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Muncile agricole la timpul optim !
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Pregătiri pentru semănatul 
griului

Mașinile sînt gata

CRAIOVA (coresp. „Scînteii”). — 
în regiunea Oltenia se fac intense 
pregătiri în vederea însămînțărilor 
de toamnă, colectiviștii și mecaniza
torii din G.A.S. și S.M.T. străduin- 
du-se să asigure condițiile pentru 
obținerea de recolte sporite de grîu 
în anul viitor. O mare atenție se dă 
executării arăturilor. în raioanele 
Segarcea, Corabia, Caracal și Vînju 
Mare, planul la arăturile de vară a 
și fost realizat. în raionul Caracal, 
pînă la 30 august au fost executate 

'ături de vară pe o suprafață de 
•64 ha, depășindu-se planul cu 

1 uOO hectare. Si în alte raioane din 
regiune, cum ar fi Băileșți, Filiași, 
s-au făcut arături de vară pe în
semnate suprafețe. în întreaga re
giune planul la arături a fost rea
lizat în proporție de 92,2 la sută.

Odată cu efectuarea arăturilor de 
vară, în multe G.A.C. din regiune

se duce o intensă muncă pentru ca 
pe suprafețe cît mai mari să se în
corporeze îngrășăminte naturale și 
chimice. Membrii G.A.C. din raio
nul Băileșți au transportat la cîmp 
28 700 tone îngrășăminte naturale, 
iar cei din raionul Segarcea peste 
87 000 tone. Pe întreaga regiune co
lectiviștii au împrăștiat pe terenuri 
282 844 tone gunoi de grajd. De a- 
semenea, pe o suprafață de peste 
1'500 ha colectiviștii au încorporat 
îngrășăminte chimice.

In aceste zile colectiviștii execută 
și condiționarea semințelor. In ra
ionul Corabia, de pildă, au, și, fost 
condiționate peste 2 500 tonet iar, în 
raionul Calafat peste 3 500 tone grîu. 
Pe întreaga regiune, pînă Itt 30 au- 

tone 
de

gust au fost pregătite 35 111 
semințe pentru însămînțările 
toamnă.

In două schimburi
BAIA MARE (red. ziarului „Pentru 

socialism“). — La gospodăria agri
colă de stat din Carei există o preo
cupare susținută pentru asigurarea 
bazei furajere. Sub îndrumarea or
ganizației de partid, munca a fost

Ritm 
la

mai intens 
insilozare

organizată în două schimburi 
însilozări, folosindu-se astfel 
plin capacitatea de lucru a utilaje
lor existente. Ca urmare, pînă în 
ziua dș 28 august au fost însilozate 
în gospodărie 1420 tone de furaje. 
La secția teritorială Andrid s-a ter
minat însilozatul florii-soarelui. A- 
cum se lucrează zi și noapte la 
secțiile din Ghenci și Moftinu Mic.

la 
din

(coresp. „Scînteii"). -ORADEA
Au mai rămas puține zile în care 
porumbul poate fi însilozat zn faza 
optimă de coacere. Cu toate acestea 
în regiunea Crișana ritmul de lu
cru la însilozare'este nesatisfăcătoi.' 
Pînă la 30 august pe regiune nu 
s-a însilozat nici măcar un sfert din 
cantitatea de furaje planificată. De 
altfel, în regiune s-a recoltat po
rumbul siloz de pe numai 3 000 ha 
din cele 13 875 hectare cultivate.

întîrzierea la însilozare se dato- 
rește faptului că în unele gospodă
rii de stat și colective nu s-a or
ganizat temeinic munca, nu se fo
losesc din plin toate mijloacele de 
lucru. Consiliilé agricole regional și 
raionale au datoria să ia măsuri 
pentru terminarea însilozării po
rumbului în timpul cel mai scurt.

Buna pregătire a terenului a- 
sigură semănatul în condiții op
time. In fotografie : Tractoristul 
Ion Mihalache de la S.M.T. Gor- 
neni, lucrînd la pregătirea tere
nului pentru semănatul griului 
pe tarlalele G.A.C. din Mihăilești 
— regiunea București.

(Foto : Agerpres)

I
în ultima vreme 
peisajul Oneștiu- 
lui, mereu înnoit, 
s-a îmbogățit cu 
noi construcții, mai 
impunătoare, mai 
mărețe decît cele ridicate pîna acum. 
Noile clădiri ale complexului spita
licesc, poștei și telefoanelor, blocu
rile de locuințe cu 10 etaje domină 
a "întregul oraș. Ceea ce surprinde în- 
■> deosebi la noile blocuri, este ferme- 

’< nul scurt în care au fost înăljate. 
\ Tofalizînd 400 de apartamente, cele 
•> 4 blocuri terminate pînă acum au
7 fost ridicate, de la fundație la ulti- 
A mul nivel, în mai puțin de 40 de 
>> zile.
A Cele patru blocuri — ne spune 
>> inginerul Cornel Cîndea — le-am ri
tz dicat cu ajutorul cofrajelor glisante. 
A Este o metodă modernă de construc- 
>> fie, care în țara noastră a fost folo- 
>Z sită multă vreme la diferite lucrări 
K industriale. Primii din țară care au 
>> aplicaf-o la construcția de locuințe au 
V fost constructorii constănțeni. Apoi 
a cei din Capitală. Știm cu toții că 
>$ prin aplicarea acestei metode, con- 
>Z strucforii de pe șantierul Floreasca 

au ridicat primul bloc cu 11 etaje în 
n 13 zile și jumătate.
K Primul bloc pe care l-am înălțat 
<< cu ajutorul cofrajelor glisante, aci la 
>> Onești, a fost blocul D.M. 1 cu 10 

nivele și 100 de apartamente. Ridi
carea lui a durat 18 zile. Dezvoltînd 

i. experiența acumulată și aducînd o 
■ serie de îmbunătățiri instalației cu 
( ajutorul căreia facem turnarea,~am 
, ajuns ca primele două blocuri să le 
> ridicăm în acest an în 9 zile și ju- 
( măfate, iar al treilea și al patrulea 
’ — în cîte 9 zile. Deci un nivel în

> mai puțin de o zi. în afară de rit- 
* mul înalt de execuție, noua metodă 
> are și avantajul că tencuiala se exe- 
> cută concomitent cu turnarea sau, 
( mai precis, la cîteva ore după fur- 
> nare, scurtîndu-se astfel foarte mull 
> timpul necesar pentru finisare. Folo- 
> sirea cofrajelor glisante permite o 
s mecanizare a lucrărilor. Platforma cu 
) ajutorul căreia facem glisarea este 
? deservită de două macarale. Noi pu-

feam să scurtăm și 
mai mult durata 
de turnare a unui 
bloc dacă am fi 
fost alimentați mai 
bine cu beton. Au 
fost zile cînd a trebuit să lucrăm cu 
un ritm lent din lipsa betonului. Din 
aceeași cauză blocul 5 nu l-am putut 
începe la timp. Considerăm că se

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii”). — 
în regiunea Ploiești se fac pregă
tiri pentru buna desfășurare a lu
crărilor agricole de toamnă. Mecani
zatorii din S.M.T.-urile Smeeni, Cio- 
rani, Sihlea, Bărcănești, Buda și Zi
duri au pregătit toate mașinile pe 
care le vor folosi la însămînțările 
de toamnă.

Gospodăriile agricole de stat din 
regiune au terminat arăturile de 
vară și au reparat mașinile necesare 
acestei campanii. Totodată s-au în
corporat în sol pe terenurile desti
nate însămînțărilor de toamnă can
tități însemnate de îngrășăminte. în 
G.A.C., unde arăturile de vară se 
execută! pe ultimele suprafețe de te
ren, s-au reparat de asemenea în a- 
telierele proprii sute de semănă
tori. Colectiviștii acordă o deosebită 
atenție pregătirii semințelor. Ei au 
condiționat aproape 80 la sută din 
cantitățile de sămînță de grîu.

Recoltea^ă porumbul 
și Hoarea^soarelui

Gospodăriile agricole de stat 
gospodăriile colective din regiunea 
București au început recoltarea po
rumbului din soiurile timpurii și a 
florii-soarelui.

Pînă acum a fost strîns porum
bul de pe aproape 9 000 de hectare și 
floarea-soarelui de pe mai mult de 
10 000 ha. Cele mai mari suprafețe 
au fost recoltate în raioanele Ale
xandria, Călărași, Lehliu, Oltenița 
și Zimnicea. Pe suprafețele elibe
rate, mecanizatorii au început ime
diat arăturile, pregătind . terenul 
destinat însămrnțării griului.

Și

O DISCUȚIE DESPRE 
AVANTAJELE METODEI 
COFRAJELOR GLISANTE

perejilor în co
fraje glisante are 
și alte avantaje — 
a răspuns ingine
rul Marin Zigule- 
scu. Ea duce la e- 

însemnafe cantitățiconomisirea unor
de materiale de construcții și, în pri
mul rînd, de material lemnos. După 
metoda clasică, construcția celor 9

Un grup de constructori care aplică noua metodă.

poate reduce și mai mult timpul de 
săpare și turnare a fundațiilor și ne-am 
propus să realizăm acest lucru.

Ce alte avantaje mai are noua me
todă ? i-am întrebat pe cei doi in
gineri.
—• Alături de obținerea unui ritm 

de lucru rapid, metoda turnării

M v
t’

WO

blocuri, prevăzute să le ridicăm 
prin glisare la Onești, ar nece
sita un volum de 540 metri cubi ma
terial lemnos numai pentru cofraje. 
Folosind metoda glisării, cantitatea 
de material lemnos necesară este de 
numai 200 metri cubi. Precum s-a do
vedit, un cofraj se poate utiliza ds

(Foto : M.

In interiorul ziarului:

e
băn-

« E necesar — poezie de Maria 
Banuș (pag. 2-a).

® A fi om — povestire de 
Gheorghe Vlad (pag. 2-a).

® T. Marița : Indici înalți de 
utilizare a masei lemnoase (pag. 
2-a).

• A. Cernea, N. Plopeanu : 
Cronica evenimentelor interna
ționale (pag. 4-a).

• F. Gullet : Corespondență te
lefonică — Pentru ce și-a între
rupt Macmillan vacanța (pag. 
4-a).
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[ Brigada nr. 1 de la secția de- f 
( pănare a întreprinderii „Visco- j 
I fil” din Capitală este fruntașă în J 
j- întrecerea socialistă. Lună de 
( lună, muncitoarele din brigadă 
j produc peste plan sute de kilo- 
( grame de lire de calitate bună, 
j In fotografie (de Ia stînga la 
( dreapta) cîteva muncitoare din 
[ brigadă : Tereza Scurtu, Ada Sla- 
( ve. Margareta Nichifor, conducă- 
j toarea brigăzii, Roza Niculcea și 
( Elena Petcu.

1

zi—nou obiectiv 
al industriei noastre petroliere ——

Pentru noul an școlar
Odafă cu deschiderea noului an dé 

învăjămînt, în Capitală se dau în fo
losință încă 11 școli cu peste 220 săli 
de clasă. Șase din noile localuri — 
școlile cu 8, cu 16 sau 24 săli de clasă 
din comunele Chiajna și Jilava, din 
cartierele Băneasa și Militari, de pe 
șoseaua Ștefan cel Mare și sfrada 
Nerva Traian — sînt gata să-și pri
mească elevii. La celelalte cinci se fac 
ultimele pregătiri : se instalează 
cile și mobilierul laboratoarelor.

Totodată, la localurile școlilor 
tente au fost executate lucrări de 
sitorie și zugrăveli, s-au revizuit insta
lațiile electrice, sanitare și de încăl
zire. (Agerpres)

exis- 
vop-

fost conferite „Ordinul 
a IlI-a unui număr de 
și ingineri.
înmînate în cadrul unei

Printr-un decret al Consiliului de Stat pentru 
merite deosebite în muncă, cu prilejul construirii 
și punerii în funcțiune a complexului de reformare 
catalitică de la Brazi au 
Muncii” clasele a Il-a și 
63 de muncitori, tehnicieni 

înaltele distincții au fost
solemnități de tovarășul Ștefan Voitec, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, care, în numele C.C. 
al P.M.R., Consiliului de Stat și guvernului, al to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, a fe
licitat călduros pe cei decorați, urîndu-le noi suc
cese în activitatea lor de viitor.

La solemnitate au participat tovarășii: Anton Brei- 
■tenhofer, mem- 

j bru al Consiliu- 
? lui de stat, Mi- 
Îhail Florescu, 

ministrul indu
striei petrolului 

} și chimiei, Ni- 
’ colae Ioneăcu 
» și Răducanu 
Laioroiu;... ..ad- 
l juneți ai minis- 
I trului industriei

petrolului și chimiei, Dumitru Hagiu, vicepreședin
te al Comitetului geologic.

★
La Brazi, în apropierea Ploieștiului, a fost pus 

în funcțiune complexul de reformare catalitică a 
benzinei și de hidrofinare a motorinei.

în instalațiile complexului, din benzină inferioară 
se obțin combustibili superiori și o serie de pro
duse care sînt folosite ca materii prime în indus
tria noastră petrochimică, la fabricarea cauciucu
lui sintetic, a maselor plastice, firelor și fibrelor 
sintetice etc.

Instalațiile moderne cu care este înzestrat acest 
obiectiv industrial funcționează pe baza unor pro
cedee tehnologice corespunzătoare nivelului actual 
al tehnicii din acest domeniu.

Pentru a se asigura energia electrică și aburul 
necesar funcționării acestor instalații și altor uni
tăți industriale din Ploiești a fost construită și 
dată în funcțiune la Brazi o centrală electrică de 
termoficare.

Noul obiectiv industrial cu o capacitate de pre
lucrare de un milion de tone pe an, prevăzut în 
documentele celui de-al IlI-lea Congres al partidu
lui, aduce o contribuție importantă la creșterea 
valorii produselor obținute din fiecare tonă de țiței 
supusă prelucrării, îmbunătățește calitatea benzinei 
și motorinei și asigură producerea unei game va
riate de alte produse. (Agerpres)

BACĂU (redacția ziarului „Steagul 
Roșu"). — Tot mai mulfi muncitori, teh
nicieni și ingineri de la Fabrica de pos
tav Buhuși își petrec concediul de odih
nă în stațiuni balneo-dimaterice din țară. 
De la 1 ianuarie și pînă in prezent, de 
la această fabrică au plecat la munte 
și la mare un număr de peste 950 de 
salaria} i.

Seară cui tura lă
Ieri seară, în Parcul de cultură și 

odihnă Herestrău din Capitală a a- 
vut loc o manifestare închinată a- 
mintirii lui Ion Manolescu. S-a ți
nut o expunere despre viața și ac
tivitatea actorului. Au fost prezen
tate apoi — imprimate pe bandă de 
magnetofon — fragmente din rolu
rile interpretate de marele trage
dian în piesele „Romeo și Julieta", 
„Ana Karenina”, „Cadavrul viu”, 
„Azilul de noapte", „Intrigă și iu
bire”, „Regele petrece”, „Cidul" etc.

10
maximum 6-7 ori. 
Actualele cofraje 
pe care le folo
sim urmau să 
fie folosite la gli
sarea a 5 blocuri, 

utilizare a lor și prin 
ne-am propus să gli-

Prinfr-o bună 
mici reparații 
săm cu aceleași cofraje toate cele 9 
blocuri. Ne străduim să folosim ra
țional și ramele pentru uși, ferestre 
și pentru cutiile de goluri, în deviz 
ele sînt prevăzute pentru a fi utili
zate de 10 ori, însă noi pînă 
le-am utilizat de 20 de ori.

— Aș vrea să spun și eu 
cuvinte, interveni tehnicianul 
Adrian care se apropiase între timp 
de noi. La realizarea unui ritm rapid 
de glisare, ca și la economisirea 
unor însemnate cantități de material 
lemnos, un rol hotărîfor l-au avut și 
soluțiile noi, propuse de ingineri, 
tehnicieni și muncitori de pe șantier 
în colaborare cu alți specialiști în 
domeniul construcțiilor. Vreau să 
dau un singur exemplu. Devizul pre
vedea ca planșeele să se execute 
monolit, prin turnarea lor la pozi
ția definitivă. Or, ace'asta cerea un 
mare consum de material lemnos și 
prelungirea duratei de execuție a 
unui bloc. Un colectiv din cadrul în
treprinderii noastre, în colaborare 
cu specialiști ai C.S.C.A.S., au schim
bat soluția. în prezent planșeele se 
toarnă „la sol“ pe șantier în pachet 
și se montează ca elemente prefa
bricate. Avantajele ? Se realizează 
un ritm rapid de execuție și montaj, 
se obține o economie de 5 000 metri 
păfrați de cofraj pe bloc (din cei 
6 000 prevăzuți). De asemenea, se re
duce mult volumul de manoperă, 
mai ales la lucrările de dulgherie.

Din cele spuse de cei 3 construc
tori din Onești reiese superioritatea 
noii metode industriale de lucru. A- 
vanfajele metodei cofrajelor glisante 
— dovedite și pe alte șantiere din 
țară — pledează din plin ca ea să 
capete o cît mai largă extindere.

acum

cîteva 
Grecu

NICOLAE MOCANU 
coresp. „Scînteii”

Expoziția artiștilor
CONSTANTA 

„Scînteii”). 
la Con- 
pe Bule- 

Tomis, s-a 
o expoziție

'coresp. 
Recent, 
stanța, 
ivardul
deschis
|de pictură a artiș
tilor amatori din 
regiunea Dobrogea.

Sînt expuse 65 de 
lucrări cu teme din 
viata nouă a re
giunii : aspecte din 
munca din uzine, 
din port, din Del
tă, aspecte de pe 
litoral, portrete de 
pescari, fruntași in

ÎN CAPITALA URUGUAYULUI a 
avut loc o mare demonstrație de 
masă cu care prilej populația Mon- 
tevideo-ului a condamnat acțiunile 
anticubane ale S.U.A. exprimîn- 
du-și în același timp hotărîrea fer
mă de a apăra revoluția cubană.

REPREZENTANȚII SINDICATELOR 
DIN HOKKAIDO, care au sosit din 
diferite regiuni ale insulei, au ieșit 
la 30 august pe drumul care duce 
spre localitatea Tokatibuto, pentru 
a bara calea camioanelor cu mate
riale americane destinate construc
ției unei noi baze militare în Japo
nia. Camioanele au fost nevoite să 
se întoarcă în orașul Urahoro (sud- 
estul insulei Hokkaido).

O PUTERNICĂ DEMONSTRAȚIE A 
ÎNVĂȚĂTORILOR, care cer mărirea 
salariilor a avut loc în capitala Bo
livien La mitingul care a urmat de
monstrației, Armando 
conducător al Sindicatului învăță
torilor, a arătat că în prezent sala
riile învățătorilor din această țară 
reprezintă numai jumătate din sala
riile din anul 1956.

COMANDAMENTUL 
FORȚELOR ARMATE 
NE a dat publicității 
în care se spune că 
forțelor armate ale Cambodgiei „au 
primit ordinul să deschidă focul a- 
supra oricărui avion care va viola 
spațiul aerian al țării“. în comunicat 
se arată că în luna iulie avioanele 
tailandeze și sud-vietnameze 
violat de 111 ori spațiul aerian 
Cambodgiei.

SECRETARIATUL PERMANENT 
CONSILIULUI DE SOLIDARITATE 
ȚĂRILOR ASIEI ȘI AFRICII a 

-----o ©o-----

La Casa agronomului 
din Brăila

Rocabado,

SUPREM AL 
CAMBODGIE- 
un comunicat 
toate unitățile

au 
al

AL 
AL 
dat

La 
or
din

BRĂILA (coresp. „Scînteii“). — 
Casa agronomului din Brăila s-a 
ganizat un instructaj cu tehnicienii 
regiunea Galaji care se ocupă cu pro
tecția plantelor. Tehnicienii horticoli și 
viticoli care participă sînt ajutați de 
cei mai buni specialiști ai Casei agro
nomului să-și îmbogățească cunoștin
țele cu privire la protecția plantelor 
și combaterea dăunătorilor.

Tot aici are loc un curs de scurtă 
durată cu 60 de elevi și brigadieri din 
S.M.T.-urile regiunii Galați cărora li se 
fac cunoscute cele mai noi metode 
agrotehnice.

amatori
producție etc. Prin
tre pictorii ama
tori care au ex
pus aici se numă
ră Ion Tănase și 
Maxim Gherasim 
din Tulcea, Gheor
ghe Tofan din Con
stanta și alții.

Compiexe de deservire 
a populației

Numărul unităților moderne ale cooperației meșteșugă
rești din țara noastră a sporit, de la începutul anului 
și pînă ------ -■ I , ,
lației. 
ateliere

acum, cu îhcă 35 complexe de deservire a popu-
Acestea cuprind fiecare numeroase unități — 
de reparat radio și televizoare, de confecționat 

fri-

carepublicității o declarație în 
cheamă comitetele naționale de so
lidaritate afro-asiatică să desfă
șoare o campanie de protest împo
triva arestării lui Nelson Mandella, 
luptător de frunte pentru libertatea 
popoarelor africane, unul din liderii 
Congresului național african din 
Republica Sud-Africană.

B Ă

care 
cu

drum 
în 
în 

so
are

îmbrăcăminte și încălțăminte, 
zeril etc.

Printre complexele care au fost 
în folosință anul acesta sînt și 
din Moineșfi, Adjud, Bacău, Curtea de 
Argeș, Turda, Beiuș, Dorohoi, Pefro- 
șeni, Constanța și altele.

Pînă la sfîrșitul anului se vor mai 
deschide asemenea complexe în nu
meroase alte localități din țară, prin
tre care Galați, Buhuși, Arad, Oțelul 
Roșu, Mediaș, Suceava, Pitești etc.

---------

T R INII
ani decît ea, tînăra con
tabilă are dreptul să-și 
ia în fiecare an conce
diu plătit, în caz de 
îmbolnăvire primește un 
ajutor în bani din Fon
dul de 
etc — 
oricare 
mai în 
toate aceste 
față de care societatea 
socialistă a pus-o pe pi
cior de egalitate cu toți 
cetățenii, îi dau și drep
tul de a uita diferența 
de ani dintre ea și co
legii cu părul cărunt ? 
Hotărît că nu ! La bi

asigurări sociale 
de asemenea ca 
dintre colegii ei 
vîrstă. Dar oare 

drepturi,

„Cine nu are bătrîni, 
să-și cumpere" — re
comandă o cunoscută 
zicală populară. Este în 
ea un înalt omagiu adus 
experienței de viață și 
înțelepciunii pe 
omul le adună 
vîrstă.

Deschizînd pretutin
deni, cutezător, 
larg tineretului — 
muncă, în creație, 
toate domeniile — 
cietatea socialistă
și o permanentă, o cal
dă grijă față de bătrîni, 
le asigură pensie, ocro
tirea sănătății, un trai 
liniștit și demn. Pe 
bătrînii noștri îi pre
țuim, îi respectăm ca 
pe proprii părinți. De 
aceea îi învățăm pe pio
nieri, pe tineri și ma
turi să țină seama de 
cuvîntul lor, să se poar
te întotdeauna cuviin
cios cu ei. Există la noi 
în această privință și 
tradiție, și ,o opinie pu
blică sănătoasă, care 
ia prompt atitudine față 
de abaterile de la ase
menea comportări. Dar 
mai există, o spunem 
cu regret, și needucați.' lega!”. Așa înțelege ea

Zilele trecute ni se 
relata despre o tînără, 
proaspăt trecută de pe 
băncile școlii la o ma
șină de calculat din 
serviciul de contabilita
te al unei uzine Ea se 
bucură de condiții bine
cunoscute la noi : la 
muncă egală primește 
salariu egal cu acela al 
unui bărbat, de orice 
vîrstă ar fi el. Ca și cei 
ce numără mai mulți

roul vecin cu al ei lu
crează un om vîrstnic, 
contabil cu ani și ani de 
experiență, care mîine- 
poimîine va ieși la pen
sie. Are, poate, copii de 
o seamă cu tînăra lui 
tovarășă de muncă. Si, 
totuși, ea își permite să 
i se adreseze ca unuia 
de vîrstă ei : „Alo, co-

relațiile între... colegi.
Afli și prin uzine, fa

brici, ateliere cîte un tî- 
năr abia inițiat în ale 
meseriei, care i se adre
sează urnii muncitor 
vechi în întreprindere, 
în vîrstă, de parcă ar 
vorbi cu vreun alt băie- 
țandru la un meci. „As
cultă, bătrtne...”, „papa- 
șa, tu..."

Adesea, omului că-

runt îi e rușine de ru
șinea pe care și-o face 
sieși cel ce-i vorbește 
astfel. Si tace. Uneori 
tac și cei din jur, ca și 
cum nu s-ar fi întîm- 
plat nimic. Dar nu pro
cedează 
față de 
trebuie 
tindeni
ția, ca o floare prețioa
să. Prilejuri sînt nenu
mărate, nu numai în 
cadrul muncii cot la cot 
a vîrstnicilor cu cei ti
neri. Sînt locuri unde 
se adună mulți cetățeni, 
de vîrste diferite. Stă 
la rînd, de pildă, la un 
ghișeu al sfatului popu
lar o bătrinică. De ce 
să aștepte pînă se pe
rindă prin fața ghișeu- 
lui numeroșii solici- 
tanți ? Făceți-i loc, to
varăși, să-și rezol
ve înaintea voastră tre
burile, n-o lăsați să se 
obosească. Veți proceda 
bine cedînd celor cu 
păr cărunt locul în 
tramvai, în autobuz, 
în troleibuz. Ridicați-vă 
fără regret de pe scaun 
și oferiți-l unui om bă- 
trîn într-un local pu
blic, într-o sală de aș
teptare, chiar dacă ați 
trecut de mult de vîrs- 
ta celor din detașa
mentele pionierești și 
organizațiile U.T.M.

Pentru că respectul 
față de cei în vîrstă este 
un semn de elementară 
bună creștere, de ome
nie, o cerință tovără
șească.

EM. MIHÄILESCU

bine. Respectul 
cei în vîrstă 
cultivat pretu- 

cu toată aten-



10 ani de la moartea lui Iosif Rangheț

cultural Un înflăcărat luptător
a masei lemnoase socialismuluipentru cauza

cooptat în 
Comitetul Cen- 
P.C.R., I. Ran- 
parte activă ta 

înlătu-

faM ml[l de utilizare Serile la căminul

Hai să visăm, iubiți contemporani, 
Să ne săltăm oleacă peste ani, 
Chiar dacă e prematur, și chiar dacă 
Un salt, în gol, e temerar oleacă.

Valorificarea cît mai deplină a 
resurselor forestiere, folosirea rațio
nală a lemnului în toate ramurile 
economiei naționale sînt sarcini de 
mare însemnătate puse de partid și 
guvern. Directivele Congresului al 
III-lea al partidului subliniază că 
gradul de utilizare a masei lem
noase trebuie să ajungă în 1965 la 
circa 70 la sută. Pentru îndeplinirea 
acestei sarcini, organele și organi
zațiile de partid, comisia economică 
a Comitetului regional Crișana al 
P.M.R. acordă o deosebită atenție 
îmbunătățirii activității de produc
ție și economice a întreprinderilor 
forestiere. Organizațiile de partid au 
inițiat ședințe la locurile de 
muncă și pe întreprinderi, în cadrul 
cărora s-a analizat activitatea des
fășurată. Cu această ocazie, munci
torii, inginerii și 
tehnicienii au fă
cut propuneri me
nite să ducă la o 
folosire mai ra
țională a masei 
lemnoase.

O atenție deose
bită s-a acordat în regiunea noas
tră extinderii metodelor de exploa
tare a lemnului în trunchiuri lungi 
și catarge, cu presortare la cioată și 
sortare definitivă în depozitele in
termediare. Aceste metode au con
tribuit mult la creșterea simțitoare 
a indicelui de utilizare a masei lem
noase.

Extinderea mecanizării și folosi
rea rațională a mecanismelor exis
tente la toate fazele de lucru din 
exploatările forestiere au contribuit 
de asemenea la sporirea indicelui de 
utilizare a masei lemnoase. în pri
mul semestru al anului, indicele 
planificat la faza scos-apropiat, de 
41,3 la sută, a fost depășit, realizîn- 
du-se un indice de 44,7 la sută ; la 
doborît și secționat cu fierăstraie 
mecanice s-a realizat un indice de 
34,2 la sută, în loc de 33,6 la sută 
cît a fost planificat. în prezent, ma
joritatea fazelor de lucru din cadrul 
întreprinderii forestiere Oradea se 
execută mecanizat. în parchetele 
Poiana din cadrul întreprinderii fo
restiere Lunca Vașcău și Luncșoara, 
Neagra și Pîrîul Corbuțul ale în
treprinderii forestiere Sebiș-Monea- 
sa, mecanizarea este, de asemenea, 
larg extinsă. în anul 1961, prin con
struirea unor drumuri forestiere pe 
o lungime de 29 km s-a realizat o 
dezvoltare simțitoare a rețelei de 
scos și transportat lemnul în canti
tăți industriale, ceea ce a înlesnit 
și ridicarea indicelui de utilizare a 
masei lemnoase. în acest an, rețeaua 
de scos-apropiat și transportat lem
nul se va dezvolta și mai mult prin 
construirea a încă 62 km de dru-i 
muri forestiere.

Un rol hotărîtor în sporirea indi
cilor de utilizare îl are aplicarea 
metodelor avansate. Printre măsu
rile luate care au înlesnit extinde
rea unor metode mai eficiente de 
muncă, a fost și repartizarea cadre
lor calificate din rîndul membrilor 
de partid în locurile hotărîtoare ale 
producției. Constatînd că întreprin
derea forestieră Gurahonț nu și-a 
îndeplinit sarcinile de plan pe primul 
trimestru al acestui an, comitetul 
raional de partid a îndrumat organi
zațiile de bază să repartizeze mem
brii de partid, inginerii și tehnicie
nii din întreprindere la ocoale, la 
gurile de exploatare și șantiere de 
lucru, pentru a ajuta la înlăturarea 
deficiențelor și la recuperarea ră- 
mînerii în urmă. Odată cu aceasta 
s-au luat măsuri pentru ridicarea 
calificării muncitorilor care lucrea
ză în exploatările forestiere. Ca ur
mare, activitatea întreprinderii s-a 
îmbunătățit.

Organizațiile de bază din între
prinderile forestiere Oradea, Lunca

In întreprinderile forestiere 
din regiunea Crișana

Vașcău, Beiuș și altele au inițiat 
cursuri pentru ridicarea calificării 
maiștrilor, manipulanților, sortatori- 
lor și șefilor de depozite—cadre care 
contribuie direct la îndeplinirea pla
nului și la obținerea unor indici su
periori de utilizare a lemnului. în 
calificarea cadrelor un accent deose
bit s-a pus pe cunoașterea în amă
nunțime a caracteristicelor la sor
timentele noi și cu eficiență econo
mică mare. S-a creat astfel posi
bilitatea ca întreprinderile să alea
gă peste plan, în ultimele luni, din 
stocurile de lemn de foc 808 mc de 
lemn pentru celuloză și 1 200 mc de 
lobde industriale. De asemenea, sor- 
tînci'u-se mai judicios masa lem
noasă, care înainte era destinată 
pentru foc, s-au obținut. în primul 
semestru, 8 364 mc lemn de construc

ție peste plan.
în munca de 

îndrumare și con
trol din partea 
organelor și or
ganizațiilor de 
partid, s-a dat o 
mai mare aten

ție prevenirii declasărilor de ma
teriale și greșelilor tehnice, care, 
neînlăturate la timp, duc la mic
șorarea indicilor de utilizare. O 
măsură care a dat bune rezultate 
este aceea de a se alege chiar în 
parchete materialele de lucru.

Birourile organizațiilor de bază 
s-au ocupat de instruirea temeinică 
a agitatorilor, arătîndu-le concret ce 
înseamnă folosirea mai bună a lem
nului, ce importanță are mecaniza
rea lucrărilor etc. Numeroase lo
zinci, panouri, gazete de perete și 
alte forme ale agitației vizuale mo
bilizează muncitorii în întrecere.

Bilanțul întrecerii pe primul se
mestru al anului arată că întreprin
derile forestiere din regiune au rea
lizat indici înalți de utilizare a ma
sei lemnoase. Astfel, la fag s-a ob
ținut un indice de 63,5 la sută, la 
stejar 67,4 la sută, la diverse specii 
tari 64,1 la sută, la diverse specii 
moi 54,9 la sută și Ia rășinoase 99,1 
la sută. în această perioadă s-a ob
ținut o valorificare superioară. Ia un 
volum de 15 600 mc masă lemnoasă, 
din care 7 800 mc fag, 2 600 mc ste
jar și 5 200 mc diverse alte specii 
tari și rășinoase.

Rezervele interne existente în în
treprinderile forestiere din regiunea 
Crișana nu sînt încă nici pe departe 
epuizate. Organizațiile de bază stu
diază noi rezerve de valorificare 
superioară a masei lemnoase.

TEODOR MARIȚA 
șef-adjunct al Comisiei economice 

a Comitetului regional P.M.R.
Crișana

Războiul — mort, uitat. Hotarul 
Un singur steag pe Terra mea scîntee, 
De-o singură culoare : purpurie, 
Și-o singură lozincă : Omenie.

Naiv, idilic vis ? Prematur foarte ? 
O fi, dar pentru el uit și de moarte, 
Șl de durere uit ; trecutul piere... 
Nu-mi spuneți : utopie, mîngîiere...
Nu spuneți cum că totu-i forță oarbă, 
Că mîine hăul poate să ne soarbă, 
Că omul este propria-i tăgadă, 
Istoria — turbată cavalcadă,
Ce-n rîpă, mîine, poate, ne prăvale...

Rațiunea, oameni dragi, acum e-n zale, 
în zale suple, nu uitați, și dure.
Nici somnul, nici beția n-or s-o fure, 
înaltă, sveltă, printre lumi obeze, 
Un lujer de oțel, pe metereze, 
Floreta ei, parînd, cu măiestrie.

Frumoasa mea planetă albăstrie, 
îngăduie să te visez salvată,
Și liberă, cum ai să fii odată,
Cu mări care unesc și fluvii salbe,
Și cu cetăți grădini, ca mări de nalbe, 
Cu oameni buni și tari, în gingășie, 
Frumoasa mea planetă,. albăstrie...

MARIA BANUȘ

BISTRIȚA (coresp. „Scînteii”). — 
Preocupările culturale ale colecti
viștilor din comuna Teaca, raionul 
Bistrița, sînt dintre cele mai variate. 
In comună există un cor de peste 
100 de persoane, un taraf, mai mul
te echipe de dansuri, brigada artis
tică de agitație, precum și o fanfară.

Printre cei care vin serile la că
minul cultural pot fi întîlniți colec
tiviștii Ion Moceanu, Ilona Papp, 
Maria Lintert, Ioan Reuder și mulți 
alții. Fie că învață un cîntec nou, 
fie că îi afli în sala de cinemato
graf, ori ascultînd o conferință pe 
teme agrotehnice.

Localnicii sînt mîndri de succesul 
pe care îl au echipele lor artistice 
în satele din împrejurimi și chiar în 
raioanele mai îndepărtate din re
giune.

La concursul din vara aceasta al 
formațiilor artistice din regiune, că
minul cultural din Teaca s-a situat 
pe locul I. La festivalul cîntecului, 
jocului ?i portului, care a avut 
la Bistrița, echipele de dansuri 
Teaca au obținut de asemenea 
cui I.

Se împlinesc astăzi 10 ani de cînd 
s-a stins din viață losif Rangheț, vechi 
activist, unul din cadrele de bază ale 
partidului nostru, luptător neobosit și 
devotat pentru cauza socialismului.

losif Rangheț s-a născut la 7 august 
1904 în satul Olari din fostul județ 
Arad înfr-o familie de țărani săraci. 
Aproape copil încă, după moartea ta
tălui său, losif Rangheț 
pleacă la Arad pentru 
a-și* cîșfiga existența și 
devine muncilor. Nu 
peste mult timp, la 
vîrsfa de 16 ani, iînă- 
ru1 care a îndurat din 
plin exploatarea patro
nilor ia parte la ac
țiuni greviste organi
zate sub conducerea 
partidului. Activînd în 
cadrul mișcării sindica
le, el se alătură luptei 
partidului pentru a- 
părarea intereselor ce
lor ce muncesc, pen
tru făurirea unității 
mișcării sindicale pe 
baza principiilor luptei 
de clasă și a solidari
tății proletare interna
ționale. El a fost ales 
delegat la Congresul
din Timișoara al Sindicalelor unitare, 
ale cărui lucrări s-au desfășurat sub 
conducerea P.C.R.

Primit în 1930 în rîndurile Partidului 
Comunist din Romînia, losif Rangheț 
participă la marile bătălii de clasă, or
ganizate și conduse de partid, împo
triva intensificării exploatării oameni
lor muncii, a încercărilor burgheziei de 
a arunca urmările crizei economice 
de supraproducție pe spinarea oame
nilor muncii și împotriva pregătirilor 
războiului antisovietic. Partidul i-a în
credințat sarcini importante : membru 
al Comitetului județean Arad al P.C.R., 
secretar al Comitetului județean de 
partid Oradea, secretar al Comitetului 
regional Cluj și apoi al Comitetului 
regional al partidului din Banat și Va
lea Jiului — sarcini pe care, în con
dițiile grele ale ilegalității, le-a dus 
la îndeplinire cu răspundere, luptînd

--------o®o

Filme noi la televiziune
ii n cadrul preocupărilor de a 

lărgi mijloacele de care dis
pune pentru a asigura programe de 
înaltă ținută, studioul nostru de te
leviziune a realizat cu mijloace 
proprii primele iilme artistice de 
scurt metraj. Folosirea peliculei o- 
feră numeroase posibilități de ex
primare artistică și prezintă avan
tajul că filmele cele mai valoroase 
pot fi oricînd repetate la cererea 
spectatorilor.

Cele dinții filme de acest fel 
adus în spațiul micului ecran 
teva personaje bine cunoscute 
clasica galerie caragialescă.

„Domnul Goe" (scenariu și regie 
Letiția Popa — operator Iosif Ölle
rer), transpune pe peliculă cu fide
litate creatoare vestitele figuri ale 
schiței, pe fundalul unui grotesc 
„voiaj de plăcere”. Numeroasele 
idei regizorale slujesc la reliefarea 
incisivă a acelei lumi obtuze și par
venite, incriminate de scriitor. Ex
celenta interpretare a artiștilor Na- 
tașa Alexandra, Nineta Guști și Va- 
silica Tastaman, vizibil orientată 
pe linia unei șarjări îndrăznețe, ca
ricaturale, a dat o deosebită con-

au 
cî- 
din

ca un ostaș credincios pentru înfăp
tuirea politicii partidului.

In anii dictaturii militare fasciste și 
războiului antisovietic, cînd partidul or
ganiza lupta pentru eliberarea țării de 
sub jugul fascist, pentru ieșirea Ro- 
mîniei din criminalul război antisovie
tic, pentru cucerirea independenței 
naționale și instaurarea unui regim cu 

adevărat democratic, 
I. Rangheț a partici
pat din însărcinăreîi 
partidului la organy* 
rea unor acțiuni 
rajoase de sabotare ... 
războiului antones- 
cian.

Fiind 
1943 în 
trai al 
gheț ia 
demascarea și 
rarea din conducerea 
partidului a elemente
lor trădătoare în frunte 
cu Foriș, muncește in
tens, alături de ca
drele de bază din în
chisori și lagăre și de 
cadrele devotate par
tidului din afară, pen
tru înfăptuirea planu
lui partidului de pre

gătire și organizare a insurecției ar
mate înfăptuite la 23 August 1944.

După eliberarea țării de sub jugul 
fascist, la Conferința Națională a P.C p 
din 1945, losif Rangheț a fost ak 
membru al Comitetului Central, iar ’ 
primul Congres al Partidului Muncito
resc Romîn a fost ales membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. Prețuind aclvitafea plină de 
devotament a lui losif Rangheț față 
de cauza partidului și a poporului 
nostru, în anii puterii populare parti
dul i-a încredințat munci de răspun
dere pe linie de partid și de sfat.

Amintirea lui losif Rangheț va ră- 
mîne neșfearsă în inimile poporului 
nostru muncitor. Viața lui este o pildă 
de înaltă principialitate comunistă, de 
luptă plină de abnegație pentru li
bertatea și fericirea poporului.

sistență satirică tipurilor „mamiței“, 
lui „mam'mare" și lui „tanti Mița". 
Astfel, cu gesturi și reacții dinadins 
asemănătoare, stereoțipe, în fața 
isprăvilor odorului alintat, cele trei 
actrițe realizează o laconică dar 
tipică imagine a „onorabilei dame 
bune" — în diferitele ei vîrste și 
ranguri sociale.

Introducerea în acțiune a povesti
torului prilejuiește actorului Gh. Po- 
povici-Poenaru reușita schiță de 
portret a unui Caragiale tînăr, ob
servator discret, lucid și ironic al 
lumii ce-1 înconjura. Comentariul 
muzical spiritual al lui Paul Hurmu- 
zescu contribuie, de asemenea, la 
succesul acestui film, a . cărui sur
priză însă o constituie apariția mi
cului actor Gheorghe Șubovici. In
terpretul „domnului Goe" este spon
tan în atitudini, expresiv, și își 
cheie în chip inedit 
actoricească 
pe cele trei 
trio-ului său

în iegia 
zarea schiței lui Caragiale „Căldură 
mare" (operator Nie. Niță) a devenit 
un mic și convingător tablou al ur
bei sfîrșitului de veac. Din primele 
secvențe ale prezentării originale ce 
deschide filmul, se fixează atmos
fera propice desfășurării acțiunii : 
toropeala, zăpușeala, „căldura 
mare" scot și mai bine în evidență 
turpitudinea, și parazitismul unei 
lumi triviale. Această atmosferă 
inundă treptat dialogul, mimica, 
gesturile — ilustrînd cu semnificație 
metaforică sterilitatea preocupărilor 
meschine ale anonimilor domni X. 
Chipul unui asemenea domn îl în
fățișează pe ecran Horia Șerbă- 
nescu, dozînd abil amestecul dintre 
tembelism și venalitate. O creație 
deosebită realizează Dem. Rădules- 
cu în rolul feciorului. Regizorul și 
operatorul au valorificat în prim- 
planuri concludente, cu valori de 
film mut, mimica extrem de suges
tivă a acestui interpret. Trebuie re
marcat însă că montajul filmului e 
prea lent, se insistă prea mult, une
ori chiar obositor, asupra unei ima
gini ; or, în artă, plictiseala însăși 
trebuie înfățișată cu fantezie.

Ca și în „Domnul Goe" unde

în- 
demonstrația 

imitînd cu haz în final 
actrițe, protagonistele 
ocrotitor.
lui Ion Barna, eorani-

aparițiile episodice ale lui Dem. 
Savu, Marian Hudac și Gh. Crîș- 
maru au avut un aport plin de cu
loare, — în „Căldură mare” Puiu 
Călinescu, I. Popescu-Lac, Arcadie 
Donos contribuie la întregireq unei 
atmosfere autentic caragialești.

ilmul „O plimbare cu avionul“ 
ui (scenariu Ștefania Dorian, re

gia Valeriu Lazarov) face parte din 
categoria spectacolelor muzical-sa- 
tirice. Utilizînd un comperaj spiritual 
— ceea ce, trebuie s-o spunem, nu se 
întîmplă întotdeauna la programele 
de estradă ale Televiziunii — ac
torii Ștefan și Rodica Tăpălagă pre
zintă cu talent această „plimbare" 
care prilejuiește totodată cîteva nu
mere muzicale și coregrafice. Me
rită apreciate, de pildă, aparițiile 
cîntăreților Luigi Ionescu, Constan
tin Drăghici și Margareta Pîslaru, 
ca și evoluția dansatorilor Maria 
Mitrache și Nicolae Bunea. Specta
torii au regretat însă că cea mai 
mare parte a melodiilor interpretate 
erau vechi. Neinspirat s-a arătat 
cadrul scenografic (semnat de arh. 
Armand Crintea), încărcat și confuz. 
Și e păcat că pornind de la această 
bună, originală idee a „plimbării" 
telespectatorilor „cu avionul" — re
gia nu a valorificat în suficientă 
măsură imaginile noilor construcții 
din Capitală, filmate din helicopter.

Al patrulea film prezentat de cu- 
rînd a adus pe miopi ecran frumu
sețea dansurilor noastre populare, 
în cadrul pitoresc al Muzeului Sa
tului. Acest documentar, realizat de 
regizorul Ion Filip cu echipa de 
dansuri și orchestra Ansamblului 
M.F.A. (dirijor Sergiu Ieremia), 
transformat într-un fermecător 
bum" de dansuri și costume, 
care operatorul Emil Hențiu le-a re
dat în imagini pline de poezie și di
namism.

Diferite ca gen și tratare artistică, 
realizările pe peliculă ale Studioului 
de Televiziune demonstrează exis
tența unor mari posibilități în acest 
domeniu. Este de așteptat ca în 
viitor să fie lealizate noi producții 
cinematografice destinate telespec
tatorilor, inspirate din actualitate și 

puternic caracter educativ.
MIRA IOSIF

Raid
In regiunea Argeș Cum se difuzează

cartea la sate

greul casei, de cînd s-au luat, în spinarea ei. Că mai

Ziarul „Secera și ciocanul" din Pitești 
publicat recent un raid-anchetă des

pre felul cum se lace difuzarea cărfii 
la safe. Timp de două zile au fost stră
bătute drumurile raionului Muscel. Spi
cuim cîteva aspecte ale raidului.

Cooperativele din 
Mare, Malu cu Flori, 
vizionează de îndată 
apărut cărfi noi. Așa

a

La cabana Caraiman in Bucegi

Degeaba se țineau ei scai de capul lui Tilă să-l îmbuneze, 
să se împace. N-ar fi făcut-o pentru nimic în lume. Și, ce 
dacă Niculae îi era fecior ? Decît așa fecior mai bine lipsă. 
El atîta știa : omul să fie om. Oricine-ar fi fost el. Să fie 
om și-i de-ajuns. Păi cum vine asta ? Ține conferință la că
min, în fața tinerilor, despre dragostea față de avutul ob
ștesc, iar cînd vine vorba la o adică, dă-ndărăt ? Mă rog, 
chestia cu conferința a fost sarcină din partea utemeului. 
Da’ chiar de n-ar fi ținut-o, așa trebuia să se poarte! I-a și 
zis-o secretarului : „De ce-'l țineți, mă, în organizație ? Să fiu 
în locul vostru l-aș azvîrli cît colo. Păi nu vedeți că vă face 
de rușine ?" „Lasă-l, nene Tilă, i-a luat el apărarea. O să-și 
capete porția în ședință, o să-l ajutăm, o să-l îndreptăm". 
„Îndreptați voi, pe dracu-ndreptați. Dacă vă simțiți așa de 
grozavi, mă rog, treaba voastră. Uite, vi-l las aci să-l în
dreptați. Da’ la stînă să nu-l mai prind că-i rup picioarele. 
I-am spus-o și președintelui ; să n-avem vorbe. 11 iau pe 
lingă mine pe Gogu lui Pîrjol. Are doar șaispe ani, da’ să 
vedeți voi ce scot eu din el..."

...Tilă se trezise cu niște dureri de burtă. Să fi fost așa, 
la un ceas după miezul nopții. De timp și-a dat seama sco- 
țînd capul pe ferăstruica colibei și privind așezarea stelelor. 
S-a răsucit el în așternut, s-a învîrtit, încercînd să stea cu 
fața-n jos, dar fără folos.

Văzînd că somnul nu se mai lipește de el cu nici un chip 
s-a dat jos din pat, binișor, să nu-l trezească pe Niculae ce 
dormea alături și a ieșit afară. Lumină ca ziua. Doar spre 
miazănoapte, undeva, în spatele colibei, munții rămâneau în
tunecați. Peste văi se ridica o pînză subțire de ceață. Tilă a 
dat ocol țarcului în care erau închise oile. Cîinii i se gudu
rau pe lingă picioare. S-a așezat cu spatele rezemat de 
lanțurile țarcului, și-a scos țigările, a aprins una și a rămas 
așa, privind gînditor în vale, peste vîrful dealurilor. Departe, 
la poalele ultimului deal, parcă-și vedea, prin fumul țigării, 
satul. E cale lungă pînă acolo. Numai dac-ai lua-o pe scurtă
tură, atunci da, în vreo patru ceasuri poți fi în Leoșteni. „Acum 
toți dorm", se gîndea el cu mulțumire, de parcă lui i s-ar fi 
datorat somnul consătenilor săi. O fi dormind și bătrînica 
lui sau poate, mai știi ! S-o fi perpelind în așternut, trează 
ca și el. Tilă și-a făcut socoteala că se-ncheia luna de cînd 
nu mai fusese pe-acasă. în două rînduri venise bătrîna pe 
la el cu schimburi curate. De fiecare dată, din fundul desagii 
ieșise la iveală și cîte-o sticlă de rachiu. Bătrînului îi stră
luceau ochii văzînd-o. însă, în sufletul lui, Tilă se simțea 
mîhnit. Poate liniștea atît de adîncă să fi fost cauza ? Peste 
zi, cînd sînt atîtea de făcut, n-ai vreme să te lași prea mult 
pradă gîndurilor, nici să-ți pui întrebări, ori să-ți dai răs
punsuri. însă era cu totul altceva 'acum, cînd nici glasul unei 
păsări nu te tulbură. La urma urmii, Lisaveta lui avea și ea 
dreptate în felul ei. Și faptul că-i dădea dreptate, bineînțeles, 
în gînd, îl făcea să fie mîhnit. La ultima despărțire ar fi pu
tut să-i spună o vorbă bună, de mîngîiere, că nu i-ar fi căzut 
ultimii dinți pe care-i avea-n gură din cauza asta. Cînd colo, 
a lăsat-o să plece cu lacrimile-n ochi. Ce prostie ! Dar și ea, 
lasă că și ea a făcut-o prea de oaie... Stăteau liniștiți de 
vorbă. El gusta din țuica adusă care, oricum, e mai bună de
cît zărul. Cînd, aproape să plece, Lisaveta i-a spus așa, ca 
din întîmplare :

— Auzi, Tilă, să știi că vorbii cu președintele, chiar azi 
vorbii.

— Ce vorbiși tu cu el ? s-a mirat Tilă.
— Să te schimbe. Ai trecut de șaizeci și cinci de ani.

— Cu ce drept 
ai vorbit cu pre
ședintele, peste 
capul meu? s-a 
răstit el.

— Cu dreptul 
de nevastă. Cît 
crezi că mai am 
de trăit să fiu tot 
singură cuc ?

— Și să stau 
lîngă fusta ta, ai?

— Să stai, de-aia-mi ești bărbat. Pe copil mi l-ai luat, iar 
eu să mă canonesc, să n-am cu cine schimba o vorbă.

— Așa e soarta nevestelor de ciobani și de marinari. Ce, 
am născocit eu meseriile astea ? Pînă nu-l cresc pe Niculae 
nu mă trag pe lîngă casă.

— Ce să-l mai crești, că are douăzeci de ani împliniți !
— O fi avînd, însă ca cioban încă nu-i copt. Cum pot să-i 

las pe mînă atîta suflare de oi ? Spune și tu ! îmi zicea pre
ședintele că în curînd vom începe merinozarea. Păi tu-ți în
chipui ce treabă-i asta, ce știință cere? Pot eu să mă-ncred 
în Niculae? Nici vorbă. Ei, după merinozare mai stau cel mult 
un an și gata, mă cer la pensie.

Dacă Lisaveta ar fi tăcut, n-ar fi fost nimic ; s-ar fi despăr
țit în pace, ca de atîtea ori. Da’ vezi, nici ea n-avea limba 
priponită. Mai întîi, i-a zis că așa s-a învățat el, teleleu, și să 
lase 
sînt oameni în Leoșteni care trăiesc 
fără ciobănie și încă bine. Și dă-i și 
dăi...

— Ajunge, a oprit-o Tilă. Eu încer
cai să te ajut ca să vezi lucrurile po
litic, da-mi răcii gura de pomană. A- 
cum te du. îndată să pleci. Drept în 
fața președintelui să te oprești și 
să-i spui că ce-i spuseși azi fu o 
glumă, că nici vorbă ca eu să fiu în
locuit. M-ai înțeles? Bagă de seamă, 
dacă nu te duci la el, treizeci de ani 
de-aici-ncolo, nu mai calc pe-acasă. 
Și mai spune-i că nu-mi vin ziarele 
la vreme, că de ce m-am abonat...

1-a-ntors spatele și și-a văzut de 
treburi. A tras doar cu coada ochiu
lui și-a văzut-o cum se îndepărtează, 
cu pași mărunței, în lungul potecii.

Iar căința cea adevărată uite, abia ? 
acum, în miezul ăsta de noapte îl cu- i 
prinsese. Ar fi putut să-i spună o d 
vorbă bună; în felul ei avea și ea 
dreptate... Da’, ce, el n-are dreptate? 
Cum adică, atîta amar de ani '*■
să păzești 
colectivă să 
tor de bătrînețe ? 
că a împlinit șaizeci și cinci de ani, 
da' se simte încă în putere. Ca să se 
convingă de acest lucru, Tilă și-a re
pezit brațele în lături, ca un atlet, 
ce-și face încălzirea, dar a simțit pe 
dată, că-l străpunge un junghi în

oile avuților, iar la 
vii și să ceri aju- 

Este adevărat

(Desen de TIA PELTZ)

s-a 
„al

pe

ulti- 
Cicu
n-ai 
cărți 
vină

comunele Valea 
Stîlpeni se apro- 
ce în depozit au 

se face că aceste 
unități au întotdeauna spre vînzare
mele noutăfi. Pe gestionara Lucia 
de la librăria din comuna Sfilpeni 
s-o găsești numai în fața raftului cu 
așteptînd ca locuitorii comunei să 
să-i ceară cărfile preferate. Ea merge
pe la căminul cultural, prin sat, stă de 
vorbă cu oamenii, le recomandă ce 
cărți să cumpere, le dă rezumatul unei 
cărfi noi, un semn de carte. In cadrul 
emisiunilor locale ale stafiei de radio
amplificare sînt prezentate recenzii, La 
statul popular comunal, la căminul cul
tural, la școală se afișează cu regula
ritate buletinul „Cărfi noi".

Raidul scoate în evidență faptul că nu 
în toate comunele raionului există a- 
ceeașl preocupare pentru difuzarea cărfii. 
De pildă, la magazinul din Bălilești căr-

file 
Aici 
popularizării cărții, nu se tace 
zionarea cu noutăți.

Munca la pădure e una din preocu
pările de bază ale oamenilor din raio
nul Muscel. Insă la gurile de exploatare 
sau la unitățile de industrializare a lem
nului cooperafia de consum n-are nici 
un difuzor de carte, Din această cauză, 
cartea ajunge greu printre muncitorii 
forestieri.

Cu prilejul raidului, merceologi, pre
ședinți de cooperative, difuzori de carte 
au făcut o serie de propuneri intere
sante pentru îmbunătățirea difuzării cărfii 
în regiune, lată cîteva : periodic să tie 
organizate cu gestionarii și difuzorii de 
carte instructaje și schimburi de expe
riență, cu care ocazie să se analizeze 
activitatea acestora, să se popularizeze 
metodele bune ; la cooperative, cămine 
culturale, sfaturi populare comunale să 
existe un coif al cărții, unde cu ajuto
rul diferitelor materiale de agitație vi
zuală să se popularizeze cărțile noi ; să 
se acorde mai multă atenție cointere
sării materiale a difuzorilor procentuali 
și a gestionarilor etc.

stau uitate prin rafturi cu lunile. 
nu se dă nici un fel de atenție 

aprovi-

mijlocul spină
rii. Și-a îndrep
tat brusc 
cioarele : 
alt junghi 
genunchi, 
fleacuri. Parcă la 
treizeci de ani 
nu poți avea re
umatism ? 
fapt, ar fi 
cuminte 

răcoare și...

pi- 
un 
în 

Eh,

De 
mai 

dacă
și-ar pune cojocul pe umeri.; oricum, e

S-a ridicat, parcă mai atent la încheieturi, cu gîndul să 
intre-n colibă. Dar n-a apucat să facă un pas că i-a venit 
la ureche un fel de geamăt. De unde ? El nu gemuse. Și-a 
pipăit burta, nu-l mai durea. Asculta încordat. Geamătul se 
repeta. Pînă la urmă a ghicit că vine de undeva, din țarc. 
Să se fi-mbolnăvit vreo oaie ? Asta îi mai trebuia, să dea 
vreo molimă-n ele. A deschis portița și s-a strecurat printre 
mogîldețele albe. Din cînd în cînd sta locului să asculte. 
„Care gemi, mă, ai ? Ia spune" s-a trezit el strigînd cu glas 
tare. Cînd s-a dumirit, în sfîrșit, dincotro venea geamătul, a 
rămas încremenit, simțind cum i se răcesc mădularele. Era 
un berbecuț merinos, singurul din turmă, adus de președinte, 
dintr-o altă regiune, abia cu vreo două săptămîni în urmă.

— Să ai grijă de el mai ceva ca de ochii tăi din cap, i-a 
atras atenția președintele. Puțin a lipsit să le cad în genunchi 

pînă să-l capăt, plus că m-am ușurat 
de-o grămadă de parale. In primă
vară, o să mai facem rost de vreo 
treizeci de mieluțe, da’ pînă atunci, 
cu ăsta-ncepem merinozarea, 
că ai grijă...

Parcă era nevoie să i-o mai 
nă! Că el, vezi doamne, nu știa 
aia merinos! In orice caz, mult l-a 
mai răsfățat pe noul sosit, li dădea 
să mănînce din mină iarba cea mai 
grasă și frunzele cele mai fragede, îl 
adăpa acolo unde izvorul era mai lim
pede; ce mai încoa și-ncolo, berbe- 
cuțul se lua după Tilă ca un copil. 
Iar acum, tocmai el să cadă be
teag? „Ce-ai. mă, bă.iatu’ tatii, ia 
spune, ce te doare, ai ? Ți-a lipsit ție 
ceva, nu te-am ținut eu ca în palmă?

A încercat să-l ridice în picioare 
însă după două-trei clipe berbecuțul 
s-a lăsat jos ca o baligă de moale. 
„Acum ce mă fac cu tine în puterea 
nopții, ai, spune! Ți-aș da eu ceva 
leacuri știute de mine, dar dacă n-o 
brodesc și mai rău îți fac ?”

Să ' 
cui, 
pînă 
Să-l 
dar cum să-l 
tuși, pentru 
munte, ar fi 
spinare și pînă să crape de ziuă n-ar 
avea ce-alege din drum.

așa

spu- 
ce e

coboare în sat, să cheme medi- 
dar pînă să se ducă și 

să vină n-o să fie prea tîrziu ? 
care la dispensarul veterinar, 

care ; nu e găină. To- 
Niculae, care-i cit un 
un fleac. L-ar pune-n

A intrat în colibă și a aprins felinarul. Tînărul dormea cu 
fața-n sus, cu mîinile date-n lături. Fiind mai lung deciț patul, 
picioarele aproape că-i atîrnau pe jos. Bătrinul l-a zgîlțîit ușor.

— Niculae, măi Niculae tată, scoal’bă !
Niculae s-a ridicat intr-un cot și-a clipit somnoros.
— Ce, se și făcu ziuă ? a mormăit el, căscînd.
— N-auzi ? Se-mbolnăvi merinosu’, ce ne facem ?
— Și pentru asta mă scoli ? Doar n-o să-i fac eu operație. 

Iar dac-o fi de tăiat, știi și dumneata să-l tai.
Tilă a sărit ca fript.
— Cum să-l tai, mă, cum să-l tai ? Aiurezi ? Ce, e 

glumă? Trebuie dus în sat, la dispensar. Hai, dă-te 
și-mbracă-te. Pentru tine nu-i cine știe ce greutate.

— Să-l duc eu în spinare ? Nici nu mă gîndesc. Dă-l 
colo de berbec, doar nu e fecior de împărat. Pînă mîine 
crapă. Ne-om chibzui după-aia ce-avem de făcut.

— Vasăzică, nu vrei ?
, — Păi, că nu sînt nebun !

de 
jos

în-
nu

’1

— Ptiu, ce mai lene zace-n spinarea ta ! Om de nimic ce 
ești. Uite la cine mă gîndeam eu să-mi țină locu’. Bine, mă 
duc eu. Pînă mă-ntorc ai grijă de oi. Pe urmă vedem noi.

Nici măcar nu l-a mai chemat să-i dea o mină de ajutor. 
în țarc s-a oprit lingă animal, socotindu-se cum e mai po
trivit să-l ducă.. „Ai, taci și nu zici nimic ! Eu bătrîn, tu 
beteag, ce să spun, ne brodim ca tușea cu junghiul". Și-a în
fipt mîinile în blana moale și cu un opintit a așezat berbecu
țul de-a latul umerilor. Greutate, nu glumă. A apucat-o 
pe potecă, deși știa că cele cîteva coaste pe care le are de 
urcat îi vor scoate sufletul. Mergea încet și vorbea cu glas 
tare, adresîndu-i-se berbecuțului : „Hm, tu ce zici, frățioare, 
cu cine-o fi semănînd Niculae ăsta-l meu, la fire ? Cu mine, 
în nici un caz. Și cum și-a dezvăluit-o ! Din te miri ce ! Păi, 
dac-ar fi mai la greu ce bază poți să pui pe el ? Ha, taci? nu 
spui nimic ? Iți convine ! Domnești în spinarea mea și taci...” 
Din cînd în cînd se oprea să răsufle. Dar nu-și îngăduia prea 
mult de teamă să nu întîrzie.

Cînd soarele s-a ridicat de două șchioape, Tilă era în mar
ginea satului. Ulița plină. Oamenii se îndreptau spre gospo
dărie. Văzîndu-l, au rămas cruciți. Cuiva i-a trecut prin 
minte că e nevoie de medicul veterinar și a dat fuga să-l 
cheme.

...După două zile, bătrinul se îndrepta spre stînă. Berbecuțul 
se ținea după el ca un cățel.

— Mă, nea Tilă, da’ cu Niculae ce facem ? îl întrebase pre
ședintele la plecare.

— Am spus-o : cu un păcătos ca ăsta nu mai vreau să dau 
ochii. Să-l faceți întîi om dacă sînteți în stare și pe urmă...

Trecuseră vreo 
punea ceaunul de 
poteca spre stînă. 
raj să se apropie, 
ceafă. Văzînd că bătrinul se uită la el ca prin zid a început 
să dreagă, lanțurile țarcului, a scos gunoiul și a cărat cîteva 
găleți cu apă proaspătă. Intr-un tîrziu și-a luat inima în 
dinți :

— Tată, veni timpul mulsului. Să m-apuc ?
— Ți-ai primit porția ? Asta vreau să știu.
— Cu vîrf și-ndesat.
— Și-ai să fii om ?
— Așa le-am făgăduit la toți.
— Hai întîi să mîncăm.
Chipul bătrînului parcă se mai îmblînzise un pic...

GHEORGHE VLAD

trei săptămâni. Intr-o zi bătrinul tocmai 
mămăligă cînd l-a zărit pe Niculae suind 
Acesta mergea ca pe ghimpi N-a avut cu- 
A rămas lingă țarc. Ofta și se scărpina în
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A apărut nr. 9 (49) al revistei

Proökm« ale picii §i sodalismulin“>>

romînă, nr. 
al revistei 
și socialis-

A apărut, în limba 
9 (49) pe anul 1962 
„Probleme ale păcii 
mului“, revistă teoretică și in
formativă a partidelor comuniste 
și muncitorești.

Acest număr cuprinde artico
lele : „Probleme actuale ale dez
voltării sistemului mondial socia
list“ de N. S. HRUȘCIOV ; „Sin
gura cale spre pace", articol re
dacțional ; „în legătură cu rezul
tatele anului consacrat întăririi 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie“ de J. GOLLAN ; „Con
strucția de partid și munca în 
rîndul maselor“ de D. N. AIDIT ; 
„Dezvoltarea continuă a societă
ții socialiste în Cehoslovacia“ de 
F. TIAVLICEK ; „Lupta pentru 
sindicate în R.F.G." de J. LED- 
WOHN ; „A învins ideea păcii" 
de V. ZAGLADIN.

Rubrica „în partidele ■ comu
niste și muncitorești“ conține

cu-

V.

numeroase materiale informative 
cu privire la activitatea unor 
partide frățești.

La rubrica „Schimb dc păreri“ 
sînt publicate în continuare ma
teriale ale discuției pe tema „An
ticomunismul — dușman al ome
nirii“.

Rubrica „Cărți și reviste' 
prinde recenziile „Integrarea" ca
pitalistă și ideologii ei“ de 
PAVLAT, „O nouă revistă mar
xistă“ de N. FRED, „Glasul co
muniștilor din Mexic" de B. 
SANCHEZ.

Revista publică, la rubrica 
„Scrisori, note“, materiale cu pri
vire la evenimentele deosebite 
din viața internațională, din viata 
unor țări și partide.

De asemenea, revista publică 
noi materiale la rubrica „împo
triva represiunilor și persecută
rii democraților“.

„Colaborarea dintre țările noastre 
poate fi extinsa și în alte domenii"

Declarația d-lui Sarda Nand Singh, director general 
al rafinăriei din Gauhati-India

La invifafia Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei, ne-a vizitat jara, 
timp de 10 zile, domnul Sarda Nand 
Singh, director general al rafinăriei din 
Gauhati-India. înainte de plecare, oas
petele indian a avut o convorbire cu 
redactorul Agenfiei Romîne de Presă 
„Agerpres” Petre Uilăcan.

Vizita făcută la uzinele de 
petrolier „1 Mai“ din Ploiești, a pre
zentat un mare interes pentru mine, 
deoarece majoritatea utilajului rafină
riei pe care o conduc a fost fabricat 
aici.

Procesul tehnologic al întreprinderii 
este bine pus la punct, utilajele ce se 
produc și îndeosebi instalațiile de fo
raj — care după cîfe am fost infor
mat, se exportă în 28 de țări — sînt 
realizate la nivelul tehnicii actuale. Am 
fost fericit că am avut prilejul să văd 
marele complex petrochimic pe care 
l-ați construit în ultimii ani la Onești, 
instalațiile automate ale uzinelor, cu
rățenia perfectă care domnește pretu
tindeni. Am văzut că peste tot avefi 
foarte mulji ingineri tineri și bine pre
gătiți.

Referindu-se la colaborarea dintre 
R. P. Romînă și India în construirea 
rafinăriei de la Gauhafi, domnul Sarda 
Nand Singh a declarat : Pot să spun 
cu multă mîndrie că, cu ajutorul gu-

utilaj

/-

teh- 
na- 

este

vernului romîn, al inginerilor și 
nicienilor romîni, prima rafinărie 
țională a Indiei, de la Gauhati, 
într-adevăr și de prima clasă. Utila
jul dv. este bun, nu am avut de loc 
neplăceri cu el. Inginerii indieni pre- 
gătifi în institutele, pe șantierele și în 
rafinăriile din Romînia formează sche
letul corpului nostru tehnic. Specialiș
tii romîni care au lucrat și cei care 
mai lucrează la Gauhafi muncesc cu 
multă hărnicie ; între ei și petroliștii 
indieni s-au stabilit relații cu adevă
rat frăfeșfi. Sînt sigur că între țările 
noastre colaborarea poate fi extinsă 
și în alte domenii. Țin să arăt că tofi 
cei pe care i-am întîlnit în Romînia 
au fost foarte prietenoși față de țara 
mea și față de mine.

în încheiere, domnul Sarda Nand 
Singh, referindu-sa la peisajul țării 
noastre și la activitatea turistică, a 
spus : Aveți un litoral minunat, con
strucțiile sale moderne creează un con
fort admirabil pentru cei ce-și petrec 
vacanța aici. Copiii dv. m-au impre
sionat profund. Ei sînt inteligenți, să
nătoși și plini de viață. Am reținut 
imaginea copiilor din țara dv. de
oarece ei formează noua generație, 
iar viitorul unui popor este luminos 
dacă și viața copiilor este luminoasă.
-----:............... ■■■»»»-I.-L-.-l-'.'"
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Azi și mîine pe stadionul „Dinamo"
Stadionul „Dinamo" din Capitală va 

găzdui azi și mîine pe sportivii cali
ficați în etapa finală a Spartachiadei 
de vară a tineretului din regiunea 
București. în programul întrecerilor fi
gurează probe de atletism, ciclism, vo
lei, oină, gimnastică, handbal, trîntă 
etc.

Pînă la faza finală a întrecerilor din 
acest an, peste 200 000 de tineri, din
tre care 45 207 femei, au luat parte la

Fotbal
Echipa clubului „Steaua", prezentă 

la concursurile sportive rezervate e- 
chipelor cluburilor militare ce au loc 
în R. S. Cehoslovacă, susține astăzi 
primul meci din cadrul turneului de 
fotbal In compania echipei „Vor
wärts” Berlin. Meciul se dispută în 
localitatea Kosice.

Mîine își începe turneul în (ara 
noastră echipa de fotbal „Omonia" 
din Nicosia. In primul meci fotbaliștii 
din Cipru vor întîlni la Galați echipa 
locală C.S.O. Galati. Al doilea joc 
este programat în ziua de 5 septem
brie la București cu „Dinamo".

Primul meci din cadrul „Cupei 
campionilor europeni" ediția 1962— 
1963 dintre echipele „Dinamo" Bucu
rești și „Galatasaray" Istanbul se va 
disputa la București în ziua de 9 
septembrie. Partida va fi condusă de 
arbitrul G. Flristov (R. P. Bulgaria).

Cuplajul de fotbal programat mîine 
pe stadionul „23 August" din Capita
lă se va desfășura după următorul 
program : „Rapid"—„Dinamo" Bucu
rești (ora 15,15) ; „Viitorul"—„Pro
gresul" (ora 17).

Cele 42 echipe din categoria „B" 
de fotbal își țeiau mîine activitatea 
oficială în cadrul jocurilor etapei 
inaugurale a edijiei 1962—1963 a 
campionatului.

întreceri. Cei mai numeroși partici
pant au evoluat în concursurile de 
atletism : 63 910.

în decursul celor două zile de în
treceri amatorii de sport bucureșteni 
vor putea urmări 
echipe care s-au remarcat în cadrul 
fazelor preliminarii. Este vorba de for. 
mafia de oină din Curcani (campioană 
republicană în 1957), echipa feminină 
de handbal Unirea-Turnu Măgurele, 
care a cîștigaf finala pe fără în 1959, 
precum și echipa masculină de hand
bal a muncitorilor constructori de 
nave din Olfenifa, în repetate rînduri 
campioană a regiunii București.

în cadrul întrecerilor Spartachiadei 
de vară de pe stadionul Dinamo un 
ansamblu de gimnastică alcătuit din 
600 de tineri sportivi din orașul Giur
giu va prezenta un interesant program.

Astăzi, întrecerile încep la ora 17 
iar duminică se vor desfășura între 
orele 8 și 19.

evolujiile unor

ziarumi „Elöre“ 
noritățile naționale, la formarea con
științei socialiste a omului nou.

Ca și întreaga noastră presă, zia
rul „Elöre” are mereu în centrul a- 
tenției problemele de mare însem
nătate privind îndeplinirea planului 
de stat la toti indicii, consolidarea 
agriculturii socialiste și creșterea 
producției agricole vegetale și ani
male, îmbunătățirea activității sfa
turilor populare, înflorirea culturii 
socialiste. Popularizînd larg realiză
rile obținute sub conducerea parti
dului de toti oamenii muncii, ziarul 
este chemat să-și întărească necon
tenit rolul organizatoric, să inițieze 
acțiuni economice eficace, să strîngă 
legăturile redacției cu corespondenții 
voluntari, cu masa cititorilor. îmbo- 
gătindu-și permanent conținutul de 
idei, perfectionînd măiestria gazetă
rească, îmbunătătindu-și aspectul 
grafic, ziarul „Elöre” va răspunde 
și de acum înainte cu cinste înaltei 
sale meniri.

La a 15-a aniversare, „Scînteia” 
urează ziarului „Elöre”, colectivului 
său redactional, corespondenților săi 
voluntari spor la muncă și noi 
succese în slujirea devotată a mă
reței cauze a socialismului și păcii.

Azi se împlinesc 15 ani de la a- 
paritia primului număr al ziarului 
„Elöre”, organ în limba maghiară 
al sfaturilor populare din Republi
ca Populară Romînă. în acești ani 
„Elöre” și-a cîștigat prețuirea citi
torilor prin activitatea sa neobosită 
de răspîndire în rîndurile celor ce 
muncesc a cuvîntului partidului. 
Ziarul oglindește în paginile sale 
realizările obținute de oamenii mun
cii romîni, alături de cei din rîn
durile minorităților nationale, pen
tru înflorirea patriei noastre socia
liste, Republica Populară Romînă. 
Militînd, cot la cot cu toate ziarele 
și publicațiile din țara noastră, pen
tru traducerea în viață a istorice
lor hotărîri ale Congresului al III- 
lea al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, „Elöre” și-a adus contribuția 
la mobilizarea oamenilor muncii în 
înfăptuirea industrializării socialis
te, transformării socialiste a agri
culturii, revoluției culturale. Impor
tant este aportul ziarului „Elöre” la 
educarea maselor în spiritul patrio
tismului socialist și internaționalis
mului proletar, la întărirea unității 
frățești dintre poporul romîn și mi-
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Delegația Asociației de prietenie soviețo-romine 
a părăsit

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala delegația Asociației de priete
nie sovieto-romînă, condusă de V. I. 
Konotop, membru supleant al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Sovietului 
regional-Moscova, care ne-a vizitat 
țara la invitația Consiliului general 
A.R.L.U.S.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația sovietică a fost 
condusă de academicienii P. Con- 
stantinescu-Iași și Iorgu Iordan, 
Marin Florea Ionescu — vice-———o®o

Capitala
președinți ai Consiliului general 
A.R.L.U.S., Ștefan Bălan, adjunct al 
ministrului învățămîntului, Vasile 
Mateescu, președintele Sfatului 
popular regional București, Alexan
dru Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., d'e membri ai Consiliu
lui și activiști ai A.R.L.U.S.-ului.

Au fost de fată G. C. Cebotariov, 
consilier, și A. M. Alexeev, secretar 
al Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București. (Agerpres)

ile limbă

Cu prilejul celei de-a 17-a 
aniversări a proclamării 

R. D. Vietnam

Democrate Viet- 
Dinh

la
Van Duc, a 
restaurantul

luat parte tova-

Cu prilejul celei de-a 17-a aniver
sări a proclamării Republicii Demo
crate Vietnam, vineri seara, amba
sadorul Republicii 
nam la București, 
oferit o recepție 
„Pescăruș”.

La recepție au
rășii : Gheorghe Apostol, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne Ilie Murgulescu, loan Constant 
Manoliu, Voinea Marinescu, miniștri, 
Ștefan S. Nicolau, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, oa
meni de știință, artă și cultură, 
ziariști.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alti membri ai corpului diplo
matic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Spectacol prezentat 
ansamblul tinerilor artiștide

amatori din R. R. Mongolă

în drum spre Japonia

Vizita la Paris a delegației economice
guvernamentale

PARIS 31 (Agerpres). — La 30 
august, Al. Bîrlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne — conducătorul delegației 
economice guvernamentale a R. P. 
Romîne care se află în Franța în 
drum spre Japonia, Gheorghe Gas
ton Marin, președintele Comitetului 
de Stat ' ...............
dulescu, ministrul comerțului exte
rior — 
făcut o 
Bokanowski.

a R. P. Romîne

al Planificării, și Gogu Ră-

membri ai delegației, au 
vizită lui Michel Maurice 

i, ministrul industriei

franceze, cu care au avut o con
vorbire. La această vizită au mai 
participat reprezentanți ai Ministe
rului Finanțelor și Afacerilor Eco
nomice al Franței, precum și Con
stantin Micuță, ministrul R. P. Ro
mîne la Paris.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

Ministerul Finanțelor și Afacerilor 
Economice al Franței a oferit un 
prînz în cinstea delegației economi
ce guvernamentale a R. P. Romîne.

OaO---------

Cowferâța științifică 
capitalismului

MOSCOVA 31 (Agerpres). — La 
Moscova își continuă lucrările con
ferința științifică consacrată proble
melor capitalismului contemporan, 
la care participă oameni de știință 
dintr-o serie de țări 
Asia și America.

In cadrul discuțiilor

din Europa,

din ședința

consacrată problemelor 

contemporan
de vineri dimineața, printre alții 1 
luat cuvîntul tov. Tudor Postolache, 
candidat în științe economice, mem
bru al delegației țării noastre. Re
feratul său a fost consacrat situației 
actuale a clasei muncitoare din ță
rile capitaliste.

o©o--------

și literatură, istorie și
Participanții la cursurile de vară 

de limbă și literatură, istorie și artă 
a poporului romîn, care s-au ținut 
la Sinaia sub auspiciile Universită
ții București, și-au încheiat vizitele 
în țara noastră. Cei 137 de oaspeți 
din 25 de țări — profesori, cerce
tători științifici, studenți, care se 
specializează în filologie romînă — 
au participat la excursiile organiza
te în Moldova, în regiunile Brașov, 
Dobrogea, orașul București.

Vineri la amiază oaspeții au fost 
primiți de tovarășul Ștefan Bălan, 
adjunct al ministrului învățămîn
tului. După-amiază, rectorul Univer
sității București, prof. univ. Jean

Livescu, a înmînat
romin

______ , diplomele 
participare la cursurile de vară

Ansamblul de cîntece și dansuri 
populare al tinerilor artiști amatori 
din R.P. Mongolă a prezentat vineri 
seara un spectacol în sala Teatrului 
C.C.S. din Capitală.

Au participat reprezentanți ai Co
mitetului de stat pentru cultură și 
artă, ai unor instituții cultural-ar- 
tistice din Capitală, oameni de artă, 
ziariști, un numeros public.

Cîntecele și dansurile tinerilor ar
tiști amatori mongoli au fost răs
plătite cu yii aplauze de spectatori.

*
După spectacol, Comitetul de stat 

pentru cultură și artă a oferit o 
masă în cinstea membrilor an
samblului.

Răspunsurile
unui grup

lui J. Țedenbal la întrebările 
de corespondenți străini

de 
x___ _  _ de
îa Sinaia. Cu aceste ocazii oaspeții 
au adus mulțumiri pentru felul cum 
au decurs cursurile, pentru valoarea 
lor instructivă și posibilitatea de a 
cunoaște cultura Romîniei, viața și 
munca poporului romîn, ----*“•
ospitalitatea cu care au fost 
jurați.

Seara, rectorul Universității 
rești a oferit o masă colegială în 
cinstea participanților la cursurile 
de la Sinaia. în aceeași zi oaspeții 
s-au întîlnit cu reprezentanți ai pre
sei romîne. (Agerpres)

-o® o--------

pentru 
încon-

Bucu-

Delegația parlamentară belgiană la Brașov
BRAȘOV 31 (Agerpres). — In zi

lele de joi și vineri, delegația de 
deputați și senatori membri . ai 
grupului parlamentar belgiano-ro- 
mîn, în frunte cu dl. Edmond Ma- 
chtens, însoțită de deputății Nicolae 
Bădescu, Demostene Botez și C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu, au vizitat 
orașul Brașov și împrejurimile sale.

Joi dimineața, oaspeții belgieni 
s-au întîlnit la sediul Sfatului 
popular regional Brașov cu depu
tați din regiune. Vicepreședintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional, Eleonora Nilca, a 
vorbit membrilor delegației despre 
realizările din regiune.

Parlamentarii belgieni au vizitat 
în continuare principalele secții de 
producție ale Uzinei de autoca
mioane „Steagul roșu", grupul so
cial al uzinei, G.A.C. „Tudor Vla
dimirescu”, cooperativa meșteșugă
rească din comuna Hărman, crescă-

toria de păstrăvi din Prejmer, com
plexul turistic Poiana Brașov, ca
bana Cristianul Mare și monumente 
istorice din orașul Brașov.

Comitetul executiv al Statului 
popular regional Brașov a oferit vi
neri un dejun în cinstea oaspeților.

Seara parlamentarii belgieni au 
asistat la un spectacol folcloric.

I
Kg

Intre 6-9 septembrie

Campionatele mondiale 
de canotaj

Prima ediție a campionatelor 
mondiale de' canotaj academic se va 
desfășura între 6 și 9 septembrie 
la Lucerna (Elveția) pe pistele delà 
Rotsee. La întreceri s-au înscris pes
te 400 de vîslași, reprezentînd 25 de 
țări. Echipaje din Danemarca, O- 
landa, U.R.S.S., Germania și Elve
ția vor lua parte la toate probele 
incluse în program.

La campionate vor participa și uîs- 
lașii romîni. Ei vor lua startul în 
probele de 4 plus 1, 4 fără cîrmaci, 
2 plus 1 și 8 plus 1. Din lot fac par
te, printre alții, St. Pongrat, I. Pe
trov, C. Veres, Radu Nicolae și 
I. Boicu.

(Agerpres)

Turneul internațional de baschet 
de la Constanta

Vineri seara, a 
sporturilor din 
internațional feminin de baschet. In 
primul meci, echipa R.S.S. Ucrai- 
niene a învins cu scorul de 71—63 
(33—32) echipa R.P.F. Iugoslavia, 
în jocul următor echipa R. P. Ro
mîne a întîlnit formația R. P. Un-

început în sala 
Constanța turneul

gare. Baschetbalistele noastre au 
repurtat victoria cu scorul de 70—58 
(29—22).

Astăzi sînt programate urmă
toarele partide : R. P. Ungară — 
R.S.S. Ucraineană și R. P. Romînă 
— R.P.F. Iugoslavia. Turneul se în
cheie duminică.

IN C I T E V A
BUDAPESTA. în zilele de 15' și 16 

septembrie pe lacul din apropierea loca
lității Tata (R. P. Ungară) va avea loc un 
mare concurs internațional de caiac-ca- 
noe. Vor participa sportivi din 14 țări, 
printre care R. P. Romînă, Suedia, Dane
marca, R. S. Cehoslovacă, Australia, 
Franța, Italia, R. P. Ungară.

R I N D U R I
COTTBUS. La Cottbus (R. D. Germană) 
început turneul de polo pe apă din ca- 

meciuri,
a .... .
drul Dinamoviadei. în primele
Dinamo București a terminat la egalitate : 
3—3 cu Dinamo (R. D. Germană), Dina
mo Moscova a învins cu 6—1 pe Ruda 
Hvezda (R. S. Cehoslovacă) și Dozsa 
Budapesta cu 7—1 pe Spartak Sofia,

I

(Agerpres)

ULAN BATOR 31 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Monta
nte, J. Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Mongole, 
a răspuns la întrebările unui grup 
d'e corespondenți străini, între care 
ai ziarelor „Süddeutsche Zeitung” 
(R.F.G.) și „Daily Express“ (Anglia) 
și ai companiei de radio-televiziune 
„Columbia Broadcasting 
(S.U.A.).

Șeful guvernului R. P. 
a reafirmat năzuința țării 
stabili relații normale cu
:L-;. ' 

System“

Mongole 
sale de a 
toate ță-

rile interesate în stabilirea unor a- 
semenea relații. R. P. Mongolă este 
dispusă și în prezent să stabilească 
relații normale cu țările occiden
tale, inclusiv S.U.A. și Marea Bri
tanic.

J. Țedenbal a arătat în continua
re că în fața R. P. Mongole s-au 
deschis mari perspective pentru un 
avînt rapid continuu, în legătură cu 
faptul că a devenit membră a Con
siliului de Ajutor Economic Reci
proc. In prezent — a spus el — țara 
noastră are posibilități să lărgească 
și mai mult colaborarea economică 
și întrajutorarea cu țările partici
pante la această organizație.

Vești din Republica Democrată Vietnam
NOI CENTRE INDUSTRIALE

In cei opt ani de consfrucjie paș
nică, după încheierea armistițiului din 
1954, în regiunile R. D. Vietnam au 
fost create noi întreprinderi moderne 
de stat.

în noul centru industrial Viet Tri, Fa
brica de produse chimice a trecut re
cent |a produejia de polivinil, deschi- 
zînd largi perspective viitoarei indus
trii de mase plastice. în apropiere de 
Viet Tri, uzina de superfostaji „Lam 
Thao“, utilată de Uniunea Sovietică, 
produce îngrășăminte pentru agricul
tură. Spre nord se află provincia pro
ducătoare de ceai Phu Tho, unde fa
brici moderne produc ceai aromat 
pentru export.

Departe, spre nord-vest, Dien Bien 
Phu a suferit, la ’îndul

bări. Acest fost cîmp de luptă s-a 
transformat înfr-o nouă orezărie.

Tot în nordul țării, întreprinderi 
cializate produc acum macarale 
cum și șlepuri de 800 de tone.

COOPERATIVE
DE APROVIZIONARE

ȘI DE CONSUM

spe- 
pre-

echipe mobile au pătruns pînă în sa
tele cele mai îndepărtate pentru a a- 
proviziona pe țărani cu cele necesare.

Au fost organizate și echipe mobile 
de achizifionare. în afară de produsele 
agricole pe care le vînd statului, ță
ranii cooperafiști au vîndut anul tre
cut echipelor mobile de achiziționare 
produse agricole excedentare în va
loare
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( Barajul construit Ia Kenh Can, J 
f în provincia Hung len, (R. D. ] 
j Vietnam), va feri de secetă și j 
f inundații orezarii ce se întind pe J 
(( 150 000 de ha. j

la

LISTA DE CÎȘTIGURI
depunerile pe obligațiuni C.E.C. 

cîștiguri
TRAGEREA DE BAZĂ

DIN 31 AUGUST 1962

cu

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
gu

- 
ril

or

Oblig, 
oiștigătoare

Valoarea 
cîștiguriloi

Seria Nr. Parțială Totală

1 47.025 26 75.000 75.000
1 34.746 21 50.000 50.000
1 08.415 26 25.000 25.000
1 53.737 50 10.000 n.ooo
1 09.114 48 5.000
1 10.450 43 5.000
1 14.719 21 5.000
1 16.085 05 5.000
1 22.293 13 5.000
1 36.189 28 5.000
1 40.460. 02 5.000
1 50.162 04 5.000 40.000

Tertni-
nația 
seriei

60 488 15 2.000
60 509 03 2.000
60 957 43 2.000 360.000

600 33 44 800
600 75 47 800
600 95 26 800 1.440.000

1.992 TOTAL : 2.000.000.

C’îștigurile revin întregi obligațiunilor 
de 290 lei. Obligațiunile de 190 lei, 50 lei 
șl 25 lei primesc 7;, */> respectiv ‘/s din 
cîștigurile de mal sus, în care este 
cuprinsă șl valoarea nominală a obliga
țiunii cîștlgătoare.

La sate au luat ființă numeroase 
perative 
tive de 
cifrează 
rani. La 
aproape 
ganizafe 
zionare 
țăranilor, în ultimii ani, mii de tone 
de îngrășăminte chimice, animale de 
fracțiune, milioane de 
în perioada recoltării,

coo- 
de aprovizionare și coopera- 
consum, ai căror membri se 
la peste trei milioane de fă- 
sfîrșitul anului trecut existau 

5 000 de magazine sătești or- 
de cooperativele de aprovi- 
și de consum. Ele au livrat

de 23 de milioane donai.
CREȘTE NUMĂRUL 
CELOR CE ÎNVAȚĂ
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peste 1 000 de
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în 
tar a 
de 11 ori mai mare decît în 
1955—1956 și cu un număr 
ai școlilor profesionale de 
mai mare decît în 1955.

Numărul studenților admiși în acest 
an în cele 11 școli superioare se ri
dică la aproape 6 600.

în afară de noile școli profesionale 
medii create în unele provincii, în a- 
cesf an școlar au fost inaugurate trei 
școli 
fiere 
rînd

în 
școli 
de studenfi și 6 școli superioare avînd 
cursuri prin corespondentă. Aproxima
tiv 4 000 de muncitori, 
tari învață în prezent 
frecventă.

PENTRU MAMĂ

R. D. Vietnam, noul an universi- 
înccput cu un număr de studenfi 

anul 
de elevi 
șase ori

de construcții, două școli fores- 
și două școli pedagogice, numă- 
15 000 de elevi,
afara acastora mai există 51 de 
serale superioare, cu peste 5 700

fărani și mili
ta cursuri fără

ȘI COPIL
în cele 5 760 de sate ale R. D. Viet

nam există astăzi 4 250 de case de 
naștere, asistenja medicală fiind asigu
rată de un personal calificat alcătuit 
din 20 857 de specialiști. în prezent, 
în fiecare provincie există un număr 
de specialiști obsfetricieni și pediatri 
necesar îngrijirii mamelor și copiilor.

în cele 4 689 de creșe din țară se 
află peste 70 000 de copii și 3 000 de 
îngrijitoare.

T1EATR1E • ®*Te7ev/z/UMe«Radio
TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 

LANDRA“ (Parcul Herăstrău) : MA- 
MOURET — (orele 20). (Parcul N. Băl- 
cescu) : CRED IN TINE — (orele 20).

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

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

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

CINEMATOGRAFE. O VIAȚA : 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; 18; 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), 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 Gtulești (20) 
VÎRSTA DE AUR A COMEDIEI : rulea
ză la cinematografele V. Alecsandri (10: 
12; 16; 18; 20,30), 13 Septembrie (10: 11,30: 
13; 15; 17; 19; 21; grădină - 19,30). Gră
dina Progresul (20). 8 Martie (11:
15; 17; 19; 21,10; grădină - 20). 23
August (10; 12; 15; 17; 19; 21; grădină 
— 19,30; 21,30). COCOȘUL SPERIE
MOARTEA : rulează la cinematografele 
Magheru (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15) 
I. C. Frimu (9.30: 11,45: 14; 16.15; 18,30: 
20,45; grădină - 20). 49 DE ZILE IN
PACIFIC : rulează la cinematografele 
1 Mai (10; 12; 15,30; 18; 20,30), Volga (10. 
12; 15; 17; 19; 21). AUSTERLITZ -
ambele serii — cinemascop : Lumina
(9,20; 12,10; 15; 18; 20,45). VALEA VUL 
TURILOR : Tineretului (9; 11; 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). LINGĂ PRĂPASTIA ABRUP
TĂ (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 (16; 18;
20; grădină — 19,30), Aurel Vlaicu (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 : ru
lează la cinematograful Maxim Gorki 
(15 ; 17 ; 19 ; 21). OMUL AMFIBIE :
Cultural (15; 17; 19; 21). VÎRSTA
DRAGOSTEI : rulează la cinematografele 
Alex. Popov (9; 11; 13: 15: 17: 19: 21). 
V. Roaită (10; 12; grădină — 21,30).
MUZICANTUL ORB : Grivița <16: 10.15;
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. Vladimirescu 
(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 (10; 18,15; 20,30; grădină
— 19,30). TOATA LUMEA RIDE, CÎNTA
ȘI DANSEAZĂ : rulează la cinematogra
ful Donca Simo (16; 10; 20). SCRISOA
RE de LA O NECUNOSCUTA : rulează 
la cinematograful Iile Plntllie (16; 18: 
grădină — 20)', Grădina Donca Simo 
(20). FIUL HAIDUCULUI : 8 Mai (15;
17: 19; 21). REVISTA DE LA MIEZUL 
NOPȚII : Floreasca (16; 18,15; 20,30), 16 
Februarie (16; 18; 20), 30 Decembrie (10; 
12; 15: 17; 19: 21). LĂSAREA NOPȚII : 
Luceafărul (15; 17; 19; 21; grădină — 20). 
SENTINȚA SE VA DA JOI : rulează 'la 
cinematograful G. Bacovia (16; 18: 20). 
NUMAI O GLUMA : C-tin David (15.30; 
18; 20,30). CAVALERII TEUTONI — am
bele serii — cinemascop ; Grădina T. 
Vladimirescu (19.45).

TELEVIZIUNE. In jurul orei 17 trans
misie de la stadionul Dinamo : aspecte 
de la spartachlada de vară a tineretului 
din regiunea București. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiunea pentru 
copii. 19.55 — în fața hărții. 20,05 — Fil
mul artistic : „TOT AURUL DIN LUME"
— o coproducție a studiourilor franco- 
italiene. 21,35 — Transmisiune de la 
Restaurantul „LIDO“. In încheiere : Ul
timele știri.

Radio, Sîmbătă 1 septembrie • Roza 
vînturilor — orele 9,00 — I • Piese sim
fonice — orele 10,20 - I « Duete vocale 
de muzică ușoară — orele 12.00 — I

• Concert din operete — orele 13.00 — 
II e Muzică populară din R.S.S. Ucrai
neană — orele 14,03 — II » Din comoara 
folclorului nostru — orele 14,30 — 1
• Actualitatea literară în revistele și 
ziarele noastre — orele 15,45 — I
• Vorbește Moscova — orele 16,15 — I 
e Muzică instrumentală de tineri compo
zitori romîni — orele 16,30 - II » în
semnări de reporter — orele 17,30 — II 
o Estrada artistului amator — orele 
18,00 — I o Program muzical pentru 
fruntașii in producție — orele 18,35 — I
• Muzică ușoară de Nicolae Chirculescu
— orele 19,00 — II ® Pe teme interna
ționale — orele 19,30 — II • Cîntece și 
jocuri populare -- orele 20,00 — I • Mu
zică populară din Mexic — orele 20.40 — 
II o Album artistic — orele 21.45 — II 
Muzică de dans — orele 22,30 — I 
o Cvartetul op. 41 nr. 3 de Schumann
— orele 22.30 — II e Muzică de dans — 
orele 23,15 — IICUM E VREMEA

ieri în țară : Vremea a fost schimbă
toare și a continuat să se răcească. în- 
nourări mai pronunțate s-au produs în 
sud-estul țării, unde local a plouat. Vîn- 
tul a suflat slab pină la potrivit, cu 
intensificări temporare în Moldova și 
Dobrogea. La ora 14 temperatura aeru
lui era cuprinsă între 18 grade la Toplița 
și 26 grade la Drencova, Răuți și Giur
giu.

Ieri în București : Vremea a fost 
relativ frumoasă, cu innourări mai ac
centuate în cursul dimineții. Vîntul a 
suflat in general slab. Temperatura 
maximă a aerului a fost de 24 grade, iar 
la soare, la sol, de 40 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
șl 4 septembrie :

In țară : Vreme instabilă și răcoroasă, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi 
mai ales sub formă de averse însoțite 
de descărcări electrice. Vînt potrivit, cu 
intensificări locale pînă la tare, din 
sectorul nordic. Temperatura în scădere 
la început, apoi în creștere. Minimele 
vor fi cuprinse între 5-15 grade, iar 
maximele între 18—28 grade.

In București : Vremea în general ins
tabilă, cu cerul temporar noros. După 
amiaza vor cădea ploi de scurtă durată. 
Vînt potrivit. Temperatura la început în 
scădere, apoi în creștere.
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Macmillan vacanța

Tratativele de dezarmare
de 8a Geneva

® Reprezentanții statelor neuîre subliniază necesitatea interzicerii armei 
nucleare ® S.U.A. ți Anglia se eschivează să ducă tratative pe baza 

memorandumului celor opt fări

GENEVA 31 (Agerpres). — TASS : 
In cadrul ședinței plenare din 31 
august a Comitetului celor 18 țări 
pentru dezarmare, reprezentanții 
statelor neutre au subliniat din nou 
caracterul deosebit de urgent al 
problemei încetării experiențelor cu 
arma nucleară. Delegatul Braziliei. 
De Araujo Castro, și delegatul 
Suediei, R. Edberg, au vorbit des
pre necesitatea încetării explozii
lor nucleare experimentale în toate 
mediile — în atmosferă, în Cosmos, 
sub apă și sub pămînt — și au cerut 
să se continue tratativele pentru a 
se atinge acest obiectiv. Atît repre
zentantul Braziliei, cît și reprezen
tantul Suediei au atras încă o dată 
atenția comitetului asupra faptului 
că memorandumul celor opt state 
neutre este o bază pentru un aseme
nea acord. Edberg și-a exprimat pă
rerea că acest memorandum este cea 
mai bună bază pentru un acord, un 
pod pentru realizarea compromisu
lui.

Conducătorul delegației S.U.A., 
A. Dean, a supus examinării comi
tetului, în numele S.U.A. și. Angliei, 
propunerea ca subcomitetul celor 
trei puteri (U.R.S.S., S.U.A. și An
glia), care examinează problema în
cetării experiențelor nucleare, să-și 
continue ședințele și în timpul sus
pendării lucrărilor Comitetului celor 
18. Imediat însă A. Dean a adăugat 
că la baza discuțiilor subcomitetului 
trebuie să se afle cele două proiecte 
de tratate anglo-americane, prezen
tate la 27 august, adică aceleași do
cumente, din care unul, datorită 
clauzei neîntemeiate privind inspec
ția obligatorie, blochează căile spre 
o înțelegere cu privire la încetarea 
tuturor experiențelor, iar celălalt 
urmărește legalizarea exploziilor 
subterane.

Conducătorul delegației U.R.S.S., 
,V. V. Kuznețov, a declarat că dele
gația sovietică va studia expunerile 
reprezentanților Braziliei și Suediei,

care prezintă interes pentru proble
ma aflată în discuția comitetului.

El a spus de asemenea că dele
gația sovietică va examina propu
nerea anglo-americană cu privire la 
continuarea fără întrerupere 'a lu
crărilor subcomitetului. Totodată, 
reprezentantul sovietic a subliniat 
că după cum rezultă din această 
propunere, S.U.A. și Anglia nu in
tenționează ca și pînă acum să ducă 
tratative pe baza memorandumului 
celor opt țări și nu intenționează să 
caute o rezolvare de compromis așa 
cum propun țările neutre.

în ședința din 31 august partici
pant la lucrările comitetului au 
continuat de asemenea discuțiile 
asupra problemei de pe ordinea de 
zi cu privire la reducerea în prima 
etapă a armamentelor clasice și a 
producției lor.

Următoarea ședință a comitetului 
va avea loc luni 3 septembrie.

Festivitățile cu prileju 
proclamării noului stat 

Trinidad și Tobago
PORT OF SPAIN 31 (Agerpres). - 

La 31 august, la „Casa Roșie" din 
Port of Spain a avut loc ceremonia 
proclamării noului stat 
Tobago. La miezul nopții a fost cobo
rî) drapelul englez și în locul lui a 
fost ridicat drapelul cu culorile roș- 
alb-negru. Astfel a luat sfîrșit domina
ția colonială de 165 de ani a Marii 
Britanii asupra acestor două insule din 
marea Caraibilor, care au hofărît să 
creeze o federație. Noul stat rămîne 
membru al Commonwealthului.

Festivitățile organizate cu prilejul in
dependenței insulelor Trinidad și Toba
go au început încă în după-amiaza 
zilei de 30 august cu un mare miting 
al tineretului și o gală folclorică. La 
aceste festivități, la care iau parte ma
joritatea celor 830 000 de locuitori ai 
insulelor, participă, de asemenea, re
prezentanți ai 51 de țări. După cum 
transmite agenția France Presse, în fot 
cursul zilei de 31 august populația 
noului sfat independent a organizat 
mari serbări populare și a dansat pe 

dansul național

Trinidad și

străzile orașelor 
„Calypso".

Trinidad și Tobago e cel mai mic 
sfat independent din America.

o»o

BUENOS AIRES 31 (Agerpres). 
— Agenția Prensa Latina relatează 
că mișcarea grevistă care a cuprins 
sectoarele poștelor și telecomunica
țiilor, presa, industria metalurgică 
și industria textilă argentineană s-a 
extins în întreaga tară. Peste un 
milion de colete, scrisori și tele
grame nu au putut fi expediate, în 
timp ce reprezentanții greviștilor 
de la serviciile de poștă și teleco
municații au declarat că nu vor în
ceta greva pînă ce nu li se vor mări- 
salariile.

După cum transmite agenția 
Reuter, în după-amiaza zilei de 30 
august, muncitorii industriali din 
întreaga Argentină, cărora li s-au 
alăturat feroviarii, docherii și func
ționarii municipali, au declarat o 
grevă generală de o oră în semn de

solidaritate cu lupta grevistă din di
feritele sectoare ale economiei țării. 
Potrivit agenției, greva a constituit, 
de asemenea, un protest față de ho
tărîrea guvernului de a retrage sta
tutul legal al uniunilor sindicale ale 
muncitorilor aflați în grevă 

între timp, situația politică 
țară continuă să fie încordată, 
genția Reuter anunță că colonelul 
Jüan Francisco Guevara, care s-a 
răsculat împotriva actualilor coman
danți militari, ă dat publicității o 
nouă declarație în care câlifică gu
vernul președintelui Guido drept 
„iresponsabil și inexistent" și chea
mă forțele armate și populația ci
vilă „să restabilească regimul cons
tituțional și să creeze condițiile care 
să permită poporului să-și aleagă 
conducătorii".
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Să nu 
repete 
173 de 

aeriene 
Bre-

La Bremen (R. 
Germană) a 

avut loc o de
monstrație . pen
tru dezarmare și 
pace. Pe panou
rile pichetului 
din fotografie se 
poate citi: „Mor- 
til din 18—19 
august 1944 aver
tizează : 
se mal 
niciodată, 
atacuri 
au distrus 
men în proporție 
de 61 la sută. 
De aceea renun
țați în Germania 
la arme atomi
ce”. „Dezarmarea 
totală — unica 
noastră șansă de 
a supraviețui”.

In fotografie : 
trecători semnea
ză o petiție adre
sată Conferinței 
de dezarmare de 
la Geneva.

s- u- A- Cea mai mare greva feroviară 
din ultimii ani

NEW YORK 31 (Agerpres). — 
„Cea mal mare grevă feroviară din 
S.U.A. din ultimii 16 ani a paralizat 
la 30 august toate trenurile pe o 
rețea de 10 565 de mile în nouă sta
te", relatează agenția United Press 
International, referindu-se la greva 
feroviarilor societății „Chicago and 
North Western System“.

După cum transmite agenția, ini
țial greva a fost declarată de 1 000

de telegraiiști ai societății, în semn 
de protest împotriva concedierilor. 
(Un număr de 500 de telegrafiști fu
seseră concediați anterior de către 
administrația societății). Manifes- 
tîndu-și solidaritatea cu telegraiiș- 
tii, 16 500 de muncitori care lucrea
ză la căile ferate aparținînd socie
tății „Chicago and North Western 
System" s-au alăturat grevei.

o® o--------

Apeluri pentru apărarea lui Gizenga
CAIRO 31 (Agerpres).

tul internațional pentru ajutorarea
Congoului și Algeriei a
telegramă guvernului
Congo în care protestează împotriva 
deținerii ilegale a lui Antoine Gi
zenga și cere admiterea accesului 
avocaților.

Intr-o telegramă adresată secreta-

— Comite- rului general provizoriu al O.N.U., 
U Thant, comitetul îi cere să inter
vină și să obțină ca guvernul con- 
golez să acorde de îndată vize a- 
vocaților lui Gizenga, să li se dea 
posibilitatea acestora să ia legătură 
cu Gizenga în vederea apărării lui, 
deoarece dreptul de apărare este 
recunoscut fiecărui om.

adresat o
Republicii

♦ O*

VARȘOVIA. După cum transmite 
agenția P.A.P., Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, și Josef 
Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri, l-au primit la 31 
august pe U Thant, secretarul ge
neral provizoriu al O.N.U., și s-au 
întreținut cu el.

MOSCOVA; La 31 august a pă
răsit Moscova, plecînd spre patrie, 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D.G., care și-a 
petrecut vacanța 
tică.

demisionat din motive de boală. (A- 
cum cîteva zile premierul Kamp- 
mann a suferit un atac de cord). 
Funcția de prim-ministru a fost pre
luată de Otto Krag, care pină acum 
a deținut postul de ministru de ex
terne.

în Uniunea Sovie-

COPENHAGA.
nunță că primul 
nului danez, Viggo Kampmann, a

--------o#o

Agenția Reuter a- 
ministru al guver-

LONDRA. La 29 august s-a des
chis la Londra Tîrgul Internațional 
alimentar, la care R. P. Romînă este 
prezentă cu un stand de speciali
tate. Datorită calității produselor 
expuse și a prezentării lor, standul 
R. P. Romîne s-a bucurat încă din 
prima zi de un interes deosebit 
atît din partea cercurilor de afaceri 
cît și din partea presei londoneze.

BELGRAD. La 30 august, preșe
dintele Iugoslaviei, Iosip Broz Tito,

Evenimentele din Algeria
ALGER 31 (Agerpres). — Din re

latările corespondenților de presă 
reiese că în orașul Alger domnește 
o atmosferă de așteptare încordată. 
Militarii din districtul militar nr. 4 
(al cărui comandament a refuzat să 
se supună Biroului Politic al F.L.N.) 
patrulează în cartierul Casbah.

într-un comunicat dat publicității 
de comandamentul districtului mi
litar nr. 4 se spune că trupele care 
sprijină Biroul Politic al F.L.N. au 
efectuat o manevră de încercuire și 
ocupă în prezent poziții în jurul te
ritoriului districtului militar

Agențiile de presă anunță 
tot cursul zilei de vineri la 
au avut loc manifestații ale 
lației în care se cerea preîntîmpi- 
narea războiului civil.

Biroul Politic al Frontului de Eli
berare Națională din Algeria a dat 
publicității un comunicat. Subliniind 
că Biroul Politic este, organul pu
terii centrale, în comunicat se arată 
că „pe o parte a teritoriului națio
nal această putere a fost uzurpată 
de un grup de ofițeri din districtul 
militar nr. 4“. în continuare se spu
ne că „demonstrațiile care se des
fășoară în prezent dovedesc că po
porul acordă încrederea sa Biroului 
Politic“.

nr. 4. 
că în 
Alger 
popu-

Biroul Politic s-a adresat, de ase
menea, ostașilor din districtul mili
tar nr. 4 cu chemarea „de a izola 
ofițerii rebeli și complicii lor“.

Totodată, după cum comunică din 
Alger agenția Reuter, trupe din dis
trictul militar nr. 4 au ocupat la 31 

' august sediul Biroului Politic al 
Frontului de Eliberare Națională.

La 30 august, Ben Bella, vicepre
ședinte al Guvernului Provizoriu, 
s-a înapoiat la Oran, după o vizită 
de cinci zile în nordul Algeriei.

PARIS. — In legătură cu felul în 
care presa franceză comentează eve
nimentele din Algeria se observă 
că acele organe care pînă mai de 
curînd deplîngeau cu o deosebită 
amărăciune eșecul politicii coloniale 
în Algeria, s-au cramponat de ulti
mele știri privitoare la ascuțirea si
tuației din această țară. pentru a 
începe o campanie provocatoare îm
potriva poporului algerian.

„Algeria este pe marginea 
hiei”, sub acest titlu publică 
„Figaro" articolul său de 
„Haosul politic din Algeria”,
in prima pagină „Parisien Libéré". 
Aceste titluri provocatoare ale pre
sei reacționare, atît de cunoscute din 
trecutul apropiat, sînt suficient de 
semnificative.

cele două variante ale propunerilor 
americane mai sus amintite.

Forțele păcii sînt conștiente de 
necesitatea unor noi eforturi susți
nute pentru a se urni din loc pro
blema dezarmării.

Luna august 1962 a înscris un nou < 
capitol glorios în istoria cuceririi ■ 
spațiului cosmic. Pentru prima dată i 
a fost efectuat un zbor cosmic de 
lungă durată în grup. Parcurgînd ( 
milioane de kilometri în jurul plane- j 
tei navele-satelit „Vostok-3" și . 
„Vostok-4“, conduse de Andrian Ni- j 
kolaev și Pavel Popovici au marcat , 
o nouă etapă în cercetarea și cu- ; 
cetirea Cosmosului de către om. I

Acest admirabil act de eroism a i 
demonstrat neîntrecutele realizări i 
ale științei sovietice, înaltul nivel de i 
dezvoltare a economiei U.R.S.S., in- i 
contestabila superioritate a orîn- i 
duirii socialiste care obține strălu- ' 
cile victorii în întrecerea pașnică 
cu capitalismul. 1

Țelurile spre care sînt îndreptate 
cercetările sovietice în Cosmos sînt 1 
profund pașnice — de a stăpîni for- ' 
țele naturii și de a pune marile des
coperiri ale științei în slujba pro- 1 
greșului și fericirii oamenilor. Mulți 
comentatori din Occident, analizînd 
diferitele implicații ale zborului în
treprins de „cuplul cosmic" arată că ' 
el subliniază cu tărie lipsa totală •; 
de temei a „politicii de forță“ dusă 
de cercurile imperialiste agresive și ( 
necesitatea de a se înfăptui năzuin- . 
țele popoarelor spre dezarmare, , 
pace și colaborare internațională. '

diale, puterile occidentale sînt ne
voite să vină cu unele propuneri 
de compromis.

Zilele trecute, referindu-se la redu
cerea armamentelor clasice, pro
blemă care se află pe ordinea de 
zi a Comitetului celor 18, șeful de
legației U.R.S.S., V. V. Kuznețov, a 
arătat că Uniunea Sovietică și 
S.U.A. manifestă într-o oarecare mă
sură o abordare comună a proble
mei reducerii armamentelor clasice 
în prima etapă. Dar poziția S.U.A. 
creează în această problemă unele 
complicații inutile. De exemplu — 
arată Kuznețov — în schema ameri
cană propunerea U.R.S.S. de a se 
lichida complet, încă din prima eta
pă, mijloacele de transportare la 
țintă a armelor nucleare și totodată 
de 
de 
Se 
de
re,

Tratativele de dezarmare:
sini necesare noi eforturi

La Geneva, conferința celor 18 
state pentru dezarmare a intrat în a 
doua lună, după perioada de între
rupere. Din păcate, discuțiile n-au 
depășit încă articolul 4 din proiec
tul de tratat privind prima etapă a 
dezarmării. Tratativele continuă să 
bată pasul pe loc. Cu toate aces
tea trebuie observat că, sub presiu
nea crescîndă a „ofensivei de pace" 
a țărilor socialiste, a inițiativelor 
lor, a cererilor opiniei publice mon-

a se desființa bazele militare 
pe teritorii străine este respinsă, 
cere, în schimb, ca mijloacele 
transportare a armelor nuclea- 
care sînt asimilate cu armele 

convenționale, să fie reduse cu 30 
la sută, în timp ce bazele militare 
din străinătate ar rămîne neatin
se. Este evident că adoptarea 
unei asemenea măsuri ar crea a- 
vantaje militare pentru puterile oc
cidentale. Reprezentantul romîn, M. 
Malița, și-a exprimat, în ședința din 
29 august a Comitetului celor 18, 
speranța că pași șl acțiuni menite 
să apropie pozițiile vor urma acum 
din cealaltă parte, după exemplul 
U.R.S.S.

Dezbateri susținute au avut loc în 
ultima vreme îndeosebi în legătură 
cu problema interzicerii experiențe
lor nucleare, punctul nodal consti- 
tuindu-1 controlul. Astăzi este un 
lucru constatat și verificat pe bază 
de studii și experiențe științifice că 
mijloacele naționale de detectare 
sînt suficiente pentru efectuarea 
unui control eficace. Chiar o mică 
explozie subterană, efectuată în 
S.U.A. cu scopul de a „demonstra" 
că e imposibil de detectat, a fost

înregistrată... în Japonia șl Fin
landa 1

De la certitudinea și precizia a- 
cestoir metode științifice au pornit 
și cele 8 țări neutre, membre ale 
Comitetului care în memorandumul 
prezentat conferinței de la Geneva 
le-au recomandat ca mijloc accep
tabil de detectare și control.

Examinarea acestui memorandum, 
acceptat de U.R.S.S. ca bază pentru 
un acord, a arătat că puterile occi
dentale nu sînt dispuse să urmeze 
calea încetării neîntîrziate a tuturor 
experiențelor nucleare. După ce la 
6 august S.U.A. au prezentat 
zise 
erau o repetare sub altă formă 
unor propuneri mai vechi, la 27 au
gust S.U.A. și Anglia au venit 
două proiecte de tratat. Unul, 
prevede 
nucleare în toate mediile, se bazea
ză pe aceeași cerere neîntemeiată 
cu privire la inspecția obligatorie la 
fața locului. Celălalt, cu privire la in
terzicerea experiențelor nucleare în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă, rezervă statelor dreptul neli
mitat de a continua experiențele 
nucleare subterane. Dar un aseme
nea gen de „rezolvare“ a proble
mei n-ar pune capăt cursei înarmă
rilor nucleare. Ar continua nestin
gherite, deoarece ar fi de fapt le
galizate experiențele subterane. Or, 
sarcina care se pune conferinței, 
potrivit cerințelor formulate de toa
te popoarele, este de a ajunge la 
interzicerea oricărui fel de expe
riențe, indiferent de mediul în care 
sînt efectuate. Numai astfel cursa 
înarmărilor nucleare ar fi într-ade- 
văr frînată.

Intr-o declarație făcută la 29 au
gust, președintele Kennedy a recu
noscut că propunerea U.R.S.S. ca 
experiențele nucleare să înceteze la 
1 ianuarie 1963 este rațională, dar, 
din păcate, această declarație a 
președintelui S.U.A. a fost însoțită 
de o condiție inacceptabilă : U.R.S.S. 
să se declare de acord cu una din

Pe pozițiile marilor conți
depășiți de vreme

aceste incidente, 
urmăreau, o încordare

așa-
„noi“ propuneri, care de fapt 

a

cu 
care 

interzicerea experiențelor

Cercurile ultrareacționare din 
Berlinul occidental și din R. F. Ger
mană care au organizat acțiunile 
huliganice și incidentele de săp- 
tămîna trecută de-a lungul grani
ței R. D. Germane n-au reușit să 
provoace prin 
așa cum
„pînă la punctul de fierbeie“ între 
marile puteri.

Aceasta nu înseamnă însă că în 
capitalele occidentale s-au înregis
trat progrese pe calea unei înțele
geri realiste a situației din Berlinul 
occidental și a problemei germane 
în ansamblu. Puterile occidentale 
au încercat atît în notele lor 
adresate U.R.S.S., cît și în declara
ția lor tripartită cu privire la Ber
lin, publicată în aceeași zi, să men
țină ficțiunea „comandamentului 
cvadripartit“ asupra orașului, cu 
toate că un astfel 
ment 
1948, ca urmare a acțiunilor separa
tiste 
mult 
au încercat să facă din 
ficțiune temeiul unui amestec în tre
burile interne ale R. D. Germane.

Hotărîrea guvernului U.R.S.S. cu 
privire la desființarea comandamen
tului garnizoanei sovietice din Ber
lin și numirea de către guvernul 
R.D.G. a unui comandant al ca
pitalei R.D.G. în persoana genera
lului maior Helmut Poppe a pus ca
păt unor asemenea încercări de fic
țiune juridică și implicit de împie- 
tare a puterilor occidentale asupra 
suveranității R. D. Germane.

Răsunetul în opinia publică mon
dială al incidentelor care au avut 
loc în Berlinul occidental nu a co
respuns nici el speranțelor organi
zatorilor lor. Numeroase ziare din

ficțiunea
i“ asupra orașului, 

de comanda- 
a încetat să existe încă din

ale puterilor occidentale. Mai 
decît atît, puterile occidentale 

această

Recenta dispută izbucnită în public 
între Bonn și Londra cu privire la cere
rea Angliei de a intra în Piața comună, 
neprezentînd semne de încheiere, primul 
ministru Macmillan s-a întors ieri foarte 
îngrijorat la Londra din Lancashire unde-și 
petrecea vacanța.

După-amiaza, Macmillan a plecat la 
vila sa de la țară, desigur ca să medi
teze asupra împre
jurărilor care îi pun 
în primejdie planul 
de a introduce An
glia ca membră in 
Piața comună. El va 
rămîne la reședința 
la 10 septembrie a.c., cînd se va des
chide la Londra conferința primilor mi
niștri ai țărilor membre ale Common- 
wealth-ului.

In urma afirmației făcute de cancelarul 
Adenauer la postul de televiziune vest- 
german, că Macmillan este un om care 
neagă azi ceea ce a spus ieri, la White 
Hall domnește o atmosferă din ce în ce 
mai încărcată de enervare și îngrijorare.

A dispărut orice speranță de a asigu
ra pe primii miniștri ai țărilor Common- 
wealth-ului că pînă la sfîrșitul anului, 
Anglia va termina în folosul ei negocie
rile cu cei „șase” pentru intrarea ei în 
Piața comună.

Ieșirea pe care a avut-o Adenauer la 
televiziunea vest-germană la adresa lui 
Macmillan în legătură cu uniunea politi
că vesf-europeană a dat o lovitură zdro-

Corespondență telefonică

sa de la (ară pină

că vesf-europeană a dat o lovitură

a primit o delegație a primei 
ferințe a studenților africani 
studiază la universitățile din țările 
europene, conferință care se desfă
șoară la Belgrad.

con- 
care

MOSCOVA. In editura Institu
tului de relații internaționale a 
apărut, pentru prima oară în 
Uniunea Sovietică, un curs prac
tic de limba romînă pentru stu- 
denți și profesori.

bitoare acestei speranțe a 
nistru britanic.

Ziarele conservatoare 
graph” și „Daily Mail”, care în ultimii 
ani s-au străduit să-l prezinte pe Ade
nauer în lumina cea mai favorabilă își 
exprimă azi supărarea față de cancelar. 
„Daily Telegraph”, continuînd să sprijine 
ideea intrării Angliei în Piața comună, 

scrie: „Remarcile fă
cute de dr. Adenauer 
sînt regretabile”. Co- 
mentînd apoi afir
mația lui Adenauer : 
„Tot nu știm cp!"x _ 

vrea Anglia”, ziarul scrie : „Un lucru è ' ' 
sigur și anume că Anglia nu vrea să fir 
admisă numai pe jumătate ca membră a 
Pieței comune, in care, după sugestiile 
lui Adenauer să fie inclusă din punct de 
vedere economic, dar exclusă politic". 
„Daily Mail” scrie : „Nu încape nici o 
îndoială că dr. Adenauer se asociază cu 
generalul de Gaulle pentru a îngreuna 
Angliei intrarea în Piața comună și a o 
ține în afara comunității politice euro
pene”.

Ziarul „Times”, care oglindește păre
rile cercurilor guvernamentale, a scris 
azi : „Dr. Adenauer, prin declarația pe 
care a făcul-o, a dat în cîteva cuvinte 
o dublă lovitură, pe de o parte, arătînd 
că nu dorește ca Anglia să 
uniune politică europeană, 
altă parte, insullîndu-l pe 
pentru atitudinea nehotărîtă 
avut-o în această chestiune”.

„Daily Express”, ziar de dreapta, care 
se opune aderării Angliei la Piața co
mună, frage următoarea concluzie : „Ce 
atitudine ar trebui să aibă Anglia incit 
să pară satisfăcătoare unui om care oda- , 
fă îl acuză pe primul ministru britanic de • 
rea credință, iar altădată cere ajutorul' 
Angliei în conflictul asupra Berlinului ? 
Un singur lucru poate rezolva situația : 
Anglia să iasă din această harababură 
europeană ; cu cît va ieși mai repede, cu 
atît mai bine”.

FRANK GULLETT

intre înfr-o 
iar pe de 
Macmillan 

pe care a

I.

HAVANA. La 30 august pe bor
dul motonavei „Gruzia" au 
în Uniunea Sovietică pentru 
700 de tineri țărani și 200 de 
citori din Cuba.

plecat 
studii 
mun-

zileiNICOSIA. în după-amiaza 
de 30 august a sosit la Nicosia, ve
nind de la Istanbul, vicepreședin
tele S.U.A., Lyndon Johnson, într-o 
vizită oficială de 24 de ore.

Londra, 31 august.
---O®O--- 

Numeroși patrioți 
arestați in Portugalia
LISABONA 31 (Agerpres). — Au

toritățile fasciste din Portugalia in
tensifică represiunile împotriva for
țelor democratice din țară. După 
cum anunță agențiile de presă, în 
ultimele zile la Lisabona, Coimbra, 
Barreiro și Setubal au avut loc nu
meroase arestări. Printre cei ares
tați figurează membri ai Partidului 
comunist, re-prezentanți ai diferite
lor grupări patriotice, studenți, 
dici, funcționari.

anar- 
ziarul 
fond, 
scrie

[
( 
( 
( 
f 
(

mult au subliniat cu stăru- 
situația din Berlinul oc- 
constituie un focar de pri

ce trebuie grabnic stins ?

Olanda

a deve- 
S0 ală-

I

se 
I la 
înec 
„Dat 
forțe

Acest bec gigant 
greutate de 23 kg a 
Japonia. Cînd becul e la o ins
tanță de 600 m se poate citi un ziar.

lumea întreagă au recunoscut, cu 
acest prilej, fiecare în felul lui, că 
situația din Berlinul occidental este 
anormală și primejdioasă. Pînă și 
„New York Herald Tribune' a scris 
că ea reprezintă „sabia contempo
rană a lui Damocles care planează 
în mod sinistru asupra omenirii“. 
Dar aceasta nu înseamnă tocmai a 
recunoaște justețea punctului de 
vedere susținut de țările socialiste, 
care de 
ință că 
cidental 
mejdie
Chiar și în presa vest-germană de 
dreapta au pătruns, cu prilejul in
cidentelor din Berlinul occidental, 
mai multe accente realiste 
în trecut. Sub 
marilor conți’ 
Rundschau' a 
litica Bonnului 
aristocrați ruși 
mai 
Paris 
iluziile 
fiind 
pe care-1 putem regreta fără a-1 
putea înlătura însă, a scris ziarul, 
noi vom deveni din punct de ve
dere politic capabili de acțiune nu
mai dacă vom reuși să depășim teo
riile noastre de drept internațional 
(cu privire la inexistența R.D.G.). în 
caz contrar, vom suferi soarta ace
lor mari conți din Paris, menționați 
la începutul articolului, care au fost 
pur și simplu depășiți de vreme".

decît 
titlul „Mentalitatea 

ziarul „Frankfurter 
comparat astfel po- 

cu atitudinea foștilor 
dintre care unii 
azi în emigrație 

de la
silesc șl

să-și salveze 
irevocabil pierdute.

actualul raport de

Victorii ale mișcării
de eliberare națională
în luna care se încheie, mișcarea 

de eliberare națională a obținut noi 
victorii, arătînd încă o dată că nu 
este departe clipa cînd rușinosul 
sistem colonial al imperialismului va 
părăsi pentru totdeauna scena is
toriei. La 6 august, Jamaica 
nit independentă. Astăzi i 
tură Trinidad și Tobago.

Tot în această lună
și Indonezia au semnat un acord 
pe baza căruia în mai 1963, admi
nistrația Irianului de vest va fi

î
I
I 
f

f 
r r 
i

A uitat lecția istoriei
Ziarul austriac „Neues Oester

reich" anunță că Ilse Hess — so
ția criminalului Rudolf Hess, fost 
locțiitor al lui Hitler, condamnat 
de Tribunalul internațional de 
la Nürnberg — a transformat 
hotelul „Bergherberg", proprie- . 
tatea sa din Bavaria, într-un loc 
de întruniri ale naziștilor vest- 
germani. Aici ea a pus la dis
poziția „turiștilor" vest-germani 
și străini biblioteca hotelului, în
zestrată din belșug cu literatură 
fascistă.

Reducerea construcției 
de locuințe în Italia

începînd cu toamna anului 
trecut, volumul construcțiilor de

locuințe s-a redus în Italia cu o 
treime. O reducere deosebit de 
considerabilă a construcției de 
locuințe s-a înregistrat în pro
vinciile industriale din nor
dul țării, dens populate. Potrivit 
datelor O.N.U., Italia a rămas în 
urma multor țări din Europa în 
ce privește construcția de locu
ințe. Ziarul „Tempo" caracteri
zează ca „uriașă” rămînerea în 
urmă a Italiei în acest domeniu.

transferată Indoneziei. In felul a- 
cesta se va pune capăt dominației 
coloniale a Olandei asupra tuturor 
teritoriilor indoneziene.

Ani de zile colonialiștii olandezi 
au refuzat să înapoieze Indoneziei 
străvechiul său teritoriu. In acest 
refuz, Olanda a fost larg sprijinită 
de S.U.A. la O.N.U., oît și prin unele 
măsuri de ordin militar, pentru 
transportarea de trupe etc. Ca și 
în cazul eliberării coloniilor portu
gheze din India, Washingtonul s-a 
văzut însă prins în curînd în cleștele 
unor situații vădit contradictorii. 
Pe de o parte S.U.A. erau alături de 
Olanda, parteneră în N.A.T.O., pe 
de altă parte, Washingtonul încerca 
să nu se compromită în ochii pq- 
poarelor afro-asiatice printr-un spri
jin fățiș dat colonialiștilor. In ace
lași timp, trebuie avut în vedere 
faptul că, în ultimii ani, monopolu
rile americane au acaparat o mare 
parte din bogățiile Irianului de vest. 
De asemenea, acolo au fost create 
numeroase aerodromuri militare și 
baze maritime la dispoziția S.U.A. și 
pactului S.E.A.T.O. Dar în zilele 
noastre nu colonialiștii sînt cei care 
decid mersul evenimentelor. Hotă
rîrea Indoneziei de a elibera prin 
orice mijloace Irianul de vest a fost 
susținută cu tărie de țările afro-a
siatice, de țările lagărului socialist. 
Tot mai vădit este că în epoca 
noastră zilele colonialismului sînt 
numărate, că înrobitorii popoarelor 
dominate nu' se vor putea menține, 
orice mijloace ar folosi. Roata is
toriei nu poate fi întoarsă nici de 
loviturile militare ce se succed în 
țările Americii Latine, nici de bom
bardamentele piraterești asupra Ha
vanei efectuate la adăpostul nopții 
de vase ale contrarevoluționarilor 
cubani, echipate și înarmate pe te
ritoriul S.U.A., nici de uneltirile de 
tip neocolonialist.

în prezent nu există forță ca
pabilă să stăvilească avîntul miș
cării de eliberare. Iar lichidarea ru
șinosului sistem colonial va însem
na o importantă contribuție la cau
za păcii în lumea întreagă, la pro
gresul întregii omeniri.

A. CERNEA 
N. PLOPEANU

O sarcină ingrată a revenit uneia 
din secțiile speciale ale poliției din 
New York, însărcinată cu urmărirea 
unor psihopați care acostau seara fe
meile singure. Pentru a-i atrage șl a-i 
putea aresta, cîțiva polițiști s-au de
ghizat în femei.
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de 50 kw, 
fost fabricat în 
aprins, la o dis-
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