitan. La intrarea în acest de
pozit este montată o vitrină intere
santă. în compartimentele

cu 
pe Toamna bate la ușă. E timpul pregătirilor pentru iarnă. La or

dinea zilei — printre altele — este asigurarea combustibilului nece
sar în fiecare gospodărie. Cum Se face în acest an aprovizionarea cu 
lemne și cărbuni ? Redăm mai jos constatările făcute vizitind cîteva 
depozite din Capitală.

puse mostre din lemnele șl cărbunii 
existenfi în depozit, indicîndu-se și 
preful acestora.

lată-ne și la depozitul nr. 68 de pe 
Șoseaua Giurgiului. Și aici sînt lemne 
suficiente. Depozitul e bine utilat cu 
mașini de tăiat, cu benzi transportoa
re, camioane. La prima, vedere fotul 
pare să fie în ordine. Responsabilul 
Alexandru Vena (ine să ne întărească 
prima impresie :

— Treaba merge ca pe roate. Ce
tățenii n-au de ce să se plîngă.

Dar tocmai atunci, cîfiva cetățeni îl 
pun în încurcătură : „Cu noi ce aveți 
de gînd ? Trebuia să luăm lemne
le pe data de 19 august și ne-a)i tot 
amînat..." „Eu sînt programat din luna 
mai“ — a adăugat altul. „Iar eu din 
februariesînf ex-ei

— O inițiativă bine venită. Vitri
na în care este exous combustibi
lul reprezintă o adevărată oglindă 
a depozitului nr. SO.

— Depozitul nr. 9. Pe aci nu se 
simte mînă de gospodar...

(Foto : M. Cioc)'

Responsabilul nu 
se pierde însă 
cu firea. Pe loc în
cep să curgă expli
cațiile. Sînt în
șiruite tot felul de 
cauze : „momen
tele moarte“ (?) in

tervenite în timpul verii, lipsa unor 
mijloace de transport etc. Dar despre 
lemnele care stau vraiște prin curte, 
despre slaba organizare a muncii — 
datorită căreia concediile personalu
lui au fost prost planificate, încît 
acum, în plin sezon, depozitul 
a rămas fără nici un merceolog — nu 
suflă o vorbă. Rezultatul ? Unele 
transporturi au fost făcute la întîm- 
plare de diferiți camionagii,, calitatea 
n-a fost respectată și cetăjenii au fost 
nevoifi să respingă combustibilul li
vrat. Au urmat, firește, alte drumuri, 
alte programări. Gîndindu-te la cuvin
tele responsabilului, te întrebi: oare 
astfel stau lucrurile cînd treaba mer
ge „ca pe roate?". Atunci ce-o fi în- 
sèmnînd proasta organizare?

Penfru desfășurarea ritmică a apro
vizionării cetăfenilor cu combustibil nu 
este suficientă buna organizare a mun
cii în depozite, O mare importantă are 
— așa cum constată pe drept cuvînf 
șeful depozitului nr. 8 din cartierul 
Obor, Valeriu Frigură — felul ___
lucrează mijloacele de transport, cum 
își îndeplinesc planul zilnic. în 
fierul Obor, de exemplu, sînt nu 
pufin de 6 unități de distribuire a 
bustibilului, foarte apropiate 
alta ; ele sînt aprovizionate 
Gara de Est. Alături, la 4-5 stife de 
metri, se află și două garaje I.T.B. — 
„Fîntînica 1" și „Fîntînica 2". Depozite
le sînt aproape de gară, garajele la 
doi pași... Toate condițiile ca treaba să 
meargă repede. Dar nu merge. I.T.B. a 
repartizat camioane penfru deservi
rea depozitelor de lemne din Obor 
nu de la garajele din apropiere, cum 
ar fi fost firesc, ci tocmai din Șos. 
Măgurele, adică de la o distantă de 
cîfiva 
plă : 
șitiile 
jeâză 
ailing 
pe 
făjenii 
așteptare. Nici ptSnul de transport

cum

car- 
I mai 
com

una de 
prin

kilometri. Și iată ce se întîrri- 
șoferii își iau în primire ma
la ora 7, unii dintre el își aran- 
msi întîi fot felul de treburi și 

la depozitele din Obor abia
la opt sau nouă. Astfel ce- 

își irosesc ceasuri întregi în

folosirea 
a pămîn- 
mijloace- 

forfei de 
în scopul 
producției 

este nece- 
gospodăria

și mai

convins 
i celor

Politică.
de a se uni, gos- 
colective din cornu- 

Roată obțineau récolte

destul de bune, în
cepuseră să-și cre
eze ferme de ani
male ; creșteau și 
veniturile colecti
viștilor. Dar exis
tau diferente de la 
o gospodărie la 
alta. De altfel, a- 
vînd suprafețe mici 
de teren, nici una 
dintre ele nu folo
sea rational pămîn- 
tul și for)a de mun
că, mașinile etc. 
Activiști ai comite
tului raipnal de 
partid și ingineri a- 
gronomi i-au ajutat 
pe colectiviști să 
compare, să soco
tească „la bani mă
runți" întreaga ac
tivitate a fiecărei 
gospodării colecti
ve, să vadă de ce 
nici una nici alfa 
nu obțin rezultate 
pe măsura condi- 

>W&> (iilor și posibilități
lor, ce ar trebui să 

facă penfru sporirea producției a- 
gricole, penfru creșterea veniturilor 
Tor. Oamenii au înfeles că, unindu-și 
gospodăriile într-una mai mare, vor 
lucra mai biné și mai cu spor pă- 
mînful, vor putea dezvolta sectorul 
zootehnic și legumicultura, iar chel
tuielile de producfie și administra
tive vor fi mai mici.

în broșură se arată unele reali
zări pe care le-au și obfinuf colec
tiviștii în marea gospodărie, pre
cum și perspectivele de viitor.

ggf z

De vorbă cu regizorii M. Romm, S. Rostoțki, L. Safarov
Și, în sfîrșit, aș sublinia diversificarea 
mereu mai pronunfafă a stilurilor pe 
baza comună a metodei realismului 
socialist. Sînt unii regizori, și tineri și 
mai în vîrstă, ca Tarkovski (autorul fil
mului de o mare frumusețe „Copilăria 
lui Ivan“), Kalik (realizatorul filmului 

om merge după soare“), 
șl Naumov (autorii filmului 
noului venit"), Kalatozov (al

Am fost la Alba Iulia...
CU cîtva timp în urmă ani vizi

tat orașul Alba Iulia, monumentele 
lui Istorică. în jurul vechii cetăți 
se află cîteva parcuri și zone verzi. 
De ce oare aceste locuri de recreâ- 
ție sînt neglijate de gospodarii Ora
șului ? Tovarășii de la Sfatul popu
lar al orașului Albă Iulia nu țin lă 
aspectul orâȘului lor ? (De la Ioan 
Vasile, muncitor).

Lucrare făcută pe jumătate
în anul 1961 au îriceput lucrările 

pentru electrificarea satelor MOgo- 
șești și Muiicelu din raionul Paș
cani. Pînă în toamnă au fost termi
nate iristélâtiiïë de pe șoseaua prin
cipală. Apoi a început instalarea

rețelei electrice pe toate ulițele sa
tului. Dar stîlpii aduși acum un an 
pentru prelungirea rețelei putrèzesc 
în șanțuri. Sfatul popular comunal 
ar trebui să ia de urgență măsurile 
necesare pentru reluarea lucrărilor. 
(De la Gh. Burghelea, gestionar).

Lipsesc din librării
Printre școlile înființată în ulti

mul timp là Roman së numără și 
cele elementare și médii de muzică. 
Mulți elevi au nevoie dé metode de 
pian. Dar din librăriile orașului 
nostru lipsesc asemenea manuale, 
deși pînă acum s-au tipărit cîteva 
ediții. Se apropie deschiderea anului 
școlar și ar fi necesar Ca aceste me
tode să-și facă âpariția cît mai cu- 
rînd în librării, 
funcționar);■

OțO-------------

(De la C. Păunescu,
V ; • r ► •

cu

(Urmare din pag. I-a)

destulă efieacitate, deoarece bi
rourile organizațiilor de bază nu 
s-au îngrijit de instruirea organiza
torilor de grupă.

Recent, comitetul raional a for
mat mai multe colective alcătuite 
din activiști de partid și conduse de

nu este îndeplinit. în ziua de 25 
august, camionul nr. 32 384 a îrt* 
fîrziat o oră și jumătate și, în loc de 
20 de tone, a transportat doar 15 tone. 
Aceeași situa|ie cu camionul nr. 34 833 
și cu altele. într-una din zilele tre
cute, mașina cu nr. 34 132 a transpor
tat doar 12 tone. De ce? Pentru că șo
ferul ei, Emilian Tamaș, a ieșit din de
pozit la ora 12 și s-a întors abia după 
5 ore 1 „Am avut pană“ — a încercat 
el să explice. Dar nu și-a putut justi
fica absenfa.

Și pentru că asemenea practici nu 
sînt combătute cu destulă hotărîre, unii 
profită de aceasta pentru a-și crea cîș- 
tiguri necinstite, nesocotind interesele 
cetăfenilor.

Importantă este și folosirea chibzui
tă a capacităfii mijloacelor de trans
port. Fiecare camion poate duce, în 
aceeași cursă, lemne și cărbuni pen
fru mai multe familii. Dar pentru a- 
ceasta fiecare mașină trebuie să fie do
tată cu grătare de despărfit lemnele 
și cu saci penfru cărbuni. Grătare și 
saci există însă numai la unele ma
șini. Din această pricină, lemnele unor 
cumpărători se amestecă cu ale altora 
sau cu cărbunii, descărcatul se prelun
gește, într-un cuvînt deservirea are de 
suferit. Este greu de înfeles de ce ma
șinile care lucrează în acest sector im
portant al aprovizionării populației nu 
sînt dotate cu ce le trebuie.

Spre deosebire de alte unifăfi, la 
depozitul nr. 79 din cartierul Volun
tari transportul combustibilului nu este 
făcut

membri ai biroului comitetului raio
nal, care au studiat la fața locului 
posibilitățile de creare a unor noi 
grupe de partid în organizațiile de 
bază din gospodăriile colective. Tov. 
Aurel Feneșan, secretar ăl comitetu
lui raional, și instructorul terito
rial Iösif Sîmboan au dat un ajutor 
efectiv biroului organizației de bază 
din G.A.C. din comuna Buza în con
stituirea primelor grupe de partid.
. în scopul îmbunătățirii continue 
a activității grupelor de partid, bi
roul comitetului raional a adoptat 
măsuri pentru instruirea sistemati
că a organizatorilor de grupe ; pen
tru generalizarea experienței celor 
mai bune grupe de partid vor fi 
organizate schimburi de experiență 
pe grupuri de comune sau la ni
velul raionului. Creșterea rolului e- 
ducativ și 
dé pârtia' 
semnat la 
conștiință
viștilor, la activizarea lor în lupta 
pentrU ca toate gospodăriile colec
tive din raion să devină unități so
cialiste înfloritoare.

mobilizator al grupelor 
va aduce un aport în- 
ridicarea nivelului de 

al masei largi a colecti-

de autocamioane, ci de cărufe. 
De ce nu folosi)! mașini? — 

întrebat pe responsabil.
Mașinile nu pot pătrunde aici, 
răspuns el.ne-a

Șoseaua Afumați
Ar fi cazul ca 

rnunei Voluntari 
raionului 1 Mai 
pietruirea șoselei 
felirrion de oraș, 
roși să dea o mînă de ajutor.

★

Aprovizionarea cu lemne șl cărbuni 
pentru iarnă e în plină desfășurare, 
în toate depozitele există combusti
bil din belșug. Dar pentru ca distri
buirea să se facă peste tot în mod 
corespunzător, este necesar ca tova
rășii din conducerea întreprinderii 
„Combustibilul"-București să controleze 
mai sistematic 
să le sprijine 
bune orqanizări 
rëa infnorală a 
care dispun. , 
să fie respectate cu 
un cumpărător să 
timpul.

Drumul care iese în 
e numai hîrtoape.
Sfatul popular al co
și Sfatul populär al 
să ia măsuri penfru 
care leagă gara Pan- 
Cefăfenii ar fi bucU-

activitatea depozitelor, 
în vederea unei mai- 

i a muncii pentru folosi- 
tuturor mijloaceloi de 

astfel ca programările 
strictele și ca nici 

nu-și irosească

G. GRAURE

Convorbirea noastră cu cei trei re
gizori sovietici care ne vizitează fara 
a avut, cum era și firesc, nu numai o 
tematică dar și o desfășurare... cine
matografică. Ideile, imaginile, asocie
rile se îmbinau parcă de la sine în- 
tr-un montaj plin de nerv și vioiciune 
spre a ne sugera un tablou dinamic al 
dezvoltării cinematografiei sovietice în 
etapa actuală.

— Care sînt fenomenele noi cele 
mai caracteristice pentru filmul sovie
tic contemporan ?

La această întrebare 
primul rînd 
ful regizor 
Romm, artist 
porului al 
reprezentant 
rioasei pleiade de ci
neaști sovietici care 
și-au făcut debutul în 
anii 1930—1940, crea
torul unor asemenea 
filme ca faimoasa tri
logie despre Lenin, 
impresionanta realizare 
„Deportatul nr. 217" 
sau recentul „9 zile 
dintr-un an", distins 
cu Marele Premiu — 
Globul de cristal — 
la festivalul de la 

— Spre a înfelege 
avîntul deosebit pe care-l 
cinematografia sovietică în 
— ne spune Mihail Romm — trebuie 
să plasezi acest fenomen în contextul 
dezvoltării impetuoase a întregii noas
tre culturi sub luminoasa înrîurire a 
congreselor XX, XXI și XXII ale parti
dului. Ce au însemnat anii 
sonalifăfii pentru cine
matografia noastră se 
știe astăzi prea bine. 
In 1951 toate cele 16 
studiouri ale tării nu 
izbutiseră să turneze 
mai mult de opt filme. 
Dar nu era numai o 
problemă cantitatiyă : 
majoritatea filmelor 
erau fie închinate pro
slăvirii rolului lui Sta
lin, fie aduse la ace
lași numitor artistic — 
al gustului său. Lichi
darea hotărîtă de către 
partid a cultului perso- 

a urmă- 
s-a reflectat 

și în celelalte 
noastre — și 

Voi începe cu

cunoscu-
Mihail 

al po- 
U.R.S.S., 
al glo-

ne-a

„Un 
Afov 
„Pace 
cărui nou film „Eu, Cuba”, pe un sce
nariu de poetul Evtușenko, este foarte 
așteptat) care practică o cinematogra
fie a căutărilor, a experimentelor,s be 

cînd elfii, ca Serghei 
Gherasimov (în ultimul 
său film „Oameni și 
flare"), lurl Raizman 
(în filmul de amplu 
răsunet „Și dacă a- 
ceasta e dragostea ?“) 
ori Stanislav Rostofki 
(cu al său „în cele 
șapte vlnturl", prezen. 
tat recent pe ecrane), 
se mențin cu bună 
ștlinfă șl oarecum cu 
un sens polemic în II* 
mitele mijloacelor ci
nematografice tradițio
nale.

Un cuvînf în aceas- 
‘ j are de spus și Stanislav 

Rostofki, unul dintre cei mai talentaji 
regizori al așa-numitei „generafii de 
mijloc" din cinematografia sovietică : 

necesar să subliniez că 
niciodată ca în prezent n-au exiști 
în studiourile noastre condifil afît de 
prielnice afirmării tineretului. Și e 
demn de menfionat faptul că, în primul 
rînd, se socotesc răspunzători de pro

movarea tinerelor ta- . 
lente maeștrii genera
ției mai vechi — 
Romm, Gherasimov, 
Kalatozov, Raizman. Se 
petrece astfel o osmo
ză firească a genera
țiilor înfr-un unic avînt 
creator. Numeroase fil
me care au cucerit 
prefuirea spectatorilor 
—- iar unele dintre ele 
chiar premii interna
tionale — au fost lu
crări de diplomă ale 
unor absolvenți ai in
stitutului de cine
matografie. Printre ele 

se numără „Serioja", „Dragostea lu: 
Alioșa" etc. Nu de mult un film de 
scurt metraj al unui student în anul 
II al institutului — e vorba de 
cunoscutului scriitor satiric Serghei 
Mihalkov — a luat un premiu la festi
valul filmelor pentru coptl de la Ve
neția..,

L. Safarov fine să releve, în aceeași 
ordine de

răspuns în

M. ROMM

Karlovy Vary, 
mai profund 

cunoaște 
ultimii ani

fă privirtfS

Socof

cultului per-

S. ROSTOȚKI
nalităfii și 
rilor sale 
cit — ca 
ale viefii 
matografie.
în prezent studiourile noastre produc 
anual circa 120 filme artistice. Firește 
că nu toate se ridică la nivelul unor 
realizări de seamă. Dar 
creațiile cineaștilor întîlnim 
multe filme inovatoare 
înalt înfeles al cuvîn- 
tului, inspirate din 
contemporaneitate, vor
bind spectatorilor în- 
tr-un limbaj profund 
și emoționant despre 
cele mai importante 
probleme pe care le 
ridică construcția co
munismului. în felul a- 
cesta s-au reînnodat 
legăturile cu marile 
tradi(ii revoluționare 
ale cinematografiei 
noastre. în centrul ci
nematografiei sovietice 
s-au întronat cu drep
turi suverane omul de 
azi și viafa lui — iată 
principala realizare din 
ultimii ani a cineaștilor 
nouăzeci la sută din planurile de lu
cru ale studiourilor sînf închinate te. 
maticii contemporane, inclusiv Marelui 
Război penfru Apărarea Patriei. Ase
menea filme ca „Balada soldatului", 
„Cer senin', „Soarta unui om“, 
„Zboară cocorii", „Pace noului ve
nit“, „Casa părintească", „Primăvara 
pe strada Zarecinaia" au lăsat urme 
adîncl în conștiința spectatorilor nu 
numai de la noi, dar și de peste ho
tare. O altă trăsătură importantă a fil
melor noastre este apropierea tot mai 
vizibilă, tot mai accentuată; de minu
nata viafă lăuntrică a omului obișnuit 
— muncitor, savant, ostaș — de pro
cesele reale ale viefii, în locul con
flictelor standard de odinioară. Se ob
servă, totodată, ca o trăsătură domi
nantă a celor mai bune filme realizate 
în ultimul timp, încrederea în puterea 
de judecată a spectatorului, căruia 
nu i se mai oferă solufii de-a gata, 
fiind tot mai mult solicitat să gîndeas- 
că, să participe el însuși la rezolvarea 
problemelor de viafă tratate în film.
= " ♦ o ♦—

nemijlo- 
domenii 

în cine- 
cantitatea. fiul

în

printre 
fot mai 

cel mai

L. SAFAROV

noștri. Peste

idei un aspect important :
— Nu poate fi tre

cută cu vederea nici 
amploarea pe care a 
luat-o dezvoltarea ci
nematografiei în repu
blicile nationale. Eu 
lucrez la studioul din 
Baku, care se strădu
iește să realizeze filme 
cit mai bogate în con
ținut și cu un Colorit 
national cît mai speci
fic. Cu realizări fru
moase se mîndresc ci
neaștii din Tbilisi, Chi- 
șinău, republicile bal
tice...

La întrebarea des 
pre 
juite de vizita în |ara 

fiecare a finut să-și împăr-

impresiile prile-

noastră 
lățească simțămintele :

— Ne-a impresionat tn primul rînd 
omul, omul Romîniei contemporane — 
ne-a spus M’hail Romm. Are în el o 
încredere molipsitoare în viitor, pe 
care i-o dă conștiința realizărilor sale 
de pînă acum. Și poate fi mîndru de 
aceste realizări,..

— Sînt pentru a doua oară în Romî- 
nia — ne-a spus Stanislav Rostofki — 
și pol aprecia pașii uriași pe care i-aji 
făcut în ultimii doi ani. Ritmul de 
construcfii din București m-a uimit pur 
și simplu. Dar litoralul? Dar Brașovul?'

— Ai senzafia — a adăugat L. Sa
farov — că viitorul crește sub ochi1 
tăi. In timpul demonstrației oamenilor 
muncii de la 23 August aveam impre
sia că demonstranfil poartă machetele 
și pancartele cu planurile de viitor nu 
numai ca pe niște simple angajamente, 
ci ca pe adevărate 
zărilor de mîihe, în 
tă puterea sufletului

VICTOR
Desene de RIK AUERBACH

rapoarte ale reâli- 
care cred cu toa- 
și faptelor lor.,.
BÎRLADEANU

TEATRIE * (Samcsamsi
TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Parcul 

N. Bălcescu) : ANTONIU ȘI CLEOPA
TRA — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Parcul Herăstrău) : CRED 
ÎN TINE — (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE“ (Grădina Boema) : VORBA 
REVISTEI — (orele 20,15).

CIRCUL DE STAT : Spectacolele an
samblului Circului din GUANDUN (R. P. 
Chineză) — (orele 20).

SALA C.C.S. : Concert extraordinar 
dat dé Ansamblul de cîntece șl dansuri 
populare al tinerilor amatori din R. P. 
Mongolă — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. O VIATA : Patria 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), București (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Alex. Sahia (9,30; 
11,15; 13; 15; 17; 19; 21; grădină - 19,30;
21.30) , Stadionul Dinamo (20), Stadionul
Republicii (20). 713 CERE ATERIZAREA : 
Drumul Serii (16; 1Ș; 20), Miorița
(10,15; 12; 16; 18,15; 20,30), G. Coșbuc (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Grădina Libertății (20). 
ACORD FINAL : Sala Palatului R. P. Ro
mine (orele 19,30), Republica (8,30; 10,30; 
12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Grădina Pro
gresul (20), Elena Pavel (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21; grădină - 19,45; 21,45), 
Gh. Doja (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Stadionul Giulești (20). VIRSTA DE 
AUR A COMEDIEI : rulează la cinema
tografele V. Alecsandrl (10; 12; 16; 18;
20.30) , 13 Septembrie (10; 11,30; 13; 15; 17;
19; 21; grădină — 19,30), 8 Martie (11;
15; 17; 19; 21,10; grădină - 20), 23
August (10; 12; 15; 17; 19; 21; grădină 
— 19,30; 21,30). COCOȘUL SPERÎE
MOARTEA : rulează la cinematografele 
Mâgheru (10; 12,15; 14,30: 16,45; 19; 21.15), 
I. C. Frittiu (9,30; 11,45; 14; 16,15: 18,30: 
20,45; grădină — 20). 49 DE ZILE IN
FACIFIC : rulează là clnemàtograféle 
1 Mai (10; 12; 18,30; 18: 20,30), Volga (10: 
12: 15; 17; 19; 21). AUSTERI,ITZ -
ambele > serii — cinemascop : Lumina 
(9,20; 12,10; 15; 18; 20,45). VALEA VUL
TURILOR : Tineretului (9; il; 13), înfră
țirea între popoare (16; 18,15; 20,30), Fia-

Căra (10; 16; 18,15; 20,30), Libertății (10; 
12; 14; 16,30; 18,30; 20,30), Arenele Liber
tății (20). LÎNGA PRĂPASTIA ABRUP
TA (VlNATOAREA DE LUPI) - FRAȚII 
KOMOROV ; Tineretului (15; 17; 19;
21). MUNTELE ; Victoria (9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45: 21). PLANETA FURTU
NILOR : Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), V. Roaită (10; 12; 16; 18;
20; grădină — 20,30), Aurel Vlalcu (15; 
17; 19; 21). FILME DOCUMENTARE : ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21 la cinematograful Timpuri 
Noi. CÎND COMEDIA ERA REGE : Ma
xim Gorki (15; 17; 19; 21). OMUL AM- 
FIBIE : Cultural (15; 17; 19; 21). VÎRSTA 
DRAGOSTEI ; rulează la cinematograful 
Alex. Popov (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
MUZICANTUL ORB : Grivița (16; 18,15;
20.30) . FRUMOASA AMERICANA : ru
lează la cinematografele Olga Banele 
(15; 17; 19; grădină — 20,30) și Munca 
(16; 18,15; 20,30). RAIDUL VĂRGAT : ru
lează la cinematograful T. Vladlmlrescu 
(16;. 18; 20). ÎNVIEREA — ambele serii : 
Unirea (16; grădină — 19,45). MONGOLII
— cinemascop : Popular (10,30; 16; 18,15;
20.30) , M. Eminescu (11; 14,30; 16,45; 19; 
21,15), B. Delavrancea (11; 16; 18,15; 20,30). 
LACRIMI TÎRZII : Arta (16; 18,15; 20,30; 
grădină - 20). FANTOMELE DIN SPES
SART ; Moșilor (16; 18,15; 20,30; grădină
— 19,30). TOATA LUMEA RÎDE, CTNTÄ 
ȘI DANSEAZĂ : rulează la cinematogra
ful Donca Simo (16; 18; 20).

RADIO, vineri 31 august. • Pagini 
muzicale inspirate de versurile lui Tu
dor Arghezl — orele 10,30 — I • Muzică 
din operete — orele 11,30 — I o Melodii 
din filme — orele 12,20 — I « Limba 
noastră - orele 13,15 - II • Muzică de 
estradă - orele 14,30 - II • Actualita
tea în țările socialiste — orele 15,35 — 
II 9 Puține simfonice — orele 15.45 — 
I o Vorbește Moscova — orele 16,15 — I 
• Din prelucrările de folclor ale com- 
fT-ftorllbr noștri - orele 16,30 — II 
o în slujbă patriei — orele 17,30 — I 
S Partită nr. 1 pentru vioară solo de 
Bach — orele 18,00 — I • Fragmente

din opereta „Secretul lui Marco Polo“ 
de Lopez — orele 18,30 — li • Emisiune 
culturală — orele 19,00 — I • Muzică 
ușoară romlnească — orele 19,00 — II 
• Teatru : „Urmă pe pămînt de Solodar 
— orele 19,30 — II • Cfntă fanfara G.A.C. 
din Cosmeștl, regiunea Iași — orele
20.15 — I • Muzică din opere — orele 
21,00 — II • Jurnalul satelor — orele
21.15 — I • Ciclul „George Eriescu“ 
compozitor — orele 23,15 — II • Pagini 
alese din muzica ușoară — orele 23,20
— I.

CUM E VREMEA
în țară : vremea a fost ușor ins- 
și a continuat să se răcească, 
a fost schimbător, temporar noros. 
în sudul și estul țării au căzut 

1 sub -formă de

Ieri 
tabilă 
Cerul 
Local __ ___ r_
ploi intermitente și „„„ 
averse însoțite de descărcări electrice. . 
Vintul a suflat slab pînă la potrivit, pe 
alocuri cu intensificări trecătoare din 
sectorul vestic. Temperatura aerului la 
ora 14 înregistra valori cuprinse între 
14 grade la Rădăuți și 31 grade la Dren- 
cova șl Turnu Severin.
< Bucure?t> : Vremea a fostinstabilă și s-a răcit ușor. Cerul a fost 
schimbător, mal mult noros. Au căzut 
ploi intermitente însoțite de descărcări 
electrice, vintul a suflat potrivit cu in
tensificări temporare, predominînd din 
sectorul sud-estic. Temperatura maxim? 
a fost de 30 grade.

Timpul probabil pentru zilele 1, 2 sl 
septembrie : ’ ’

Vremea în general instabilă, cu ce 
schimbător și cu ploi sub formă d 
averse. Vint slab pînă la potrivit, dir 
nord-vest. Temperatura în scădere 1, 
început apoi in creștere. Minimele voi 
fi cuprinse între 6 șl 16 grade iar . maxi - 
scăzute"41"6 30 diî 8rade, Local mai 

în București : Vremea ușor Instabilă 
cu cer schimbător. Dupfi-amiaza vor că
dea ploi de scurtă durată, vînt slab 
ta XterT SCădere Ia încePut’
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Cu prilejul zilei de 23 August
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN
București

Dragi tovarăși,
Cu ocazia sărbătorii dv. nationale din 23 August, Comitetul Central 

al Partidului African al Independentei vă transmite felicitările sale 
tovărășești.

Militanții Partidului African al Independentei, avangarda oamenilor 
muncii senegalezi și a maselor largi populare, urmăresc îndeaproape 
eforturile și succesele dv. în construirea societății socialiste. Ei vă ex
primă urările cele mai bune pentru dezvoltarea în țară dv. a bazei 
tehnice-materiale a socialismului, încheierea procesului de creare _a 
relațiilor de producție socialiste în întreaga economie,. în scopul desă- 
vîrșirii construcției socialiste în țara dv.

' htem ferm convinși că poporul dv., fidel hotărîrilor celui de-al 
III- : Congres al dv. și condus fiind de P.M.R., avînd în frunte Comi
tet! său Central marxist-leninist, pe tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, 
va .e?ge' din victorie în victorie.

Partidul African al Independenței din Senegal (P.A.I.), un partid 
marxist-léninist tînăr, care și-a ținut recent primul său congres, și care 
este angajat în lupta pentru' o independență națională âdevărată și 
crearea iinui stat senegalez de democrație națională, muncind pentru 
închegarea unui front unit senegalez al independenței, este conștient 
de faptul că beneficiază de-experiența și victoriile lagărului socialist, 
din care țara dv. cu cinste face parte.

Trăiască 23 August ! .
Trăiască prietenia între 'popoarele din Romînia și Senegal !
Trăiască pacea mondială !

Dakar

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI AFRICAN AL INDEPENDENȚEI

Complex de deservire al cooperației meșteșugărești din orașul 
Ploiești. 

---------- OoO----------

artiști și formațiiTurnee ale unor 
artistice de peste hotare

După cum anunță Ö.S.T.A., în" 
luna • septembrie, .sînt așteptați !să 
sosească în țară . o serie de artiști 
și formații artistice din străinătate.

La începutul lunii viitoare, Tea
trul national din Budapesta, decorat 
cu ordinul „Steagul roșu al, muncii”, 
va întreprinde un turneu în Bucu
rești. cu spectacolele : „Oedip-rege” 
de . jfocle, „Viața Ivii Galilei” de 
Berthold Brecht ’ și" „Cer întunecat“ 
de Darvas Jözsef.’

„Berlinul salută Bucureștiul” se 
intitulează spectacolul ansamblului 
berlinez- ■ „Friederichstadt-Palast”, 
care va întreprinde un. turneu înce- 
pînd de la. 22 .septembrie. Artiștii, 
din R.D. Germană. vor da o série 
de spectacole .în sala Palatului R.P. 
Romîne, cu numere de balet, dan-

suri, acrobații etc. Odâtă ctt ansam
blul, vine în turneu și cîntăreața de 
muzică , ușoară Vanna Olivieri.

Orchestra simfonică a pionierilor 
din Sofia va prezenta la București, 
Ploiești, Brașov, Sibiu și Cluj o serie 
de concerte. Orchestra va fi dirijată 
de Vladi Simeonov.

Iubitorii de muzică.vor avea, de 
asemenea, prilejul să asculte pe vio
lonista bulgără Dina Schneiderman, 
laureată a concursului international 
de interpretări muzicale de la Ge
neva 1960. Tot din R.P. Bulgaria 
va sosi, pentru a cînta în cîteva 
spectacole de operă la Brașov și 
Cluj, baritonul Asen Selimsky, de 
la Opera de stat din orașul Russe.

(Agerpres)

(Urmare din pag. l-a)

fjfrßß otârît, omul acesta nu vrea să 
SS SB ’orbească despre aportul'lui; 

tr<__ e să 1 se spună ceva care
să-l scoată din rezervă.

— Nu ' crezi, tovarășe Cișmaș, că 
atribui un rol prea mare laturii teh
nice ? Oare munca politico-educati- 
vâ n-a avut nici un rol ? Dumneata, 
ca șef de brigadă, cum ai' trezit la 
oameni interesul pentru- tehnica 
nouă ? - ■'

incer vorbind, am în brigada 
r 'ăiețl tineri și simt la ei efectul 
e iei generale. Ei singuri pun 
între, ti, îmi cei explicații; într-un 
fel ma mobilizează : nu ■■ e nevoie 
să-i „impulsionez" eu. Acesta e a- 
devărul. De ce să considerăm bri
gada-un organism închis în sine? 
Băieții ; urmează diferite cursuri, 
partidul și U.T.M.-ul au sădit în su
fletul lor dorința de a se > califica, 
de a se educa.

Totuși, stînd de vorbă cu munci
torii din brigada lui și adunînd 
frînturi din. cele spuse de el însuși, 
se poate reconstitui cîte ceva din 
activitatea și metodele educative fo
losite de Cișniaș'. Ca un căpitan de 
vapor, îi place să-i treacă oamenii 
prin față,‘adică să plece ultimul de 
la lucru și să vină piimul. Exem
plul personal a cîntărit greu în ba
lanță. Nu se mai ține minte cînd s-a 
discM l ultima oară' în brigada a- 
csr Vreo îritîriiere sau vreo ab- 
sr tfemotivată ; é mult de a-

nul din temeiurile puterii lui 
Cișmaș ‘ca educator stă în cultura 
lui, în cunoștințele extrem de va
riate pe' care nu încetează'■ să le 
asimileze. Trei ani de zile secretar 
al organizației de partid — aflul a- 
cesta, fiind cctm bolnav, a fost scu
tit de o serie dfe munci printre care 
și aceasta —, secretai ăl comisiei 
de indtisirie -locală a sfatului popu
lai orășenesc, Cișmaș, în mijlocul 
activității sale clocotitoare,' și-a gă
sit tlmp'srrși facă o bibliotecă bo
gată in ctfre, alături de cărțile ideo
logice și litéigte; se află legendele 
eg’.pteriilor- și grecilor aritici,' cărți 
de istorie, însemnări àlé explorato
rilor, volume de științe naturale ; 
și-a făcut, 'cu magnetofonul și alte 
aparate, un adevărat „combinat" 
muzical-distractiv deasupra căruia

Primirea de către tovarășul Stefan Voitec 
a tovarășului 1.1. Palețkis, vicepreședinte ai Prezidiului 

Sovietului Suprem al Ö. R.S.S.
Joi la amiază, tovarășul Ștefan 

Voitec, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, a primit 
vizita tovarășului I. I. Paletkis, vi

cepreședinte al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

--------- o® o---------Întâlnirea delegației Asociației de prietenie sovieto-rominé cu oameni ai muncii din Capitală
Joi după-amiază, membrii delega

ției Asociației de prietenie sovieto- 
romîne, care ne vizitează tara, s-au 
întîlnit la Casa prieteniei romîno- 
sovietice cu oameni ai muncii din 
Capitală.

Au fost prezenti numeroși munci
tori, tehnicieni și ingineri din în
treprinderile bucureștene, oameni de 
știință, artă și cultură, precum și 
membri ai Consiliului General 
A.R.L.U.S.

Au participat, de asemenea, re
prezentanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

Salutînd pe oaspeți, în numele 
Consiliului General A.R.L.U.S. și al 
oamenilor muncii din Capitală, acad. 
P. Constantinescu-Iași, vicepreședin
te al Consiliului General A.R.L.U.S., 
a subliniat că vizitele pe care oa
menii sovietici le fac în țara noa
stră sînt întotdeauna prilejuri de 
afirmare a sentimentelor profunde, 
de dragoste și prietenie dintre cele 
două popoare.

A luat apoi cuvîntul V. I. Kono- 
top, membru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Sovietului re
gional Moscova, conducătorul dele-- 
gației Asociației de prietenie sovieto-.

romîne, care a mulțumit pentru pri
mirea caldă făcută în țara noastră. 
Vorbitorul a relevat apoi aspecte 
din activitatea Asociației de priete
nie sovieto-romîne în direcția popu
larizării în Uniunea Sovietică a 
realizărilor poporului nostru pe dru
mul construcției socialiste, realizări 
pe care oamenii sovietici le urmă
resc cu satisfacție și bucurie. în în
cheiere, V. I. Konotop a împărtășit 
impresiile culese în timpul vizitei 
în țara noastră.

întîlnirea oaspeților sovietici cu 
oamenii muncii din Capitală a con
stituit o caldă manifestare a prie
teniei de nezdruncinat dintre po
poarele romîn și sovietic.

Oaspeții sovietici și participant» 
la întîlnire au asistat apoi la un 
program artistic.

*
Seara, Consiliul General A.R.L.U.S. 

a oferit o masă în cinstea delega
ției Asociației de prietenie sovieto- 
romîne.

Au luat parte reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București. (Agerpres)

————Oo-o

Consfătuirea cadrelor de conducere
din institutele de învățămînt superior

în zilele de 29 și 30 august a avut 
loc, în aula Universității din Bucu
rești, consfătuirea cadrelor de . con
ducere din institutele dé învățămînt 
superior asupra sarcinilor legate de 
deschiderea noului an de învățămînt 
universitar.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de aoad. Ilie Murgulescu, mi
nistrul învățămîntului, care a făcut 
o serie dé recomandări îh legătură 
cu buna desfășurare a noului an de 
învățămînt superior.

în referatul prezentat de tov. Șt. 
Bălan, adjunct al ministrului învă- 
țămîntului, au fost subliniate suc
cesele obținute în învățămîntul su
perior, pentru satisfacerea necesi
tăților economiei și culturii din țara 
noastră. în anul universitar 1962- 
1963 numai cursurile anului I vor fi 
urmate de peste 27 000 de studenți, 
'față de 26 000 -cîțl existau în toți 
anii de studii ’ în învățămîntul su
perior, în 1938.- O atenție mai mape 
a fost acordată formării cadrelor cu 
pregătire superioară pentru nevoile 
agriculturii noastre socialiste. La 
întocmirea planurilor și programe-- 
lor de învățămînt pentru noul an

s-a avut în vedere întărirea legă
turii ■ învățămîntului cu ^practica 
construirii socialismului în țara 
noastră, asigurarea unei baze știin
țifice largi.

Vorbitorul. a subliniat, de aseme
nea, necesitatea intensificării legă
turii inștitutelor de învățămînt su
perior cu producția industrială și 
agricolă, îmbunătățirii muncii edu
cative în rîndul studenților.

în cadrul consfătuirii, din partéa 
Universității „Al. I. Cuza“ din Iași, 
Institutului pedagogic de 3 ani din 
Timișoara, Institutului agronomic 
„N. Bălcescu" din București, Insti
tutului politehnic din Brașov și 
Institutului de medicină din Cluj au 
fost prezentate referate privind mă
surile luate pe plan local pentru 
continua îmbunătățire a activității 
învățămîntului superior.

Pe marginea rapoartelor prezen
tate s-au purtat discuții, vorbitorii 
făcînd importante propuneri pentru 
desfășurarea în bune condiții a nou
lui an de învățămînt universitar.

(Agerpres)
OeO-

I N F O R
® Joi la amiază s-a înapoiat în Capi

tală delegația Consiliului general 
A.R.L.U.S., condusă de Marin Florea 
Ionescu, vicepreședinte al A.R.L.U.S.-ului, 
care a vizitat U.R.S.S., la invitația Aso
ciației de prietenie sovieto-romîne.

(Agerpres)

M A Ț I I
• In comuna Hălchiu s-a deschis zi

lele trecüte Casa agronomului din re
giunea Brașov.

0 Zilele acestea, la Sinaia și Bușteni 
a sosit o nouă serie de oameni ai mun
cii veniți să-și petreacă concediul de o- 
dihnă. Sint peste 2 800 de muncitori pe
troliști din Moldova și Oltenia, siderur- 
giști de la Hunedoara, mineri din Valea 
Jiului, mecanizatori din Dobrogea.

Vizita lui U Thant in LLR»S»S>
Întîlnirea cu ziariști sovietici și străini

MOSCOVA 30 (Agerpres)—TASS:
La 30 august U Thant, secretarul 

general provizoriu al O.N.U., a de
clarat că la 28 august a discutat cu 
N. S. Hrușciov „probleme care stau 
în fața lumii și, îndeosebi, în față 
Organizației Națiunilor Unite”.

U Thant s-a întîlnit la hotelul 
„Sovetskaia” cu ziariști străini și 
sovietici. El a. d'eclarat că „este foar
te greu de énumérât1 toate proble
mele care au fost discutate, numă
rul lor este foarte mare”.

„Am rămas cu impresia că N. S. 
Hrușciov dorește să pună capăt tu
turor rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial”.

U Thant a fost întrebat dacă N. S. 
Hrușciov a spus că în cadrul O.N.U. 
ar putea avea loc o conferință ur
mărind micșorarea încordării inter
naționale.

„Da, am discutat unele aspecte ale 
acestei probleme”, a răspuns U 
Thant.

Răspunzînd la o altă întrebare, 
U Thant a declarat: „Am impresia 
că N. S. Hrușciov ar fi dispus să sè 
întîlnească cu președintele Kennedy

dacă împrejurările vor reclama o a- 
semenéa întîlnire”.

Răspunzînd unuia din corespon
denți, U Thant a spus Că în timpul 
convorbirii N. S. Hrușciov „a ridicat 
problema admiterii Republicii Popu
lare Chineze în O.N.U.”.

El a declarat că în timpul convor
birii cu N. S. Hrușciov nu a fost 
discutată problema alegerii lui U 
Thant în funcția de secretar gene
ral al O.N.U. „După cum am mai de
clarat, vizita mea în U.R.S.S. nu are 
nici o contingență cu perspectiva de
semnării sau nu a candidaturii mele 
la funcția de secretar general”.

U Thant a declarat în încheiere 
că vizita sa în Uniunea Sovietică a 
fost „extrem de instructivă”.

*
VARȘOVIA 30 (Agerpres). — 

P.A.P. : U Thant à sosit într-o vizi
tă oficială dé două zile lâ Varșovia.

Ședinfa guvernului 
francez

PARIS 30 (Agerpres). — La 29 au
gust a avut loc la Paris o ședință a 
Consiliului de Miniștri. Potrivit re
latărilor agenției France Presse, în 
cadrul acestei ședințe președintele 
de Gaulle „a confirmat intenția sa 
de a lua inițiative necesare pentru 
a asigura continuitatea statului, re
publicii și instituțiilor republicane”. 
Aceeași agenție subliniază că, în 
urma recentului atentat la viața ge
neralului de Gaulle și în urma che
mărilor O.A.S. la noi acte teroriste 
și de tulburare a ordinii publice, în 
cercurile politice franceze „se vor
bește mult despre ideea alegerii 
unui vicepreședinte al Republicii 
Franceze".

Dezvoltarea rețelei 
de transporturi in Cuba
HAVANA 30 (Ageiyres). — în 

Cuba a fost reorganizată și extinsă 
rețeaua de transporturi. Transpor
tul de pasageri pe căile ferate a 
Sporit în primul trimestru al a- 
cestui an cu 12,54 la sută în com
parație eu perioada corespunzătoa
re a anului trecut.

După cum relatează agenția 
Prensa Latina, în prezent Cuba 
dispune de o flotă transoceanică, 
de linii aeriene interne și interna
ționale, de o rețea de căi ferate 
care se reconstruiește pe baze noi, 
de servicii eficiente de autobuze, 
de mari parcuri de autocamioane 
etc. Toate acestea contribuie în 
mare măsură la construcția econo
mică a țării.

Guvernul a organizat în întreaga 
țară numeroase centre de școli 
pentru conducători auto, mecanici 
și experți în domeniul transportu
rilor.

---------- o® o----------

Agravarea situației din Argentina
BUENOS AIRES 30 (Agerpres). — 

La numai cîteva ore după anun
țarea numirii de către președintele 
Guido a unui nou ministru al ar
matei, în persoana fostului secretar 
de stat la Ministerul Informațiilor, 
Adolfo Lanus, situația politică din 
Argentina s-a agravat din nou. Po
trivit agenției Reuter, colonelul 
Jüan Francisco Guevara, unul din
tre cei mai proeminenți sprijinitori 
de pînă acum ai președintelui Gui
do, s-a. răsculat împotriva noilor 
autorități militare și a anunțat că 
sé consideră „eliberat de orice an
gajamente“. Colonelul Guevara a a- 
drésat o proclamație în care decla
ră că „legiuni de oameni se află 
alături de noi“.

Agenția subliniază că aceste évè- 
nimenté au loc „într-un climat cînd 
circulă zvonuri despré o iminentă 
lovitură de stat militară". în ce pri
vește numirea lui Adolfo Lanus î'n 
postul de ministru al armatei, potri
vit agenției, unul din conducătorii

rebelilor a declarat că „el va ocupa 
această funcție îh mod pfovizôriu“.

Odată cu agravarea crizei politice 
din Argentina sè intensifică lupta 
revendicativă a oamenilor muncii. 
După cum transmite Associated op
press, „greva funcționarilor de la ,u 
serviciile de poștă și telegraf a in- -, 
trat miercuri în a șasea zi. Fabri- ,,, 
cile de conserve de carne, a căror 
producție este exportată în cea mai 
mare parte în Anglia, sînt închise 
din cauza unei greve generale, iar 
greva muncitorilor tipografi a făcut 
ca majoritatea ziarelor să nu apară".

Agenția Prensa Latina relatează. . . 
la rîndul ei că guvernul Guido a 
fost silit să anunțe că nu va între
prinde nici un fel de acțiuni împo
triva Confederației generale a mun
cii, cea mai mare uniune sindicală 
din Argentina, după ce conducăto
rii confederației au declarat că vor 
chema la grevă generală dacă gu
vernul se va amesteca în treburile 
sindicatelor.

lucruri...
se află un glob pămîntesc înconju
rat de un avion cu reacție, simbol 
al tehnicii • moderne. Cu tinerii din 
brigada lui, Cișmaș știe să vorbeas
că despre orice subiecte, de la cele 
ale meseriei și ale vieții- politice 
pînă la artă și piscicultură — și în 
toate știe să aducă un punct de 
vedere sănătos, de om înaintat și 
bine informat, cu o exprimare pre
cisă și plastică, rod al lecturilor 
sale literare și științifice. Tinerii, 
care uneori se mai lasă fascinați de 
către un lăudăros mărunt întîlnit pe 
la cîte o bodegă, au găsit că acest 
comunist matur, disciplinat și cult 
e de o mie de ori mai interesant și 
s-au simțit îndemnați să învețe la 
rîndul lor pentru a putea deveni ast
fel de oameni. Nici un eveniment poli
tic nu trece necomentat în brigadă, se 
citesc adesea în colectiv materiale 
mai importante ; la această tradiție 
s-a ajuns treptat., Cișmaș a văzut 
că unii, după descărcarea fontei, a- 
tunci cînd fac o scurtă pauză ca 
să mănînce, vor să se odihnească, 
să se relaxeze, n-au obișnuința de 
a citi. în schimb, anumite subiecte 
îi atrăgeau în mod special ; de pil
dă, un șir de foiletoane despre u- 
neltirile spionajului imperialist în 
Orientul apropiat. Un muncitor care 
citea în limba germană a început să 
16 traducă în pauze frînturi dintr-un 
roman pe care nu-1 cunoșteau ; cine 
nu era interesat, se ținea deoparte, 
dar curînd toată brigada a început 
să se adune în pauze, să stea de 
vorbă. Curînd, membrii brigăzii pu
teau fi văzuți împreună la diferite 
expoziții, spectacole ; vizltîndu-1 pe 
Cișmaș ‘acasă, unii au început să 
fie ceva mai economi, propunîndir-și 
să-și cumpere și ei unul sau altul 
dintre obiectele văzute la șeful bri
găzii lor.

nul dintre lucrurile cele mai 
Interesante — șl poate cel

mai greu de redat — este respectul 
și ascultarea de care se bucură șe
ful brigăzii, ca un om în vîrstă și 
înțelept (are numai 27 de ani), fără 
ca autoritatea lui asupra oamenilor 
din brigadă să stînienească în cea 
mai mică măsură prietenia și un 
anumit iei de veselie la lucru. Cînd 
atinge acest subiect, furnalistul — 
atît de rezervat în alte privințe — 
devine vorbăreț •

— O dată cineva a venit la mine 
și mi-a spus : „Nu-mi place, frate, 
la voi se rîde prea mult, nu știu 
cum, dar nu se lucrează destul de 
serios". I-am răspuns că nu înțe
leg : brigada noastră a dat pe pri
mul semestru al anului vreo trei mii 
de tone de fontă peste plan ; față 
de anul trecut, cînd se obținea o 
tonă de fontă pe fiecare metru cub 
volum util în 24 de ore — în acest 
an s-a ajuns la 1,227 tone. Și a- 
tunci, cum adică nu se lucrează se
rios ? Absențe nemotivate nu-s, dis
ciplina e: exemplară. Dar ce se în- 
tîmplă ? îmi place ca oamenii să 
stea în fața mea degajați și nu în
cordați. Cînd. trecem în revistă sar
cinile zilei, mai fac o glumă, două ; 
indicațiile nu le dau pe ton de co
mandă, le dau ca și cum le-aș cere 
sfatul — și totuși sînt executate în
tocmai. Cînd vreun om are o ne
lămurire, nu se sfiește să mă în
trebe, iar dacă are vreo propunere, 
vreo idee, nu stă să se socotească 
de șapte ori pînă să-mi spună ce 
are pe suflet. Cred că tovarășul a- 
cela care găsea că e prea multă 
veselie avea o concepție greșită 
despre stilul în muncă, se obișnuise 
să lucreze încruntat. Dar de ce să 
fim mereu încruntați î Muncim liber, 
treburile nu merg rău, critica și au
tocritica ne ajută să mergem îna
inte ; firește, e nevoie să te și în
crunți cîteodată, dar cînd vezi cu 
cît elan lucrează băieții și cum s-a 

■schimbat munca în bine, ai dreptul 
să fii și vesel.

Există oameni neastîmpărați, și 
Cișmaș, cu siguranță, s unul dintre 
aceștia. Pentru el, a ști cîte lucruri 
se petrec pe lume, a verifica me
reu cîte lucruri bune poate face 
un om, a devenit un principiu de 
bază al existenței, fără de care 
viața n-ar avea mare farmec. L-am 
întrebat cum își împarte timpul pen
tru a reuși să se ocupe atît de per
severent de educația tinerilor din 
brigada lui.

— Unele lucruri se fac în mod 
firesc, nu-i nevoie să-ți rezervi timp 
pentru ele. Ca să trăiești, ca să 
respiri, nu-ți consacri un timp spe
cial ; or, a sta de vorbă cu un to
varăș, a încerca să-l influeîrțezi în 
bine, e un lucru natural, e ca și 
cînd ai respira...

0 „Bucurie, mîndră floare” se intitu
lează noua culegere de folclor poetic 
contemporan editată de Casa regională 
a creației populare din Suceava.

CEL MÂI MARE HOTEL
BIN EUROPA

La Moscova, în apropieré de 
Kremlin, a început construirea ce
lui mai mare hotel din Europa. Cele 
patru clădiri cu cîte 11 etaje vor a- 
vea îh total 3 200 de camere. Nu
mărul. total al locurilor în restauran
tele, braseriile, barurile și bufetele 
acestuia va fi aproximativ de 5 000. 
în complexul de hoteluri intră și o 
sală de concerte cu 3 000 de locuri, 
în funcție de genul spectacolului, 
sala va putea fi transformată : la 
cerere, dușumeaua se ridică la nive
lul estradei. Pe ea vor putea încă
pea un Cor și o orchestră de 600—700 
de persoane'.

Hotelul va fi construit în trei ani.

UN NOU SCANDAL ÎN TEXAS

în statul Texas (S.U.A.) s-a de
clanșat un nou scandal în legătură 
cu o mare escrocherie a businessma- 
nilor și cu cazuri d'e corupție a func
ționarilor guvernamentali. La 28 au. 
gust, autoritățile statului Texas au 
declarat că funcționarul guverna
mental Murphy a primit de la „pi
rații petrolului" suma de 58 000 de 
dolari pentru participare la opera
țiile frauduloase de forare din Te

xasul dé est. Agenția U.P.I, trans
mite că Murphy nu este singurul 
funcționar guvernamental amestecat 
în această afacere.

46 000 ACCIDENTE DE MUNCĂ 
ÎNTR-UN TRIMESTRU

Peste 46 000 de accidènte, dintre 
care 170 mortale, au avut loc în 
întreprinderile industriale engleze 
numai în al doilea trimèstru al a- 
cestui an. Publicînd aceste daté, Mi
nisterul Muncii anunță că numai 
lima trecută în întreprinderile en
gleze au fost accidentate mortal 88 
de persoane.

TN CELULE SEPARATE...

La 28 august, poliția dm Albany (sfa
tul Georgia) a arestat și a aruncat în 
închisoare 70 de reprezentanți ai cle
rului din regiunile de nord ale țarii, 
care au sosit în acest oraș pentru a 
protesta împotriva prigoanei rasiste. în 
închisoare ei au fost întemnițați în ce
lule separate în funejie de culoarea 
pielii, întrucît în sudul Statelor Unite 
în închisori, la fel ca și în școli, parcuri 
și stații de autobuz, se aplică segrega
ția rasială.

INCENDIILE DIN CALIFORNIA
SE EXTIND

Celé două muri incendii de păduri 
ièbucnltè în California in cursul zi
lei de marți continuă să ta propor
ții. Pînă în prezent — scrie agenția 
France Presse — au ars aproximativ 
16 000 hectare de pădure. în apro
pierea orașului Los Angeles au föst 
evacuate două așezări, Newhall și 
Saugus, amenințate de flăcări. Cel 
de-al doilea incendiu, care înaintea
ză pe o lățime de 35 km. amenință 
două centre de lansare a rachete
lor.

NOT E

interviul nostru ; jn curînd, la handbal in 7
Rînd pe rînd, diferitele discipline spor

tive .își reiau activitatea competitională.
Campionatul republican la handbal în 

7 Începe la 9 septembrie.
Pentru a prezenta cititorilor noștri vii

toarea activitate a handbaliștilor noștri, 
ne-am adresat tovarășului LUCIAN GRI- 
GORESCU, secretar general al Federației 
romîne de handbal, care ne-a relatat 
următoarele :

■ înainte de începerea campionatului re
publican. în tara noastră va evolua echi
pa masculină „Spartacus”-Budapesta, 
campioana R. P. Ungare, care va juca la 
2, 4 și 6 septembrie în orașele Sibiu, Si
ghișoara și București. La 9 septembrie 
începe a V-a ediție a campionatului re
publican, cea mai importantă competiție

handbalistică internă. In a doua jumăta
te a lunii noiembrie, echipa masculină a 
R. P. Romîne va face un turneu în Uniu
nea Sovietică.

în luna decembrie, la București .se vor 
disputa întîlnirile internationale R. P. 
Romînă—R. D. Germană (masculin) și 
R. P. Romînă—R.P.F. Iugoslavia (masculin 
si feminin).

Tot în acest an selecționate bucureș
tene vor participa la turneele interna
tionale de handbal organizate la Berlin 
și Praga.

Așadar, avem un program competițio- 
nal, care asigură jucătorilor noștri o ac
tivitate continuă. (Interviu luat de M, 
POPESCU).

Pregătiri pentru întrecerea atleților europeni
0 în ziua de 29 august a expirat ter

menul pentru înscrierea definitivă a con- 
curentildr pe probe. Pînă la începerea 
competiției, membrii comisiei tehnice à 
campionatelor europene de atletism de 
la Belgrad vor verifica listele de în
scrieri și vor stabili componenta seriilor 
la probele de alergări. De asemenea, va 
fi trasă la sorti ordinea culoarelor.

® Cu excepția probelor de 10 000 m, 
maraton si a celor două curse de mars 
(20 km și 50 km), toate celelalte alergări 
se vor desfășura în serii și finale, iar 
unele probe, ca cele de sprint, vor avea 
și semifinale.

O Au fost stabilite înălțimile interme
diare : înălțime băieți : 1,75 m, 1,80 m,
l, 85 m, 1,90 m, 1,95 m, 2,00 m. 2,03 m, 
2,06 m, 2,09 ,m și mai departe ștacheta 
va fi înălțată din 3 în 3 centimetri ; pră
jină : 3,80 m, 3,90 m, 4,00 m, 4,10 m, 4,20
m, 4,30 m, 4,40 m, 4,45 m, 4,50 m, 4,55
m, 4,60 m, și apoi din 5 în 5 centimetri ; 
înălțime femei : 1,50 m, 1,55 m, 1,58 m, 
1,61 m, 1,64 m, 1,67 m, 1,70 m 1,73 m, 
1,76 m, 1,79 in și apoi din 3 în 3 centi
metri. -......... - —

® Cu prilejul Campionatelor europene 
vor avea loc congresul ordinar al Frde-

rației internaționale de atletism (Î.A.A.F.) 
și reuniuni - ale diferitelor sale comisii și 
comitete.

0 Pista Stadionului Armatei Populare 
din Belgrad a fost reamenajată. Stadio
nul are o capacitate de 50 000 de locuri 
și se află Ia 2,5 km de centrul orașului.

0 în imediata vecinătate a tribunei 
rezervate ziariștilor a fost amenajat cen
trul de presă al campionatelor. Aici au 
fost instalate 50 de cabine . telefonice, 
teletipuri și instalat» telefotografice.

0 Cu ocazia campionatelor europene 
poșta iugoslavă va scoate o emisiune 
specială de timbre cu subiecte atletice.

Campionatele mondiale 
de ciclism

ROMA 30 (Agerpres). —
Cursa contra cronometru pe echipe, 

prima probă a campionatului mondial de 
ciclism pé șosea, s-a disputat joi la Bres
cia (Italia), pe un traseu In lungime de 
112,600 km. La start s-au prezentat 19 
echipe reprezentative (în loc de 16 ctt 
se anunțase inițial). Plecarea s-a dat din 
3 în 3 minute, la ora prinzului, pe o căl
dură caniculară, care a sporit dificultă
țile Întrecerii. Cu toate acestea, timpu
rile înregistrate au fost remarcabile. 
Echipele clasate pe primele 7 locuri au 
realizat medii orare de peste 44 km. Vic
toria finală a revenit selecționatei Italiei, 
urmată de Danemarca. Neașteptată a fost 
comportarea echipei Uruguayului, clasată 
pe locul 3. De altfel, cursa a fost mar
cată și de alte surprize. Echipa Belgiei, 
una din principalele favorite, s-a clasat 
doar pe locul 16, iar R.P. Polonă pe lo
cul 14.

Formația R.P. Romîne, alcătuită din 
G. Moiceanu, C. Dumitrescu, I. Cosma și 
A. Șelaru, a ocupat locul 7. Echipa noas
tră a făcut, fn general, o cursă bună, 
reușind să obțină o medie orară de 
44,090 km. La km 80, cicliștii noștri au 
ajuns din urmă echipa Belgiei, care ple
case cu 6 minute înainte.-

Iată Qrdinea primelor 10 echipe : 1.
Italia; 2. Danemarca; 3. Uruguayi 4. 
U.R.S.S.; 5. Olanda; 6. Franța; 7. R. P. 
Romînă; 8. Elvețiai 9. R.S. Cehoslovacă; 
10. Iugoslavia.

Azi, la Constanța

începe turneul internațional de baschet
Astăzi, in sala sporturilor de lâ Con

stanta, va începe turneul international 
feminin de baschet la care participă e- 
chipele selecționate ale R.S.S. Ucrainene, 
R. P. Ungare, R.P.F. Iugoslavia si R. P. 
Romîne. Turneul se anunță deosebit de 
interesant șl constituie un bun prllei de

verificare în vederea campionatului eu
ropean ce va avea loc la sfîrșitul lunii 
septembrie la Mulhouse (Franța).

în jocurile de astăzi, echipa R. P. Ro
mîne va Intilni formația R. P. Ungare, 
in timp ce echipa R.S.S. Ucrainene va 
primi replica echipei Iugoslava!.

Moftul cu covrigii
Pare, la prima vedere, o pilulă 

scoasă din raftul rubricii de umor 
a vreunei reviste ce se tipărește 
in patria lui Mark Twain. Pare 
doar. In realitate, e o știre trans
misă de Agenția Reuter, de a că
rei bună și serioasă informare nu 
avem temei a ne Îndoi:

„SAN FRANCISCO — M. Clif- 
fort Prout, președintele Societății 
de luptă contra indecentei anima
lelor neinveșmîntate (S.l.N.A.j, a 
lansat o campanie pentru ca ani
malele parcului zoologic din San 
Francisco să fie de acum înainte 
îmbrăcate".

Nu este așadar gestul Izolat al 
Unui excentric sau al vreunei bă
bătii maniace, ci campania unei 
„societăți de luptă" care reunește- 
40 000 de aderenți entuziaști. Lupta 
se poartă pe baza unui program 
ce se desfășoară în numele unor 
nobile principii din care președin
tele nu face un secret. Mister 
Prout a ținut să declare oficial că 
animalele goale reprezintă un se
rios pericol pentru... circulație, în
trucît atenția conducătorilor de 
vehicole este adesea sustrasă de 
imaginea seducătoare a goliciunii 
taurilor, mistreților, cailor și ber
becilor. Primul pas de la principiu 
la faptă a (inut să-1 iacă președin
tele în persoană, cu sprijinul a doi 
dintre colaboratorii săi. Puține sce
ne, de la Stan și Bran încoace, au 
avut, credem, savoarea celei urmă
toare : domni distinși și gravi al 
„Societății de luptă" făcînd încer
carea de a înveșmînta niște capre, 
căprioare și alte indecente și in
conștiente personaje din parcul 
zoologic.

După cum se vede, societatea de 
luptă a debutat mai mult decît 
încurajator. în momentul de față 
se desăvîrșește în cadrul el con
cepția asupra unor modele de sli
puri pentru armăsari, jupoane pen
tru vaci, pantaloni pentru buldogi 
șl cămășuțe pentru animalele mici. 
Ce cîmp nelimitat de creație! 
Mană cerească pentru marile case 
de modă. Firește că întrebarea 
răuvoitoare : în ce măsură este 
decentă activitatea „Societății de 
luptă" într-o (ară cu milioane de 
șomeri ? — sună indecent și de
plasat.

tn aceeași ordine de Idei e de 
relevat și contribuția la făurirea 
unul nou mit al prosperității. Cine 
va mal pomeni de azi înainte de 
cîinii care umblă cu côvrigi în 
coadă? Moft. In țara tuturor po
sibilităților, locul covrigului depă
șit de vremuri e luat de furou și 
slip.

V. VÎNTU
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Tratativele de dezarmare de la Geneva
o

Brazilia a instituit
asupra materiei

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

monopolul de stat 
prime atomice

Trinidad și Tobago — 
un nou stat independent

GENEVA 30 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în ședința din 29 august 
a Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, reprezentantul R. P. 
Romîne, Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, s-a 
ocupat de o serie de aspecte ale 
problemelor legate de măsurile de 
dezarmare privind armamentele 
convenționale, inclusiv problemele 
în legătură cu producția și meto
dele corespunzătoare de control.

Referindu-se la propunerile so
vietice în această problemă, el a a- 
rătat că principiul care stă la baza 
lor este simplu, rațional și cores
punde sarcinilor dezarmării genera
le și totale. In dorința de a veni în 
întîmpinarea S.U.A., a spus vorbi
torul, guvernul sovietic a acceptat 
o nouă propunere a acestora privind 
reducerea procentuală a armamen
tului convențional.

Delegația romînă a salutat această 
inițiativă a guvernului sovietic 
și s-a așteptat — cum desigur 
au așteptat numeroase alte dele
gații — ca la rîndul său dele
gația S.U.A. să facă și ea pașii 
necesari pentru a se putea a- 
junge la o înțelegere cu privire la 
principalele măsuri ce trebuie lua
te pentru dezarmarea generală și 
totală.

CUVÎNTAREA REPREZENTANTULUI
ROMÎNER. P,

Romîne a a- 
planul ame- 
armamente-

rr'

Reprezentantul R. P. 
rătat în continuare că 
rican — care împarte 
le convenționale în două categorii, 
din care numai prima este supusă 
reducerii cu 30 la sută — implică 
primejdia incontestabilă ca anumi
te state să-și asigure avantaje în 
cadrul primei etape a dezarmării, 
producînd și perfecționînd tipuri de 
armamente convenționale nesupuse 
reducerii.

Referindu-se la faptul că delega
țiile puterilor occidentale persistă 
în încercarea lor de a asimila mij
loacele de transportare a armelor 
nucleare cu armele convenționale, 
vorbitorul a spus : Poziția adoptată 
de delegațiile apusene în această 
privință nu ține seama de faptul 
că, împreună cu armele nucleare, 
mijloacele pentru transportarea lor 
la țintă fac parte din factorii celei 
mai mari primejdii care amenință 
omenirea — primejdia dezlănțuirii 
unui război nuclear.

O»O---------- ------

Pace, libertate și progres m hmea întreagă !"
Chemarea U. I. S.

LENINGRAD 30 (Agerpres). — 
Cel de-al Vll-lea Congres al U.I.S. 
a adresaf o chemare studenfilor din 
lumea întreagă.

Reprezenfanjii asociațiilor natio
nale studențești din 90 de state au 
chemat pe studenții tuturor țărilor 
să Intensifice lupta pentru pace, 
penfru dezarmare generală și totală, 
pentru coexistenta pașnică a state
lor cu sisteme sociale diferite, să 
intensifice lupta penfru lichidarea 
definitivă a sistemului colonial.

„Generala noastră, se arată în

chemare, trăiește 
se caracterizează 
crescîndă a forjelor păcii șl liber
tății asupra forjelor agresiunii, im
perialismului și colonialismului...

Sîntem chemați să ne aducem 
contribufia la dezvoltarea societății 
umane, la bunăstarea șl cultura el. 
Datoria noastră sacră este de a ne 
consacra energia șl cunoștințele ob
ținerii victoriei în lupta pentru con
solidarea unei păci trainice, pentru 
libertate șl progres In lumea în
treagă".

înfr-o epocă care 
prin superioritatea

Delegația noastra, a spus repre
zentantul romîn, este de părere că 
prima etapă a dezarmării trebuie 
să aducă omenirii eliberarea de pri
mejdia cea mai mare care a ame
nințat-o vreodată — primejdia de
clanșării unui război nuclear.

Două mijloace sînț de conceput în 
acest scop, a spus în continuare M. 
Malița. Un prim mijloc ar fi lichi
darea tuturor armelor nucleare, a- 
dică ceea ce a propus Uniunea So
vietică pînă în 1960. Statele apuse
ne au refuzat să meargă pe această 
cale. Franța a susținut că trebuie 
să fie lichidate în primul rînd mij
loacele de transportare la țintă a 
armelor nucleare. Acesta ar fi al 
doilea mijloc de eliminare a primej
diei unui război nuclear. Fără ase
menea mijloace nu poate fi dus un 
război nuclear. Statele socialiste 
propun acum să se meargă pe a- 
ceastă cale.

Luînd atitudine împotriva încer
cărilor unor reprezentanți occiden
tali de a împiedica progresul tra
tativelor pe această linie, M. Malița 
a spus : Lichidarea în prima etapă 
a mijloacelor de transportare a ar
melor nucleare Ia țintă, simultan cu 
desființarea bazelor militare străine 
și retragerea trupelor de pe terito- 
riile altor state, nu numai că nu 
creează avantaje pentru unele țări 
în dauna altora, dar asigură condi
ții egale de securitate pentru toți.

Vorbitorul și-a exprimat în înche
iere speranța că „pași și acțiuni de 
compromis menite să apropie pozi
țiile — așa cum au fost propune
rile Uniunii Sovietice privind redu
cerea armamentelor
— vor urma din cealaltă parte în 
scopul rezolvării principalelor sar
cini ale primei etape, în conformi
tate cu dorințele arzătoare și inte
resele vitale ale omenirii".

RIO DE JANEIRO 30 (Agerpres). 
— Joao Goulart, președintele Brazi
liei, a semnat legea adoptată de 
Congresul Național cu privire la 
stabilirea monopolului de stat asu
pra materiei prime atomice. Legea 
acordă statului dreptul exclusiv de 
a prospecta și a extrage materie 
primă atomică pe întreg teritoriul 
țării, precum și dreptul 
a produce și a vinde

termonucleare. Guvernul brazilian 
va elabora și va îndruma politica 
în domeniul energiei nucleare. Pe 
baza noii legi va fi instituită o co
misie națională pentru problemele 
energiei nucleare.

Adoptarea acestei 
Congresul Național și 
de către președinte
nouă victorie a forțelor democra
tice din Brazilia.

legi de către 
aprobarea ei 
constituie o

conventionale

exclusiv de 
substanțele

oeo

presă a președintelui s. I). A.
WASHINGTON 30 (Agerpres). — 

TASS :
în declarația pe care a făcut-o la 

conferința de presă din 29 august, 
președintele S.U.A., J. Kennedy, a 
spus că Statele Unite vor accepta 
propunerea U.R.S.S. cu privire la 
încetarea experiențelor cu arme nu
cleare incepînd de la 1 ianuarie 
1963, dacă Uniunea Sovietică va ac
cepta una din cele două variante ale 
propunerilor americane cu privire la 
tratatul prin care se interzic expe
riențele cu arme nucleare.

în declarația pe care Kennedy a 
citit-o la începutul conferinței de 
presă se recunoaște de fapt că po
ziția Statelor Unite rămîne neschim
bată. După cum se știe, ele propun 
Uniunii Sovietice fie să se excludă 
experiențele subterane din tratatul 
cu privire la interzicerea experien
țelor cu arme nucleare, lăsînd astfel 
o portiță de scăpare pentru conti
nuarea cursei înarmărilor atomice, 
fie să se interzică toate genurile de 
experiențe, acceptînd în mod obli
gatoriu cererea americană cu pri
vire la efectuarea inspecțiilor la fața 
locului, ceea ce ar însemna legali
zarea spionajului puterilor occiden
tale pe teritoriul U.R.S.S., fapt res
pins anterior de Uniunea Sovietică.

Declarația lui Kennedy, care con-

nare acțiunile agresive și sub'ver 
sive ale autorităților tailandeze și 
sud-vietnameze împotriva Camb’od- 
giei, inspirate de imperialiștii ame
ricani.

In sprijinul neutralității Cambodgien

<>eb>

stituie răspunsul la propunerea de a 
înceta toate experiențele nucleare 
de la 1 ianuarie 1963, prezentată de 
reprezentantul sovietic la tratativele 
de la Geneva pentru dezarmare, a 
fost formulată în scopuri propagan
distice, astfel ca să creeze impresia 
că Statele Unite „ar fi făcut conce
sii“ și ar fi acceptat această propu
nere a U.R.S.S.

Președintelui i s-au pus numeroa
se întrebări, printre care și unele 
referitoare la Cuba. Kennedy a fost 
rugat să comenteze recenta declara
ție a senatorului Capehart, care a 
susținut că S.U.A. trebuie să inva
deze Cuba.

Kennedy a răspuns : „Sînt împo
triva unui atac împotriva Cubei, în 
momentul de față”. Această decla
rație a produs în rîndul corespon
denților o vie animație. Președin
tele s-a grăbit să se corecteze : „Cu
vintele mele „în momentul de față“ 
nu au dublu sens. Consider că un 
atac împotriva Cubei ar fi o gre
șeală întrucît o asemenea acțiune, 
pe care este ușor s-o propui, poate 
avea consecințe foarte serioase pen
tru mulți oameni“.

Kennedy a spus că în politica lor 
S.U.A. vor continua să acorde multă 
atenție și să depună mari eforturi 
pentru a izola ceea ce el numește 
„primejdia comunistă”. din Cuba.

După proclamarea independenței statului Jamaica, care a avut 
loc recent, alte teritorii din regiunea Mării Caraibilor — insulele 
Trinidad și Tobago — se adaugă astăzi statelor independente. Ast
fel, dominația colonială a Angliei asupra acestor insule, care da
tează de 160 de ani, ia sfîrșit. Populația noului stat independent în- 
tîmpină cu bucurie acest măreț eveniment din Istoria sa. Festivită
țile cu prilejul proclamării independenței — transmit agențiile de 
presă — vor dura cinci zile.

Insulele Trinidad și Tobago 
sînt situate în arhipelagul Anti- 

'( lele Mici, în apropierea țărmu- 
( lui nord-estic al Americii Latine. 
[ Suprafața lor este de 5100 km 
( pătrați, iar populația de 850.000 
f locuitori, fiind alcătuită în majo- 
[• ritate din negri (45 la sută), in

dieni (40 la sută) și mulatri.
Descopérite de Columb în 1498, 

cele două insule au fost colonii 
ale Spaniei pî
nă în 1797, cînd 
au fost cotro
pite de colonia
liștii englezi. 
Principala ocu
pație a locuito
rilor este mun
ca cîmpului. 
Suprafața pro
ductivă ocupă 
jumătate din 
teritoriul aces-

f
(■ 
I
( 
f
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[ tor insule. Cea 
mai mare parte 

( a pămîntului 
arabil aparține 
unui număr 
mic de proprie
tari europeni și 
este lucrat de 
argați băștinași. 
Cultura de ba- 

• ză este tres
tia de zahăr ; 
se mai cultivă

r

! 
î cafea, cacao, banane, citrice, co- 

cotieri. în Trinidad se găsesc mari 
zăcăminte de petrol și gaze natu
rale, insula fiind considerată, 
după Canada, cea de-a doua pro
ducătoare de petrol din cadrul 
Commonwealthului. Dar industria 
petrolieră se află în mîinile ca
pitaliștilor din Anglia și S.U.A. 
Capitalul nord-american exercită 
o influență puternică în econo
mia Trinidadului.

Deși cele două insule dispun de 
mari bogății, populația Trinida
dului și Tobago-ului trăiește în- 
tr-o mizerie cruntă. Din pricina 
șomajului de masă, mulți locui
tori sînt nevoiți să părăsească 
țara în căutare de lucru.

Guvernul britanic s-a opus 
multă vreme cererilor de inde
pendență ale populației acestor 
insule. In 1958 cercurile colonia
liste britanice, urmărind stăvili- 

( rea luptei de eliberare a popu-

lațlei din întreaga regiune a Mă- ] 
rii Caraibilor, au creat Federația ) 
Indiilor de vest, ce cuprindea 10 j 
colonii engleze. Dar popoarele j 
respective s-au împotrivit ■’ cu ) 
hotărîre acestui plan, ceea r ! 
dus pînă la urmă la- dizoh -lea. j 
federației. In 1960 și 1961 la ri '-J 
of Spain, capitala țării, aii' u rpr] 
Ioc puternice demonstrații anii- ) 
britanice și antiamericane în I 

cursul cărora ) 
au fos\ arse j 
copiile consti- J 
tuției Fédéra- ■! 
ției. Indiilor de ) 
vest și ale tra- J 
tatălui anglo-a- j 
merican din j 
1941 care pre- J 
vedea dreptul I 
S.U.A. de a 1 
construi baze J 
militare în Tri- j 
nidad. j

Pe teritoriul J 
Trinidadului — j 
în golful Cha- j 
guaramas — a ) 
fost . instalată, ! 
ca urmare, v j 
acestui țț-, . -.1 

. o bază mai .ii- l 
mă. militară \a- - ■. 
mericană, a- ) 
rendată State- I 
lor Unite de 1 
termen de 99 j 
pentru inde- )

către Anglia . pe 
de ani. Lupta 
pendență a populației Trinidadu- 
lui s-a împletit cu acțiunile pen
tru desființarea acestei baze mi
litare a S.U.A.

In fața voinței de luptă a po
porului din Trinidad și Tobago, 
guvernul englez a fost nevoit să 
recunoască populației acestor 
insule dreptul la independență. 
Guvernul noului stat a fost cons
tituit sub conducerea premierului 
Eric Williams, președintele . par
tidului național popular.

Alături de toate popoarele iu
bitoare de pace, libertate și pro
gres social, poporul- romîn felici
tă cu căldură poporul din Trini
dad și Tobago și îi urează ’suc
ces în lupta pentru întărirea î 
independenței naționale, pentru j 
bunăstarea și prosperitatea nou
lui stat.

I. ALEXANDRESCU |

HANOI 30 (Agerpres). — După 
cum transmite Agenția vietnameză' 
de informații, în mesajul de răspuns 
adresat prințului Norodom Sianuk, 
șeful statului Cambodgia, Fam Van 
Dong, primul ministru al Republicii 
Democrate Vietnam, a arătat că 
sprijină întru totul propunerile sale 
cu privire la convocarea unei con
ferințe internaționale în vederea 
garantării neutralității și integri
tății teritoriale a Cambodgiei.

Fam Van Dong a subliniat că gu
vernul R. D. Vietnam este dispus să 
participe la această conferință. El 
a adăugat că guvernul R.D. Viet
nam și întregul popor vietnamez 
urmăresc de multă yreme cu indigo

V
Ziarul cambodgian „Dépêché du 

’Cambodge' scrie : „Cum putem să 
mai credem în cuvintele frumoase 
ale oficialităților americane privind 
respectarea neutralității și integri
tății noastre teritoriale, cînd trupe 
tailandeze și sud-vietnameze sînt 
instruite, înarmate și comandate de 
militari americani?... O dată pentru 
totdeauna, adevărului trebuie să i se 
spună pe nume. Nu ne mai facem 
iluzii

Feroviarii englezi în
Paste 5 000 de feroviari au manifestat la 29 august pe străzile 

orașului Glasgow (Scoția), în semn de protest împotriva măsurii gu
vernamentale de închidere a unor căi ferate, ceea ce amenință cu 
șomajul zeci de mii de salariați din transporturi. Demonstranții purtau 
pancarte cu inscripții împotriva politicii guvernului. In capul coloa
nei cîteva persoane duceau un coșciug cu inscripția „Căile ferate — 
regiunea Scoția". In semn de solidaritate, muncitorii de la șapte ate
liere feroviare din Scoția au încetat lucrul în timpul demonstrației.

împotriva restrîngerii activității rețelei feroviare au demonstrat 
de asemenea, la 29 august, 4 000 de muncitori de la uzina construc
toare de vagoane a societății „British Railways Carriage Wagon 
Works" din Derby.

Zilele trecute a avut loc !n Ja
ponia un Congres al mamelor 
împotriva înarmărilor nucleare. 
La congres au participat 20 000 
de delegate din toată tara. Ia- 
tă-le demonstrînd, după închide
rea congresului, sub lozinca : 
„Mamele, care generează viață, 
vor să apere viața 1"

Pe străzile Canberrei
alte regiuni ale țării pen
tru a cere guvernului să 
ia imediat măsuri în ve
derea îmbunătățirii între- 

Numeroși în- gului sistem al învăță- 
din mîntului din Australia.

La 29 august, pe stră- 1 
zile orașului Canberra 1 
a defilat spre clădirea j 
parlamentului australian 
o lungă coloană de mani- 
festanți. j 
vățători au

30000 de muncitori 
agricoli în grevă

Peste 30 000 de muncitori agricoli
din provincia Ferrara au declarat o 
grevă de protest împotriva samavol
niciilor săvîrșite de latifundiari, 
Greva a fost declarată la chema
rea organizațiilor sindicale afiliate 
la Confederația Generală a Muncii, 
Confederația sindicatelor oamenilor • 
muncii și Uniunea italiană a muncii.

Mișcarea fermierilor 
din Middle West

Middle West (S.U.'A.)' au declanșat 
puternică mișcare revendicativă.

un

în capitala Argentinei, ferte polițienești se pregătesc sä împie
dice o manifestați® organizată de muncitori șl studențL

Fermierii din 
la 29 august o 
Marți a avut loc la Des Moines (statul Iowa) 
mare miting la care au participat peste 20 000 de 
fermieri. Oren Lee Stanley, conducătorul „Uniunii

naționale a fermierilor”, a lansat 
o chemare la organizarea unei 
greve a fermierilor. S-a hotărît 
ca începînd de vineri, membrii 
acestei organizații să nu mai 
furnizeze distribuitorilor, carne și 
cereale pînă cînd vor obține o 
sporire a prețurilor la aceste pro
duse.

28 de nave paralizate 
în portul Londra

YALTA. N. S. Hrușciov a primit 
la 30 august pe Ernesto Guevara, 
ministrul industriei, și Emilio Ara- 
gones, membri ai Conducerii Națio
nale a Organizațiilor Revoluționare 
Integrate din Cuba, și a avut cu ei 
o lungă convorbire.

DJAKARTA. Ministrul sănătății al In
doneziei, prof. dr. Sartryo, a oferit un 
cocteil cu prilejul încheierii activității în 
Indonezia a medicilor romîni Titus Crișan 
și Laurian Taus, care au condus timp de 
șase luni cursurile de specializare de ca
dre indoneziene în domeniul medicinei 
sportive.

ACCRA. Cancelaria președintelui 
Ghanei a dat publicității la Accra’ o 
declarație oficială în care se spune 
că, în conformitate cu prevederile 
constituției, președintele Nkrumah 
a destituit din funcțiile lor pe Ta- 
wiah Adamafio, ministrul informa
țiilor, și Ako Adj ei, ministrul afa
cerilor externe. împotriva lor a fost 
emis un ordin de arestare. Ziarul 
„Ghana Times” îi acuză' de carie
rism și acțiuni trădătoare.

ROMA. Potrivit datelor oficiale 
publicate în presă, pagubele mate
riale provocate de cutremurul de
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pămînt care s-a produs săptămîna 
trecută în regiunile din sudul Italiei 
se ridică la suma de 60 miliarde de 
lire. Numărul celor 
dut viața în timpul 
ridică la 14.

O DELEGAȚIE DE

care și-au pier- 
cutremurului se

ENERGETICIENI
DIN S.UA- LA MOSCOVA

MOSCOVA. In seara zilei de 29 
august a sosit la Moscova o dele
gație de energeticieni americani 
condusă de Steward Udall, minis
trul afacerilor interne al S.U.A. 
Membrii delegației americane vor 
vizita timp de 10 zile hidrocentra
le, baraje și linii de înaltă tensiu
ne din Uniunea Sovietică.

HAVANA. La 29 august, în apropie
rea țărmurilor Cubei a fosl semnalat 
un submarin american. In aceeași zi, 
avioane cu reacție americane au în
călcat de două ori spațiul aerian a' 
Cubei.

LISABONA. 23 de persoane, inclu
siv cîteva femei, au fost arestate de 
poliția politică salazaristă, sub pre
textul că desfășoară „activitate sub
versivă“.
CAZURI DE HOLERĂ IN FILIP1NE

MANILA. în ultimul timp, în Fili
pina s-au semnalat numeroase cazuri 
de holeră. Potrivit dalelor comunicate 
de Centrul epidemiologie din Manila, 
între 12 și 18 august s-au înregistrai 
269 de cazuri, de holeră, dintre care 
14 mortale.
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„Ce rușine!.» • Ce jignire!"

T---------- ,-------- 1
In R. F. Germană , ff

o casă de

Reacții în Anglia după

BONN 30 (Agerpres). — Corespon
dentul TASS, V. Ivanov, transmite : 
Cuvîntarea televizată din 28 august a 
cancelarului Adenauer a fost „redacta
tă“ după ce a fost rostită, scoțîndu-se 
din ea pasajele care conțin atacuri 
împotriva poziției Angliei față de Piața 
comună, precum și atacuri împotriva 
primului ministru englez, Macmillan. 
Acest lucru a fost recunoscut, la 29 au
gust la o conferință de presă de un 
reprezentant oficial al guvernului vesf- 
german, care s-a străduit în fel și chip 
să diminueze contradicțiile dintre An
glia și R. F. Germană.

LONDRA 30 (Agerpres). — Cores
pondentul TASS, E. Egorov, transmite : 
Cuvîntarea televizată din 28 august a 
lui Adenauer a produs la Londra efec
tul unei bombe. Aluzia lui Adenauer 
că Anglia, chiar dacă va fi admisă în 
Piața comună, va avea numai un rol

cuvîntarea lui Adenauer

secundar în blocul politic al puterilo: 
occidentale pe care intenționează să-l 
conducă Germania occidentală și 
Franța, a fost apreciată ca o jignire 
politică la adreia Angliei. Acuzarea 
adusă lui Macmillan, că în cuvîntările 
sale din parlament afirmă lucruri cu 
totul diferite decît cele din scrisorile 
adresate lui Adenauer, a fost dezmin
țită imediat. Deși în Anglia era noap
tea fîrziu, Ministerul Afacerilor Ex
terne al Angliei a publicat ur-S ' 
cele pasaje din mesajul adre^-6 x
Macmillan lui Adenauer în 
vorbește despre poziția Anglie-® , ck 
Uniunea politică vesf-europearïà.

„Ce rușine ! Ce jignire I", exclam“ 
ziarul „Daily Express" în articolul dr 
fond. „Ce înseamnă asta I", se întrea 
bă ziarul, și răspunde ; „înseamnă C-’ 
Anglia va avea un stafut .de pute- 
europeană de rangul doi".

--------- oșo------

Atmosferă încordata la Alger

„Dacă acum un an, 
locuit pentru o familie se putea 
construi cu 80 000 de mărci, astăzi, 
pentru a construi o casă identică - 
trebuie să se cheltuiască cu 9 000 
de mărci mai mult. In 12 luni costul 
construcției a crescut cu 11 la sută 1 
Iar în comparație cu anul 1950 — 
chiar cu 83 la sută" — scrie re
vista vest-germană „REVUE" din 
München.

„încă în primul trimestru al anu
lui 1962 — se ara- * *...
tă în continuare — 
am fost nevoiți să 
cheltuim pentru 
produsele alimen
tare cu 5 la sută 
mai mult decît în perioada corespun
zătoare a anului 1961. Mai mult încă, 
prețurile arțicolelor alimentare con
tinuă să crească. în trimestrul doi, 
ele au depășit de acum cu 7 la 
sută nivelul din anul trecut. Cu alte 
cuvinte : dacă o gospodină dorește 
ca familia sa să se alimenteze la 
fel ca și acum 12 luni, la începutul 
acestui an ea era nevoită să cheltu
iască 321 de mărci, în timp ce anul 
trecut făcea față cheltuielilor cu 300 
de mărci.

Nu se întrevede ca prețurile să-și 
înceteze urcușul. Chiar în cursul a- 
cestei luni (august 
parte a produselor 
scumpit din nou".

In continuare se arată că prețu
rile cresc nu numai ‘ 
limentare.

„Societatea de transporturi aeriene 
„Lufthansa" intenționează să mă-

rească taxele de transport. S-a a- 
nunțat o majorare a tarifelor poșta
le. Cărbunele s-a și scumpit. Scum- 

.pirea n-a cruțat nici măcar floră
riile...

Timp de 14 ani — continuă re
vista — marca germană a fost un 
simbol al stabilității economice a 
Republicii Federale. Astăzi însă- se 
pare că marca noastră este în pri
mejdie. Nu ne amenință oare o nouă 
inflație ? Nu vor ii oare nevoiți pă

rinții noștri — pen
tru a treia . oară, 
noi — pentru ’ a 
doua oară', iar co
piii noștri — pen
tru prima oară, șă 

fie martorii devalorizării banilor? 
Fapt este că, în prezent, marca ger
mană se devalorizează mai repede 
decît oricînd în trecut.

In toamna anului 1961, prețurile 
la produsele alimentare au fost cu 
circa 3,5 la sută mai mari decît în 
toamna anului 1960. Iar pînă acum 
prețurile au continuat să crească 
neîntrerupt. în prezent sîntem ne
voiți să cheltuim cu 7 la sută mai 
mult decît în anul „scump" 1961. Și 
nu există nici un fel de simptome 
care să indice o oprire apropiată a 
acestui fenomen.

In consecință, nu trebuie să ne 
minuneze faptul că în discuțiile pur
tate în magazine, tramvaie, la a- 
dunări se aude, tot mai des cuvîn- 
tul „inflație". Dacă banii noștri sînt 
însă în primejdie, aceasta trebuie 
să constituie pentru toată lumea un 
semnal de alarmă".

Răsfoind presa străină TUNIS 30 (Agerpres). — Potrivit 
unor știri sosite din Tunis, în a'upă- 
amiaza zilei de 29 august, la Casbah, 
cartierul musulman al orașului Al
ger, au avut loc ciocniri, armate în
tre soldații comandamentului dis
trictului militar 4 și adepții Birou
lui Politic al Frontului de Eliberare 
Națională. Mult timp ' s-au auzit 
focuri de armă, explozii de grenade.

Comandamentul districtului mili
tar 4 a introdus în oraș restricții 
de circulație. Dar, deși sînt interzise 
orice întruniri și demonstrații, sute

gust, 
de

la o polemică inutilă, să se pronun
țe împotriva luptei fratricide ș' 
să-și consacre toate forțele cauze 
unității poporului în lupta împotri
va neocolonialismului și a aliaților 
lui.

In.dimineața zilei- de 30.a 
ca răspuns la chemarea ar’L 
Biroul. Politic trupelor dlL. 
tele militare nr. 1, nr. 2, nr?
6 de a intra în Alger și de a resr 
bili ordinea în oraș, unitățile regu^-S 
late ale armatei de eliberare națio- 

. ■■■ . ...... X-« nală a AWiéi au intrat în parte?
de oameni au. ieșit pe străzile Alge- de vest a districtului militar nr 4 
rului demonstrînd sub lozincile care, după cum se știe, controle'az-' 
„Vrem guvern și alegeri”!, „De a- x » - --
juns cu împușcăturile de pe stra-, 
dă I“, „Sînt suficienți cei șapte ani 
de război“. Demonstranții au trecut 
pe străzile principale ale capitalei, 
îndreptîndu-se spre hotelul „Alleti“, 
unde se aflau cîțiva conducători al
gerieni, membri ai Biroului Politic 
al F.E.N., miniștri ai G.P.R.A.

Partidul Comunist din Algeria a - 
difuzat la 29 august un apel în care 
cere tuturor algerienilor să renunțe

in portul Londra stau inactive 28 
da nave din cauza conflictului din
tre hamalii remorcherelor șl șlepuri
lor, pe de o parte, șl administrația 
portului Londra, pe de altă parte. 
Conflictul s-a Ivit în urma încălcării 
do către admlnlstrafle a acordului 
cu privire la salarii.

în prezent situația în orașul Alger 
Nu au fost semnalate nici un fel dc 
ciocniri armate.

Se comunică, de asemenea, că co
mandamentul districtelor militare 
nr. 3 și nr. 4, care controlează sec
toarele capitalei și ale Kabyliei, a 
dat la rîndul său publicității o de
clarație comună în care cheamă „să 
se opună o rezistență hotărîtă” tru
pelor care înaintează în direcția o- 
rașului Alger
—\ :
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— n. r.) o mare 
alimentare s-au

la produsele a-


