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Victoria definitivă a socialismului 
a produs transformări profunde în 
viața satelor noastre. în anii con
strucției socialiste, în agricultură 
a fost creată o bază tehnică nouă. 
Astăzi, agricultura noastră dispu
ne de peste 54 000 de tractoare fi
zice, 50 000 de semănători meca
nice, 25 000 de combine pentru pă- 
ioase, precum și alte mașini agri
cole. Față de anul 1950, cînd un 
tractor fizic revenea la 680 ha 
de suprafață arabilă, în anul 1961 
un tractor fizic revenea la 190 de 
ha. Cuceririle științei agricole îna
intate sînt tot mai larg folosite în 
obținerea de recolte bogate. Pe mă- 
”ira dotării agriculturii cu mijloa- 

tehnice moderne, au fost for
mați numeroși mecanizatori, lucră
tori calificați, specialiști agricoli. 
Astfel, în ultimii 15 ani au fost pre
gătiți pentru agricultură peste 
100 000 de muncitori calificați, 
peste 25 000 de tehnicieni și peste 
14 000 de specialiști cu pregătire 
superioară, mulți dintre ei ridicați 
chiar din mijlocul țărănimii mun
citoare.

încheierea procesului de colecti
vizare a agriculturii a creat con
diții și mai favorabile pentru folo
sirea intensă, eficientă a forțelor 
de producție ale agriculturii. înde
plinirea sarcinilor importante puse 
de Congresul al III-lea al P.M.R. 
cu privire la consolidarea economi- 
co-organizatorică și dezvoltarea u- 
nităților agricole socialiste, sporirea 
continuă a producției agricole, im
pune în și mai mare măsură decît 
pînă acum ridicarea nivelului de 
cunoștințe al colectiviștilor, creș
terea permanentă a numărului de 
mecanici agricoli, tehnicieni agro
nomi și veterinari, al cadrelor cu 
studii superioare, îmbunătățirea 
pregătirii lor profesionale.

Problemelor deosebit de impor
tante ale perfecționării pregătirii 
cadrelor pentru agricultură, parti
dul și statul nostru le acordă o a- 
tenție deosebită. Ele au format o- 
biectul unei analize aprofundate 
cuprinsă în Hotărîrea C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne privind dez
voltarea și îmbunătățirea învăță- 
mintului agricol. Hotărîrea a preco
nizat o serie de măsuri importante 
pentru a determina îmbunătățirea 
radicală a organizării și conținutu
lui învățămîntului agricol de toate 
gradele, legarea lui mai strînsă cu 
practica unităților agricole socia
liste dezvoltate, în lumina marilor 
sarcini ce stau în fața agriculturii. 
Pentru realizarea acestor sarcini 
au fost constituite comisii de spe
cialiști formate din ingineri și . teh
nicieni din producție, oameni de 
știintă, cadre didactice, care au ela
borat planurile și programele pen
tru învățămîntul agricol de toate 
gradele și au făcut propuneri pri
vind modul de organizare a practi
cii în producție.

în concordanță cu sarcinile sta
bilite de Hotărîre, școlile și institu
tele de învățămînt superior agri
cole au fost mai just profilate, 
urmărindu-se formarea unor cadre 
cu specializare largă pentru agricul
tură. în noile planuri și programe 
de învățămînt s-a prevăzut ca prac
tica să fie organizată direct în uni
tățile de producție dezvoltate, să 
cuprindă toate fazele producției 
care se succed în cursul unui an ; 
s-a asigurat, de asemenea, o împăr
țire proporțională a disciplinelor 
teoretice și a cunoștințelor nece
sare specialistului în producție.

Pentru a putea contribui la îm 
deplinirea sarcinilor desăvîrșirii 
construcției socialiste, țărănimea 
colectivistă are nevoie să-și ridice 
continuu nivelul de cunoștințe a- 
grozootehnice. în acest scop, se vor 
organiza în perioada de iarnă, 
cursuri agrozootehnice de masă cu 
durata de 3 ani și cicluri de con
ferințe.

Organele de partid și de stat au 
trecut operativ la traducerea în 
viață a prevederilor Hotărîrii. Ast
fel, pe lîngă stațiuni de mașini și 
tractoare, uzine de reparații pentru 
utilaj agricol, gospodării agricole 
de stat au fost înființate 174 de 
școli de mecanici agricoli, care 
vor pregăti muncitori calificați 
în ritmul corespunzător . dotă
rii agriculturii cu mașini mo
derne. La concursul de admitere 
în aceste școli, care are Ioc în pre
zent, s-a observat un aflux de can
didați. Au mai fost organizate 
168 de școli menite să asigure 
formarea maiștrilor mecanici a- 
gricoli, a tehnicienilor agronomi, 
horticultori și veterinari. în noul 
an școlar, vor urma cursurile în
vățămîntului profesional și tehnic 
agricol peste 68 000 de elevi. 
Se îmbunătățește și rețeaua învă
țămîntului superior agricol. Numai

----- ------------

Se montează 
noi războaie de țesut

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
La întreprinderea „Textila" din Pi
tești a început montarea unor răz
boaie automate de țesut bumbac. 
Ele vor înlocui pe cele existente, 
care au o productivitate mai scă
zută. Vor fi montate pînă la sfârși
tul anului peste 400 de asemenea 
războaie. Pînă acum au și fost mon
tate 50 războaie automate precum 
și 2 bancuri de probă pentru ro
dajul noilor mașini.

Eficacitatea forajului 
cu turbina

Furnalistii în întrecere*

în anul I al facultăților de agricul
tură, horticultură, medicină veteri
nară vor studia peste 2 100 de stu
denți.

O expresie a grijii partidului și 
guvernului pentru dezvoltarea în
vățămîntului agricol o constituie a- 
locarea de la bugetul de stat, numai 
în acest an, a peste 100 000 000 lei 
pentru construirea de noi școli, lu
crări de reparații, achiziționarea de 
materiale și utilaje pentru labo
ratoare și ateliere.

în curînd va începe noul 
de studiu în învățămîntul 
cultură generală și totodată 
în școlile agricole. în scurta 
rioadă premergătoare deschiderii 
cursurilor, una dintre cele măi ur
gente sarcini a organelor locale de 
partid și de stat este asigurarea 
condițiilor materiale necesare bu
nei desfășurări a procesului instruc- 
tiv-educativ în învățămîntul a- 
gricol. Consiliul Superior al. Agri
culturii, consiliile agricole regionale 
și comitetele executive ale sfaturi
lor populare trebuie să acorde toată 
atenția terminării construcțiilor de 
școli’, a lucrărilor de reparații și 
curățenie, dotării laboratoarelor 
și atelierelor cu aparatele și utila
jele necesare, amenajării internate
lor și cantinelor. Aceste, pregătiri 
privesc mai ales învățămîntul pro
fesional și tehnic, a cărui rețea a 
crescut mult față de anul precedent 
prin înființarea a numeroase uni
tăți noi.

Este o datorie a organelor lo
cale de partid și de stat, a condu
cerilor unităților agricole socialiste 
pe lingă care vor funcționa școli, 
să folosească cu grijă și spirit gos
podăresc fondurile alocate, să ve
gheze ca toate lucrările pregătitoa
re să fie efectuate în termen și de 
bună calitate. în numeroase re
giuni ale tării — Dobrogea, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Cluj. ș. a., — 
comitetele regionale și raionale de 
partid și sfaturile populare regio
nale și raionale au acordat o deo
sebită atenție pregătirii școlilor a- 
gricole pentru noul an de învă
țămînt' și astfel lucrările gospodă
rești se află într-un stadiu avan
sat. Au fost reparate și amena
jate clădirile destinate studiului, 
la centrele ț 
Buzău, Mizil, Valea 
că, Alexandria ș.a. în același timp 
s-a făcut o largă popularizare 
școlilor agricole prin prospecte, 
afișe, pliante. Un sprijin concret au 
dat și unitățile agricole socialiste, 
deputății, părinții elevilor care — 
în regiunea Galați, bunăoară — au 
contribuit la lucrările de reparare 
și curățire a școlilor în care vor în
văța copiii lor.

Din păcate, nu peste tot a existat 
preocuparea cuvenită pentru a- 
sigurarea bazei materiale a șco
lilor agricole pentru noul an de 
învățămînt. în regiunile București 
și Argeș, de pildă, lucrările pentru 
amenajarea spațiului de școlarizare 
și a internatelor, mai ales a celor 
necesare școlilor profesionale de 
mecanici agricoli, sînt întîrziate. 
Organele locale respective nu s-au 
îngrijit să repartizeze din vreme 
materialele de construcție necesa
re lucrărilor de reparații. Aceste 
întîrzieri trebuie grabnic recupera
te printr-o cît mai rațională folosi
re a tuturor posibilităților locale, 
pentru a asigura elevilor, încă din 
prima zi de școală, condiții cît mai 
bune de învățătură.

Pe lîngă numeroase unități agri
cole socialiste se înființează acum, 
pentru prima dată, școli teh>

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii*). — 
In ultimele zile petroliștii din sche
lele de foraj din regiunea Ploiești 
au continuat întrecerea pentru fora
rea rapidă și economică a sonde
lor. Toate brigăzile de sondori și-au 
depășit vitezele de lucru, realizînd 
peste sarcinile de plan aproape 500 
metri forați. Cele mai bune rezul
tate au fost obținute de sondorii 
sectorului de foraj Liliești, care de 
la începutul anului au săpat 8 000 
metri peste plan. La obținerea aces
tor succese, o contribuție însemnată 
a avut-o extinderea forajului cu tur
bina

CĂLAN (coresp. „Scînteii"). — Datorită aplicării în 
producție a măsurilor tehnico-organizatorice care au 
dus la sporirea indicilor de utilizare a furnalelor, iur- 
naliștii uzinei „Victoria" din Călan, printre care echi
pele conduse de Ion Stăniloiu, Ion Bla), Toma Paraon 
și alții au produs peste plan, de la începutul anului 
și pînă acum, 11 835 tone de fontă de bună calitate.

Prin creșterea 
peraturii aerului 
etc. jurnaliștii 
fontei cu 60
fontă față de aceeași perioadă 
anului trecut.

La doi locuitori 
un libret C, E. C.

BRAȘOV (coresp. „Scînteii”). — în re
giunea Brașov fată de anul 1955 numărul 
depunătorilor a crescut cu 300 la sută, 
iar valoarea depunerilor de peste 5 ori. 
Astăzi, din doi locuitori ai regiunii Bra
șov unul, are libret de economii. Se în
registrează mai ales o creștere simți
toare a numărului de depunători în 
torul rural.

Spectacol cu forțe unite
Spre sfîrșitul lunii septembrie mai 

multe formații artistice de amatori, 
fruntașe pe Capitală, vor prezenta 
un spectacol pe care-l pregătesc îm
preună. își vor da concursul coruri
le reunite de la uzinele „23 August", 
„Republica", „Grivița Roșie“, .Vul
can", fabrica „Dîmbovița", Centro- 
coop, Ministerul Comerțului Interior 
și Direcția regională C.F.R.-Bucu- 
rești. Participă, de asemenea. 5 for
mații de muzică ușoară, 9 echipe de 
dansuri, brigăzi artistice de agitație 
și o orchestră de muzică populară.

La
curînd o policlinică 
se asigură asistența sanita
ră pentru aproximativ 15 000 
de persoane. Policlinica are 
șapte cabinete medicale de 
specialitate printre care

radiologie, boli Interne, 
O.R.L. etc. De serviciile a- 
cestei unitSji sanitare bene
ficiază salariaji de la 5 
întreprinderi și lucrători 
din cooperativele meșteșu
gărești.

st.rîns pînă

La Comitetul U.T.M. 
de la mina Petrila a 
fost „inaugurat" de 
curînd un dosar nou. 
Pe una din 
poate, citi : 
vele întrecerii 
lor mineri din
rele II și IV. A doua 
hîrtié este tipărită, 
poartă număr de 
rie, ștampilă 
natură. Este 
tanță.

...Vorbind 
neri, ne-am

școlare agricole din
■ălugăreas-

(Continuare In pag. « Il-a)
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să aflăm despre însu
flețită lor întrecere 
din abataje pentru a 
extrage cît mai mult 
și mai bun cărbune. 
Iată însă că tinerii 
mineri de la Petrila, 
neuitînd să-și res
pecte angajamentele 
privind sporirea pro
ducției de cărbune, 
și-au stabilit și un alt 
obiectiv. Despre ce 
este vorba ?

Nu s-ar putea spu
ne că pînă acum la 
mina Petrila a fost 
neglijată sarcina co
lectării și predării fie
rului vechi. S-a ajuns 
însă la părerea — pe 
deplin. îndreptățită — 

posibilități

pentru a strînge și 
mai mult fier vechi 
decît s-a
acum. Gîndind astfel,
tinerii din sectoarele 
miniere II și IV, în
drumați de organiza
țiile de partid, au ini
țiat o acțiune pentru 
a face „curățenie” de 
fier vechi în sectoare.

Din carnetul
reporterului

alt lucru. In galerii 
vechi, sau risipite prin 
sector, se găseau nu
meroase armături me
talice de susținere. 
Au fost scoase din 
mină și trimise la uzi
na de reparat utilaj 
minier din Pețroșeni 
pentru a fi îndrepta
te. în curînd ele 
putea fi folosite 
nou.

Printre 
vrednici 
nea de

f 
f

Colectivul seefiei montaj-automate, de care tine atelie
rul de bobina/, a sărbătorit pe una dintre cele mai vechi 
și mai bune muncitoare din întreprindere. Bobinatoarea 
Maria Dumitrescu, șefă de brigadă, a împlinit 22 de ani 
de muncă în Întreprindere.

Ani în șir a lost fruntașă In produefie. In 1959, a fost dis
tinsă cu Ordinul Muncii clasa a III-a. Ea a caliiicat, la locul 
de muncă 17 muncitoare. De clfiva ani conduce o brigadă 
de bobinatoare, care își depășește, lună de lună, sarcinile 
de producție, dă lucru de buna calitate, realizează econo
mii. Anul trecut, bunăoară, economiile realizate s-au ridicat 
la aproape 100 000 de lei, iar în cele 8 luni din anul acesta 
valoarea economiilor însumează peste 43 000 de lei.

Brigada sa a deținut peste șase luni steagul de fruntașă 
pe secție și cel de fruntașă pe întreprindere. Conducătoarei 
brigăzii i s-a acordat steagul de cel mai bun pe profesie. (De 
la ION POP, ajustor, întreprinderea „Electroaparataj1’- 
București).

Organizați în grupe, 
tinerii din sectorul IV 
au cutreierat de curînd 
în lung și-n lat, gale
riile și abatajele mi
nei. Ei au identificat 
cu acest prilej multe 
rame de transpor
toare ce nu mai 
teau 
buri 
mat 
cum
nefolositoare din .fier. 
Le-au încărcat in zeci 
de cărucioare, trimi- 
țîndu-le la suprafață.

„Raidul" prin mină 
le-a atras atenția ti
nerilor și asupra unui

pu- 
fi utilizate, tu- 
de aer compri- 
degradate, pre- 
și alte lucruri

Pe
din

cei
în acțiu- 

colectare a 
fierului vechi sînt ti
nerii Stan Pănoiu, Ion 
Buhuși, Adam Cior
nei, Nicolae Ignat și 
alții. Numai într-o 
singură săptămînă ti
nerii de la mina 
trila au colectat 
adîncurile minei
au predat I.C.M.-ului 
peste 70 tone de fier 
vechi.
...Prima chitanță : 70 
tone de fier vechi. A- 
cesta-i doar începu
tul. Acțiunea se des
fășoară din~ plin. Pri
mei chitanțe din do
sarul cel nou i se vor 
adăuga de acum îna
inte altele.

construite pentru muncitorii din exploa
tările forestiere 269 cabane, cu a- 
proape 6 000 paturi. Multe cabane sînt 
electrificate și radioficate. în preajma 

le coo- 
munci- 
cu tot

cu realizările lor în activitatea cultu
rală. La gurile de exploatare Argel, 
Dămăcușa, Păușa și în multe alte 
locuri, cele patru brigăzi artistice de 
agitajie au prezentat de la începutul 
anului pînă în prezent 42 spectacole. 
Dar activitatea culfural-artistică nu se 
rezumă numai la spectacolele echipe
lor artistice. Pe lîngă fiecare între
prindere au fost alcătuite colective de 
conferențiari din care fac parte ingi
neri, medici, profesori, învăjători, ju
riști, care întocmesc și fin conferințe la 
gurile de exploatare pe teme de spe
cialitate și de educafie cetățenească.

Pentru a organiza timpul liber în
tr-un mod cît mai plăcut, comitetele 
sindicatelor, cu sprijinul cluburilor, 
organizează manifestări cultural-spor
tive de masă în aer liber, la care iau 
parte mii de muncitori cu familiile lor. 
Comitetul sindicatului de la I. F. Mol- 
dovifa a organizat într-o duminică o 
excursie la cabana „Vînătorul“ de la 
kilometrul 12. Aici s-au prezentat spec
tacole, s-au organizat jocuri distrac
tive etc. La cele șapte serbări cîmpe- 
nești organizate pentru muncitorii fo
restieri cu familiile lor de către co
mitetele sindicatelor de la I. F. Falcău 
și Rădăufi și de Consiliul raional al 
sindicatelor Rădăufi au participat peste 
14 000 de salariafi și membri ai fami
liilor lor.

Avînd la dispozifie aceste condiții 
deosebit de favorabile, comitetele 
sindicatelor, sub îndrumarea organi
zațiilor de partid, trebuie să dea o 
mult mai mare atenție bunei organi
zări a activității culturale, să nu lase 
cluburi sau biblioteci inactive — cum 
se mai întîmplă din păcate nu odată 
— să vegheze ca în fiecare exploa
tare forestieră să sosească regulat cărți 
și ziare, să aibă loc spectacole etc.

Viața pe care o duc astăzi munci
torii din exploatările forestiere nici 
nu poate fi comparată cu cea din tre
cut. De aceea și vorba veche „Tră- 

• iește ca în pădure“ și-a pierdut sem
nificația.

Munca la pădure, ca de altfel multe 
alte meserii, era socotită de capitaliști, 
ce obțineau cîștiguri fabuloase de pe 
urma ei, ca o meserie unde lucrătorul, 
în afară de mînuirea toporului și ța- 
pinei, nu trebuie să știe prea multe. 
De cărți, ziare sau manifestări cultu
rale nici vorbă. „De altfel, puteai să 
aduci cărți cu vagonul, că tot nu le-ar 
fi citit nimeni — ne spune băfrînul 
muncitor Vasile Rebenciuc de la I. F. 
Cîmpulung Moldovenesc. în primul 
rînd, nu le-ar fi citit pentru că cei mai 
mulți erau neștiutori ele carte, iar în al 
doilea rînd pentru că nu aveau timp 
să citească". Din zori și pînă-n noapte 
trudeau din greu, iar cîștigul nu le 
ajungea nici să sature gurile celor lă- 
safi acasă. Muncitorii de pădure tră
iau în cea mai neagră mizerie și îna- iu _ _.......
poiere. De aici a și rămas vorba cenf/u "forestier’ a“c'"unosc”u't“ o 
veche: „Trăiește ca-n pădure

Locul bordeielor în care muncitorii 
dormeau pe cetină de brad a fost luat 
azi de cabane cu paturi și aparate de 
radio, unde ei pot să se odihnească 
și să-și petreacă timpul liber cît mai 
plăcut, în întreprinderile forestiere 

regiunea Suceava

lor au fost deschise magazine a 
perafiei de consum, de unde 
torii pot să se aprovizioneze 
felul de produse.

Am vizitat mai multe unități 
dusfrializare și sectoare de exploatare 
a lemnului din regiunea Suceava. Pri-

da in-

Din carnetul corespondentului

mul popas l-am făcut la muncitorii de 
la Frasin. în anii puterii populare acest 
__ _ > mare 
dezvoltare. în locul unei mici hale cu 
cîteva gatere s-a construit o fabrică 
mare de cherestea și una de binale, 
blocuri pentru muncitori, iar alături de 
acestea un club modern cu o sală de 
spectacole de 400 de locuri, biblio
tecă, sală de lectură. în afară de filmele 
și spectacolele ce se prezintă aici de 
către echipele de teatru venite în 
turneu, echipele artistice de amatori ale 
forestierilor desfășoară la rîndul lor o 
bogată activitate cultural-artistică. Pe 
lîngă club activează o brigadă artis
tică de agitație, un cor de 80 persoa
ne, formații de dans, fanfară.

Cu regularitate se organizează aici 
recenzii, expuneri pe teme de specia
litate, de politică internă și internațio
nală, pe probleme de cultură gene
rală, reuniuni ale tineretului, jurnale 
vorbite etc. Numai la manifestările or
ganizate tn primele 7 luni ale anului 
au luat parte peste 15 000 de oameni 
ai muncii. în numeroase rînduri bri
gada artistică de agitație, orchestra, 
echipele de dans, conferențiari se de
plasează, cu trenul C.F.F., cu autoca
mioanele, pînă la cele mai îndepăr
tate guri de exploatare.

Și muncitorii din cadrul întreprinde
rii forestiere „Moldovița" se mîndresc

C. MORARU
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N. ȚUICU 
coresp. „Scînteii”

TELEGRAMĂ
Tovarășului HO ȘI 'MIN, 

președintele Comitetului Central al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam 

președintele Republicii Democrate Vietnam 
Tovarășului FAM VAN DONG 

primul ministru al Republicii Democrate Vietnam
Hanoi

a proclamării Republicii De- 
Central al Partidului Munci-

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 17-a aniversări 

mocrate Vietnam, în numele Comitetului 
toresc Romîn, al Consiliului de Stat și al guvernului Republicii Populare
Romîne, precum și al întregului popor romîn, vă transmitem dv., Co
mitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, Consi
liului de Miniștri și întregului popor vietnamez cele mai cordiale feli
citări.

Oamenii muncii din R. D. Vietnam au obținut sub conducerea 
Partidului celor ce muncesc importante succese în construirea socialis
mului și luptă cu abnegație pentru îndeplinirea primului plan cincinal 
de dezvoltare a economiei naționale. Poporul romîn se bucură sincer 
de aceste rezultate și sprijină lupta dreaptă a poporului vietnamez 
pentru reunificarea pașnică și democratică a patriei sale.

Consacrîndu-și eforturile operei de construcție pașnică, popoarele 
noastre, împreună cu popoarele celorlalte țări ale lagărului socialist, 
sînt însuflețite de mărețele țeluri ale luptei pentru pace, pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și totale, pentru statornicirea principiilor 
coexistenței pașnice, corespunzător năzuințelor fierbinți ale întregii 
omeniri.

Sîntem convinși că relațiile de prietenie și colaborare dintre Repu
blica Populară Romînă și Republica Democrată Vietnam se vor dezvolta 
continuu, spre binele popoarelor noastre, în folosul unității și coeziunii 
lagărului socialist.

Urăm din toată inima oamenilor muncii din R. D. Vietnam noi și 
strălucite succese în construirea socialismului, în lupta pentru apărarea 
păcii în lumea întreagă.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

Constanța. Noile blocuri de pe locul fostei gări
------- -------------

’Printre muncitorii 'din portul Brăila, nu
mele tînărului excavatorlst Constantin 
Cioară este cunoscut și respectat. De mai 
bine de doi ani de zile fotografia sa n-a 
lipsit în nici o lună de la panoul de o- 
noare al portului. In fiecare lună Con
stantin Cioară își depășește sarcinile de 
plan. De curînd el 
excavafii pe întreg

g realizat planul de 
anul 1962.

(Foto : Gh. Vinjllă)

Zilele trecute a avut loc adunarea or
ganizației de bază a P.M.R. din „secția 
mecanizate” a portului Brăila. Comuniș
tii au hotărit în unanimitate primirea di
rect în partid, fără stagiu de candidat, a 
tînărului Constantin Cioară. La aceeași a- 
dunare au fost primifi candidafi de partid 
Moise Stănică și Alexandru Stelian — 
doi tineri pe care Constantin Cioara l-a 
calificat în meseria de excavatoriști.

♦♦♦:

In săptămîna trecută oamenii muncii 
de pe ogoare au continuat mai intens 
pregătirile pentru tnsămtnțările de toam
nă șl lucrările de recoltare și însilozare a 
furajelor.

Pină acum s-au executat arături de 
vară pe 89 la sută din suprafața prevă
zută. Numai în ultimele șase zile au fost 
arate 381 000 de hectare. In regiunile 
București și Galați s-a arat întreaga su
prafață planificată, Iar In regiunile Do- 
brogea, Ploiești, Argeș, Oltenia, Banat, 
Suceava șl Iași această lucrare este po 
sfirșlte. Deși au fost condiții bune de 
lucru, în regiunile Crlșana, Maramureș, 
Brașov, Cluj, Mureș-Autonomă Maghiară 
șt Bacău, arăturile nu s-au desfășurat co-

de 
tn 

in-

T T Ä a
„LISISTRATA“

Dendrino, și-a 
sîmbătă sea- 

stagiunea teatrul 
Kremlin, în inter-

CU OPERETA ROMI- 
NEASCÄ 
de G. 
început 
ra 
de la
pretarea colectivului tea
trului de operetă din 
Odesa. Opereta este pu
să în scenă de regizorul 
N. Constantinescu, deco
rurile aparținînd lui G. 
Voinescu.

IMPRESII 
DUNĂRII. In 
studenților 
haga a avut loc 
nare festivă 
de Asociația de priete
nie danezo-romînă. Prof.

. G... Herrup, președintele a- 
sociației, a vorbit despre

DELTA
Uniunii 
Copen- 
o adu- 

organizată

DIN 
sctla 
din

principalele succese do- 
bîndite de R. P. Romînă 
în anii puterii populare. 
Prof. dr. S. Toxen a înfă
țișat impresii din recenta 
călătorie a unoj studenți 
danezi în Delta Dunării.

DEMONSTRAȚII ȘI MI
TINGURI ANTIRĂZBOI
NICE IN R.F.G. La 1 sep
tembrie au avut loc de
monstrații și mitinguri la 
Bremen, Frankfurt pe 
Mein, Stuttgart, München, 
Nürnberg, Kassel, Saar
brücken și într-o serie de 
orașe din regiunea Ruhr. 
Demonstranții au cerut 
încetarea înarmării Ger
maniei occidentale și în
făptuirea dezarmării ge
nerale.

RADIAȚIILE CREATE 
DE EXPLOZIA NUCLEARA 
AMERICANĂ la mare al
titudine de la 9 iulie au 
scos complet din func
țiune trei sateliți artifi
ciali americani și sînt 
mult mai puternice deoît 
s-a anticipat, se anunță 
într-un comunicat al co
misiei pentru energia a- 
tomică și Departamentu
lui de război al S.U.A.

Este o recunoaștere a 
temeiniciei numeroaselor 
avertismente și proteste 
ale oamenilor de știință 
din lumea întreagă față 
de explozia americană 
în spațiul cosmic.

NOI ARESTĂRI ÎN SPA
NIA. Printre cei arestați

în ultimele zile se ailă 
poeții Gabriel Celaya, 
Jose Maria, Caballero 
Bonald, editorul Fer
nando Baeza și criticul 
de artă Jose Maico Do- 
reno. Motivul : partici
parea la demonstrații de 
solidaritate cu minerii 
greviști din Asturia.

O DECLARAȚIE A GU
VERNULUI REVOLUȚIO
NAR AL CUBEI respinge 
categoric născocirile ca
lomnioase ale unei de
clarații a Casei Albe, că 
două nave militare cu- 
bane ar ii deschis foc 
împotriva unui avion a- 
meriçan, în timp ce se 
afla deasupra apelor 
internaționale.

respunzător cu mijloacele de care dispun 
unitățile agricole din aceste regiuni.

Folosindu-se condițiile mai bune 
lucru create în urma ploilor căzute, 
următoarele zile este necesar să se
tensifice ritmul de executare a arăturilor 
adînci pe terenurile eliberate de culturi 
din vară, iar în regiunile din sudul țării 
îndată după recoltarea sfeclei de zahăr, 
florii-soarelui și porumbului să se are 
suprafețele ce urmează să fie înșămînța- 
te cu culturi de toamnă și apoi cele pen
tru însămînțările de primăvară. Paralel 
să se continue lucrările de întreținere a 
arăturilor pentru însămînțarea griului de 
toamnă, transportul șl încorporarea în
grășămintelor pe suprafețele ce vor fi 
însămînțate.

Totodată, să ia măsuri pentru intensi
ficarea lucrărilor de condiționare a se
ntințelor, și terminarea la timp a anali
zelor de laborator.

O altă acțiune căreia trebuie să 1 se 
acorde toată atenția este recoltarea fîne- 
țelor naturale șl însilozarea furajelor. 
Pină în prezent recoltarea fînețelor na
turale s-a efectuat în proporție de 89 la 
sută. Este necesar să se ia măsuri ur
gente în regiunile din nordul țării pentru 
terminarea recoltării fînețelor naturale 
în cursul săptămînii viitoare.

în ce privește însilozarea porumbului 
și altor furaje, realizări mal bune au ob
ținut regiunile București și Galați care, 
folosind din plin mijloacele de lucru, au 
însilozat 97 Și respectiv 71 la sută din 
cantitățile de furaje planificate. In restul 
regiunilor aceste lucrări s-au desfășurat 
nesatisfăcător, îndeosebi în regiunile : 
Suceava, Crișana, Banat, Bacău, Cluj, 
Hunedoara, Maramureș, Mureș-Autonomă 
Maghiară, deși, starea de vegetație a po
rumbului a permis un ritm mult mal in
tens de însilozare. Consiliile agricole re
gionale și raionale, conducerile unităților 
agricole socialiste trebuie să concentreze 
toate forțele de care dispun la Însiloza
rea furajelor. Trebuie intensificată recol
tarea porumbului pentru siloz șl organizat 
lucrul în două schimburi la transportul 
și tocatul furajelor.

(Agerpres)



Pag 2

Noul orar al curselor 
interne TAROM

IS !S

Posturi de corespondenți voluntari au cuvîntul

Nr. 5639

I

Pina nu de mult, în secția construcții mecanice 
a uzinei noastre, operația de rectificare a fusuri
lor pentru morile de ciment se făcea prin clasicul 
procedeu de polizare. Din cauza dimensiunilor mari 
ale piesei, operația se executa greu, cu cheltuieli 
mari. Din inițiativa unor ingineri și tehnicieni ai 
uzinei noastre rectificarea a fost înlocuită în acest 
caz cu roluirea prin presare. Astfel s-a redus du
rata de execuție a operației la mai puțin de ju
mătate, costul de asemenea, iar calitatea lucrării 
s-a îmbunătățit mult.

Exemple asemănătoare, din care reiese marea 
eficacitate a aplicării procedeelor tehnologice mo
derne în uzina noastră pot fi date și in legătură 
cu folosirea ultrasunetelor Ia vibrarea metalului în 
timpul turnării, ambutizarea adîncă a cilindrilor 
de frînă pentru vagoane, matrițarea roților dințate, 
extinderea sudurii automate, craițuirea arc-aer.

Există însă in uzina noastră și unele „locuri 
goale" în privința aplicării și extinderii procedee
lor tehnologice moderne. !n atelierul de tratamente 
termice, o serie de procedee tehnologice noi cum 
sînt: carbcnitrurarea, tratarea termochimică in să
ruri topite și altele, aplicate cu succes în unele în
treprinderi din țară, sînt ca și necunoscute. în 
schimb, căliroa și cementarea în praf, procedeu 
vechi și ineficace, este păstrat cu sfințenie. De 
aceea și durata procesului de tratare termică a 
pieselor este încă mare, consumul ridicat, iar cazu
rile de retratare nu sînt de loc puține.

Creșterea și îngrășarea porci
lor este o ramură de producție 
aducătoare de mari venituri pen
tru gospodăria noastră. Avem a- 
cum o îngrășătorie de porci cu 
o capacitate de peste 2 500 de ca
pete. Este un complex, format 
din bucătărie, moară cu ciocane, 
pătule și magazii pentru depo
zitatul concentratelor etc. Adă
posturile pentru porcii puși la 
îngrășat s-au făcut sub magazii 
și pătule de porumb. In spațiul 
închis dintre magazii și pătule 
au fost amenajate două rînduri 
de padocuri. Bucătăria este așe
zată la mijlocul complexului, iar 
alimentarea cu apă se face din
tr-un turn, prin conducte prevă
zute cu robinete în fiecare pa
doc. în apropiere s-au construit 
silozuri pentru păstrarea porum
bului, a cartofilor și a concentra
telor. îngrijitorilor li se reparti
zează pe loturi cîte 250—300 de 
porci pentru îngrășat.

împărțirea în loturi o facem 
lunar după vîrstă și greutate, 
criterii după care se stabilesc și 
rațiile de hrană. Bunăoară, pen
tru lotul care cuprinde porcii pînă 
la 30 kg, adică de la două la pa
tru luni, rația zilnică pe timp de 
iarnă este compusă din 0,700 kg 
concentrate sub formă de uruială. 
în rația de vară se dau 0,500 kg 
concentrate, dintre care 80 la 
sută uruială de orz și de porumb 
și 20 la sută tărîț.e. Vara, rația 
zilnică este completată cu lu- 
cernă masă verde. Atît vara cît 
și iarna, furajele sînt adminis
trate în cinci tainuri, dintre care 
3 umede și 2 uscate. Pe măsură 
ce porcii cresc în greutate, po
rumbul ocupă un loc tot mai 
mare în rația lor.

în sectorul porcin lucrează în
grijitori de nădejde, ca tinerii 
Maria Purece de la îngrășătorie, 
Traian Gligor de la maternitatea 
de scroafe, care sînt în întrecere 
pentru îndeplinirea planului.

Traian Gligor este unul dintre 
îngrijitorii fruntași de la mater
nitate. Deși lucrează în acest 
sector de numai 3 ani, el a ajuns 
să obțină cite 16,4 purcei în me
die de la fiecare scroafă. Cum 
procedează el ? Cu 2 săptămâni 
înainte de fătare, scroafele pe 
care le are în primire sînt ținute 
în boxe. îngrijitorul le dă aici 
rații mai mari și sortimente va
riate de furaje. Pentru a le ușura 
fătarea, le scoate zilnic la plim
bare, cite 1—2 ore înainte și după 
hrănire. După fătare, timp de 2 
zile le dă o rație redusă iar a- 
poi reîncepe hrănirea normală. 
Cînd purceii ating vîrsta de 2 
săptămîni, începe hrănirea lor cu 
uruieli cernute, de orz și ovăz. 
Apoi le dă și orz prăjit, amestec 
de uruieli înmuiate iarna în apă 
fiartă și vara în apă rece. Cei 
mai debili sînt hrăniți suplimen
tar cu cite 200 grame lapte tras 
pe zi. La începutul perioadei de 
înțărcare, purceii sînt lăsați să 
sugă de 2 ori pe zi. Apoi, după 
cîteva zile, o dată pe zi, după a- 
ceea o dată la 2 zile. în felul a- 
cesta, la înțărcare, purceii îngri
jiți de Traian Gligor cîntăresc 
aproape 14 kg.

Proceâînd astfel am obținut 
carne de porc la un preț redus 
și am livrat statului peste 600 de 
porci grași, 
grași sînt gata de livrat. In ulti
mul 
pînă 
vede 
tul.

Este de neînțeles de ce se trateaza bolțurile de 
pistoane spre exemplu, prin procedeul clasic de 
călire și comentare în cuptor, procedeu care nece
sită trecerea piesei prin 6—7 operațiuni și durează 
mult timp, în loc să se facă tratamentul piesei 
respective numai în cîteva minute cu ajutorul cu- 
renților de înaltă frecvență. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît instalația C.I.F. existentă nu este folo
sită la întreaga ei capacitate.

S-au făcut cheltuieli pentru Introducerea proce
deului de turnare a pieselor cu maselote exoterme : 
schimburi de experiență la alte uzine din țară, s-au 
făcut utilaje, s-au elaborat rețete pentru stabilirea 
celui mai bun amestec exoterm. Și totuși nu se dă 
suficientă atenție aplicării acestui procedeu tehno
logic bun care ar da posibilitatea economisirii a 
10—15 la sută din cantitatea de oțel lichid, utilizată 
în prezent.

In unele secții se face simiită lipsa propagandei 
tehnice, privind posibilitățile introducerii în fabri
cație a procedeelor tehnologice celor mai noi 
aplicate în țară și în străinătate. Așa se șl explică 
faptul că procedeul de tratare termochimică în 
vapori de apă, a constituit in acest an la noi tema 
unei inovații în timp ce el este cunoscut și aplicat 
încă de anul trecut la o fabrică din regiunea 
Brașov.

Colectivul uzinei noastre a reușit să obțină reali
zări însemnate, să-și îndeplinească sarcinile ce 

i-au revenit. Folosind însă pe scară 
mai largă procedeele tehnologice 
moderne ne vom spori posibilitățile 
pentru realizarea unor succese și 
mai mari.
NICOLAE IUTEȘ — tehnician, DA
VID DUMITRIU — electrician, DU
MITRU CODREANU — funcționar, 
din postul de corespondenți volun
tari ai „Scînteii”-Uzinele „23 August”

Alți 1 000 de porci

trimestru vom preda restul 
la 2 750 de porci, cît pre- 
contractul încheiat cu sta-

MACARIE MARȚIAN, briga
dier, secretarul organizației de 
bază P.M.R., FLOREA BLI- 
DARU, brigadier, PETRU DO
BRA, îngrijitor, FRANCISC 
SCHERER, inginer zootehnist, 
din postul de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii“ de la 
G.A.C. „Viață Nouă“-Sîntana, 

regiunea Crișana 1
I

(Urmare din pag. I-a)

La pășune in munții Sebeșului (Foto : Agerpres)

Incepînd da la 1 septembrie a Intrat In 
vigoare noul orar pentru cursele aeriene 
interne TAROM, orar care va fi valabil 
pînă In ziua de 30 septembrie 1962.

De la București la Constanta avionul 
pleacă la ora 7,30 și sosește la 8,15 (cir
culă și duminică) ; o altă cursă spre 
Constanta pleacă la 11,05 și sosește la 
11,50 I București — Cluj — Satu Mare, 
plecarea ora 6,30 — sosirea ora 9,00 i la 
ora 7,05 din București pleacă o cursă 
spre Craiova unde sosește la ora 8 i 
cursele București — Sibiu — Deva (ple
care : 10,35 — sosire : 12,25), București — 
Timișoara — Arad (plecare : 10,20 — so
sire : 12,10). București — Sibiu — Ora
dea (plecare : 15,30 — sosire : 18,00),
București — Tg. Mureș — Cluj (plecare • 
15,15 — sosire : 17,20), București 1 — ~
Cluj — Baia Mare (plecare : 14,45 — »6-S 
sire: 17,10) circulă și în zilele de dumini
că. Cursa între București — Constanta — 
Tulcea circulă numai în zilele de dumini
că și o alta pe aceeași rută pleacă zil
nic la 15,00 și sosește la 16,50. Cursa ae
riană spre Suceava pleacă din Capitală 
la 6,45 și ajunge la destinație la 8,30. 
Spre Iași avionul pleacă din București la 
15,45 și sosește Ia 17,45. La Deva avio- ’ 
nul pleacă la 16,30 și ajunge la 17,55.

Consfdtuire 
bibliotecarii

CLUJ (coresp. „Scînteii”). — Numeroși 
( bibliotecari din regiunea Cluj au partici- 
) pat sîmbătă la o consfătuire organizată
> de către comitetul regional de cultură și
> arlă și biblioteca regională. Participanțll
> la consfătuire au scos in evidență expe-
> riența pozitivă în desfășurarea muneff cu 
? cartea In sprijinul întăririi economice și 
s organizatorice a gospodăriilor colective,
> au făcut o amplă analiză a activității bi- 

bllotecilor din regiune.
O«O-----------

agricole. Acestora trebuie 
se acorde o atenție deosé- 
încadrarea în aceste școli, 

și în

nice 
sä li 
bită.
cît 
învățămînt agricol, 
didactice 
ciplinelor de specialitate și de cul
tură generală este, de asemenea, o 
problemă deosebit de importantă 
pe care sînt chemate să o rezolve 
operativ comitetele executive ale 
sfaturilor populare regionale. Pînă 
în prezent, această acțiune se des
fășoară cu destulă încetineală. De 
aceea, consiliile agricole regionale 
și secțiile de învățămînt ale sfatu
rilor populare trebuie să se ocupe 
cu mai multă grijă de repartizarea 
în școlile agricole a cadrelor di
dactice, selecționînd pe cei mai 
buni specialiști din agricultură.' Le
gătura directă, multilaterală a stu
diului cu producția agricolă consti
tuie principiul călăuzitor în acti
vitatea instructiv-educativă a tutu
ror cadrelor didactice din învăță
mântul agricol.

Pregătirea agricolă a viitorilor co
lectiviști va începe chiar de pe băn
cile școlii de 8 ani, prin noul obiect 
de studiu „Agricultura”, ce se va 
introduce din acest an de învăță
mînt în școlile de la sate. Este ne
cesar ca cele aproape 7.000 de ca
dre didactice, care au fost pregă
tite timp de o lună de zile la cursuri 
speciale, să-și îmbogățească conti
nuu cunoștințele primite cu privire 
la sol și agrotehnică, îngrășăminte, 
cultura cerealelor, horticultură,

celelalte unități de 
a cadrelor 

pentru predarea dis-

creșterea animalelor, cu privire la 
mașinile agricole și organizarea 
producției agricole, pentru a preda 
la un nivel corespunzător obiectul 
„Agricultura”. în acest scop este 
necesar să se organizeze periodic 
în fiecare raion schimburi de ex
periență și seminarii.

întrucît pînă la deschiderea nou
lui an școlar nu se vor putea asi
gura toate manualele noi pentru 
școlile profesionale și tehnice agri
cole, Ministerul învățămîntului și 
Consiliul Superior al Agriculturii 
au datoria să ajute cadrele didac
tice trimițînd din timp școlilor in
dicații metodice pentru cît mai 
buna folosire a manualelor din a- 
nii precedenți, îngrijindu-se de ela
borarea — într-un timp cît mai 
scurt — a manualelor noi.

Comitetele regionale și raionale 
de partid sînt- chemate să acorde 
o atenție deosebită pregătirii nou
lui an de învățămînt în școlile a- 
gricole, să asigure toate condițiile 
necesare bunei desfășurări a pro
cesului instructiv-educativ. Preocu- 
pîndu-se de temeinica instruire și 
calificare a viitoarelor cadre pentru 
agricultură, organizațiile de partid 
din unitățile agricole socialiste și 
din școlile agricole au datoria să 
vegheze la educarea cetățenească a 
elevilor, formîndu-i atît ca buni 
meseriași, cît. și dezvoltîndu-le dra
gostea și interesul pentru munca 
în agricultură, pentru înflorirea 
gospodăriilor agricole de stat, gos
podăriilor colective și a S.M.T.-urilor 
în care vor fi repartizați să lucreze 
după absolvirea școlii.

Nu e oare treaba secției gospodărie comunală?
Un cetăfean — unul din mii

le de locatari ai noilor blocuri 
din Capitală — a primit cheia 
noului său apartament. Trebuie 
să se mute. La cine apelează 
să-l ajute înfr-o asemenea îm
prejurare ? Căutînd în cartea 
de telefon, a aflat — dintr-un 
anunf — că întreprinderea de 
prestări de servicii manuale 
se ocupă, printre altele, și cu 
„mutări de mobilier pentru 
cetăjeni". Este tocmai ceea ce 
are nevoie. Să-l însoțim.

lată-l la sediul central 
întreprinderii din sir.

al 
Berzei 

nr. 25. Este oprit chiar de la 
poartă. ,,Afi venit degeaba. 
Noi nu lucrăm decit pentru 
institufii" — i se spune. Insis- 
find totuși, este îndrumat la 
sectorul I din Calea Grivifei 
nr. It9, unde „eventual" ar 
putea fi servit.

Aici, normaforul Radu Său- 
ceanu primește comanda prin 
care cetățeanul cere 4—5 oa
meni care să-l ajute la mutat. 
Acest ajutor i-l vor da însă 
mîine, nu astăzi. Dar, revenind, 
să-l caute neapărat tot pe el. 
Pentru solicitant este limpede 
că aici ești servit după bunul 
plac al unuia sau altuia. Atunci 
omul se îndreaptă spre alte 
sectoare ale întreprinderii. Se
diul sectorului din Piața Amzei 
este însă închis, Cu ușile ză
vorite l-a întîmpinat și secto
rul din Splaiul Unirii nr. 24, 
deși era ora 11 dimineața.

După cum se vede, unii 
funcționari din aceste sectoare 
sînt cu toiul inactivi în ce 
privește deservirea populației. 
In schimb, sînt foarte activi o 
serie de intermediari care se 
învîrfesc tot timpul în jurul 
acestor birouri închise cu șapte 
lacăte. De cum apare vreun 
cetățean care, dorind să se 
mute, caută Intrepinderea de 
prestări de servicii manuale, 
ei îl asaltează și-l copleșesc 
cu o cascadă de argumente 
pentru a-l convinge că numai

ei pot să-i asigure mutarea. 
Doar ei sînt oameni pricepufi 
și au fotul la îndemînă. Mai 
mult, au în buzunar chiar car
nete de salariați ai întreprin
derii de prestări de servicii 
manuale. Ce 
pentru serviciile 
oferă cu atîta 
Acest amănunt 
de importanță, 
înțelegem noi la 
asigură ei pe cetățean care, 
avînd totuși nevoie de un a- 
jufor la mutat, se vede obli
gat să plătească peste tariful 
legal.

începe apoi căutarea camio
nului. Nu de mult se găseau 
autocamioane ale I.T.B.-ului în 
cîteva stafii: la Obor, în Piața 
Unirii, în Piața 1 Mai. De la 
un timp însă nu le mai găsești. 
Au fost desființate stațiile ? 
Nu. Dar camioane nu sînt a- 
proape niciodată. In schimb 
găsești și aici cîfiva 
voitori" care-ți oferă un ca
mion. De unde l Tot de la 
I.T.B. Dar cu un pref sărat, 
în care, bineînțeles, aceștia 
își au partea lor.

In sfîrșit, cetățeanul s-a vă
zut mutat în noua locuință. 
Acum ar avea nevoie de un 
ajutor la curățenie. Potrivit a- 
mințitului anunf din cartea de 
telefon, e suficient să chemi 
la nr. 16 48 50 și ești servit.

. Așa procedează și cetățeanul 
în cauză. „Sînte|i întreprinde
re ? — sună vocea de la ce
lălalt capăt al firului, Nu. 
încercați săptămîna viitoare I".

Cum să aștepți o săptămînă 
cu asemenea treburi ?

Unele cooperative mește
șugărești sînt specializate în 
efectuarea curățeniei la domi
ciliu. Dar nici aici nu ești în
totdeauna servit cu prompti
tudine. Unele din ele, 
„Munca nouă", de pildă, 
trimit operativ oamenii, 
aceștia nu execută orice 
de muncă. Zilele trecute,

sumă solicită 
pe care le 

insistentă 1 
este... lipsi* 
„Lasă că ne 
urmă" — îl

„bine-

sediul din strada Bărăției al 
cooperativei, un cetățean so
licita un ajutor la curățenie. 
Printre altele, avea de văruit 
o cămară. „N-avem în profil 
asemenea lucrări, i s-a răs
puns. Dar dacă vrefi, vă re
comandăm pe cineva”. Și a- 
cel „cineva” aștepta la ușa 
cooperativei.

Pe bună dreptate cetățea
nul se întreabă ; cum e po
sibil ca la aceste unități, 
care sînt create pentru a aju
ta pe oamenii muncii în re
zolvarea unor nevoi de zi cu 
zi, să fie puși să lucreze ase
menea funcționari care au a- 
titudini cu totul necorespun- 
zăfoare față de cei ce le so
licită serviciile, atitudini care 
favorizează unele practici 
nepermise ?

întrebați ce părere au 
despre asemenea stare de lu
cruri, tovarășii de la secția de 
gospodărie comunală a Sfatu
lui popular al Capitalei s-au 
arătat mirafi. „N-avem nici o 
redarpație în legătură cu ac
tivitatea întreprinderii de pres-

*4 
țări de servicii manuale" — 
ne-au spus ei. Este posibil să 
fie așa, de vreme ce între
prinderea practic nici nu 
există ca atare pentru 
cetățeni, iar tovarășii de 
la secție — în mod inadmi
sibil — abia dacă cunosc ac
tivitatea acestei intreprinderi. 

Este de datoria Comitetului 
executiv al S.P.C. să exer
cite controlul cuvenit a- 
supra secției gospodăriei co
munale de care depind uni
tățile amintite, să ia măsuri 
împotriva celor care dau 
dovadă de nepăsare și negli
jentă fată de buna 
fionare.

Prestarea unor 
servicii de către o 
dere bine organizată, încadra
tă cu personal priceput și 
cointeresat în buna deservire 
a populației, dotată cu mij
loace corespunzătoare și care 
să-i informeze pe cetățeni 
printr-o publicitate largă — 

o problemă de actuali-

lor func-

asemenea
întreprin-

EVA SZABO

iQZTROKZQIC

Oia 11 dimineața. Sediul. întreprinderii de prestări 
de servicii manuale de pe Splaiul Unirii nr. 24 este 
închis. Cui să se adreseze cei care vor să se mute ?

Pentru artiștii celor mai multe 
teatre din țară, luna august a în
semnat întoarcerea la locul de 
muncă, începerea pregătirilor pen
tru stagiunea care se va deschide, 
în fața lor stau exigențe și răspun
deri sporite, îndreptățite nu numai 
de creșterea nivelului cultural ge
neral al oamenilor muncii din țara 
noastră, ci și de realizările din ul
tima vreme ale teatrului, care cins
tesc și obligă în același timp pe 
Slujitorii scenei romînești.

în stagiunea 1961—1962, activita
tea teatrelor dramatice s-a carac
terizat printr-o mai vie prezență în 
actualitate, printr-o tendință evi
dentă de a se apropia de problemele 
omului contemporan, de a oglindi 
viața și preocupările lui.

Repertoriul contemporan— 
baza succeselor teatrelor 

noastre
Creația dramatică originală a 

avut în această stagiune unele rea
lizări. în afara lucrărilor apărute 
în anii trecuți și pe care teatrele 
au continuat să le reprezinte cu 
succes, printre care : „Celebrul 702” 
de Al. Mirodan, „Prietena mea Pix” 
de V. Em, Galan, „Secunda 58” și 
„Dacă vei fi întrebat” de Dorel 
Dorian etc., repertoriul teatrelor 
noastre s-a îmbogățit cu noi lucrări 
actuale. Piesele apărute în această 
stagiune pledează pentru responsa
bilitatea individului față de societate, 
pentru un înalt spirit colectiv, lup- 
tînd împotriva individualismului, a 
izolării mic-burgheze, a rămășițelor 
mentalității înapoiate. Asemenea 
probleme tratate cu mijloace artis
tice diverse întîlnim în piese ca 
„Febre” de Horia Lovinescu, „De 
n-ar fi iubirile...” de Dorel Dorian, 
„Costache și viața interioară” de 
Paul Everac. Probleme educative 
interesante, legate de morală, de 
dezvoltarea dragostei pentru avutul 
obștesc, de combatere a unor men
talități învechite sînt dezbătute în 
piese ca : „Fiicele” de Sidonia Dră- 
gușanu, „Mi se pare romantic" dé 
Radu Cosașu, „Căsătoriile se încheie 
pe pămint" de Al. Huszar, „Oameni 
și umbre” de Ștefan Berciu.

Un fenomen nou al dramaturgiei

staffianiî
noștri pentru problematica actuală. 
Amintim în acest sens succesul 
unor spectacole ca „Șvejk în cel 
de-al doilea război mondial”, pus în 
scenă de Lucian Giurchescu la Tea- 

în trul de Comedie, „Oceanul”, în re
gia lui Mihai Raicu la Teatrul de 
stat din Sibiu, „De n-ar fi iubiri
le...”, pus în scenă de Radu Penciu- 
lescu la Teatrul pentru tineret și 
copii, „Mielul turbat”, regizat de 
Dinu Cernescu la Teatrul regional 
București, „Celebrul 702”, în regia 
lui I. Taub la Teatrul maghiar din 
Cluj, „Secunda 58”, pus în scenă de 
Ion .Simionescu la Teatrul de stat 
din Brașov etc. Iată cîteva din spec
tacolele bune ale stagiunii, care do
vedesc o maturizare ideologică și 
artistică a regizorilor, creșterea 
măiestriei lor.

Pentru exigența și căutări 
artistice creatoare

Succesele teatrului nostru s-au 
datorat în bună măsură atmosferei 
de căutări creatoare, de vii și 
constructive dezbateri pe plat
forma realismului socialist. S-au 
desfășurat, în trecuta stagiune, dis
cuții interesante în presa de spe
cialitate. Seminarul regizorilor din 
teatrele dramatice a dat ocazia unui 
fructuos schimb de opinii. Au avut 
loc consfătuiri și schimburi de ex
periență între diferite teatre, care 
sînt foarte utile și ar trebui să de
vină o metodă permanentă de lucru. 
Cu atît mai mult, cu cît în munca 
teatrelor se manifestă încă destule 
rămîneri în urmă și slăbiciuni, care 
printr-o atentă analiză și prin fo
losirea experienței teatrelor mai 
înaintate ar putea fi depășite.

Apar încă destule spectacole ce
nușii, lipsite de forță emoțională, cu 
o putere de comunicare artistică scă
zută. In timp ce în majoritatea tea
trelor ridicarea calității spectacolelor 
constituie un obiectiv principal, ră- 
mînerea Teatrului „C. I. Nottara” 
din București la un nivel artistic ne
satisfăcător, concretizat în spectacole 
plate, jucate (cu mici excepții) în
tr-un stil declamator, desuet, con
stituie un semn de întrebare. In 
acest teatru există un spirit de au- 
tomulțumire, cu totul nefavorabil 

noastre îl constituie apariția piese
lor inspirate din viața actuală a 
satului colectivizat și care oglin
desc apariția și creșterea noii men
talități. Formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste a țăranilor
lupta pentru consolidarea economi- 
co-organizatorică a gospodăriilor 
colective și-a găsit ecou în piesele : 
„îndrăzneala” de Gh. Vlad, „Nuntă 
la castel” de Sütö Andrâs sau lu
crarea de debut a lui N. Damaschin 
„Un drac de fată" ș.a. Aceste piese 
înfățișează aspecte ale dezvoltării 
spiritului colectivist, creșterea con
științei, demnității și responsabilită
ții civice a țăranului, munca educa
tivă de înlăturare a rămășițelor 
spiritului îngust, de mic proprietar 
individual. Trebuie să menționăm, 
de asemenea, apariția — într-un 
domeniu încă neglijat de scriitori 
— a piesei pentru copii „Băiatul 
din banca a doua” de Al. Popovici.

Merită a fi remarcate străduințele 
autorilor de a-și îmbogăți mijloace
le de expresie, de a spori virtuțile 
dramatice, éalitatea literară a lu
crărilor.

Aceasta se datorește în oarecare 
măsură și faptului că unele teatre, 
manifestînd exigență față de pro
pria lor activitate, au dat o mai 
mare atenție muncii cu autorii, 
ajutîndu-i să-și îmbunătățească lu
crările din punct de vedere ideo
logic și artistic. Sînt deosebit de 
semnificative rezultatele obținute 
de Teatrul de Comedie în munca 
cu scriitorii. Promovînd cu îndrăz
neală lucrări interesante și asigu- 
rîndu-le o punere în scenă de înalt 
nivel artistic, teatrul a obținut suc
cese de prestigiu și a jucat înde
lung cu „casa închisă”, cu un re
pertoriu alcătuit, în cea mai 
mare parte, din piese originale con
temporane. Activitatea acestui tea
tru tînăr poate sluji drept exemplu 
și altor teatre. Unele rezultate po
zitive în munca de sprijinire a 
creației dramatice a obținut și 
Teatrul pentru tineret și copii.

Interesant de remarcat este fap
tul că tocmai piesele cu tematică 
contemporană au prilejuit în gene
ral cele mai valoroase spectacole 
ale stagiunii, ceea ce dovedește 
creșterea interesului și pasiunii re
gizorilor, actorilor, scenografilor

căutărilor creatoare și eforturilor 
spre desăvîrșire.

Spectacole amorfe, neexpresive, 
lipsite de o idee regizorală clară au 
prezentat, de asemenea, și teatrul 
din Baia Mare, teatrul din Botoșani, 
cele din Sf. Gheorghe, din Galați 
(„Secunda 58”) ș.a.

O serie de spectacole clasice ale 
stagiunii au redat publicului valori 
progresiste ale moștenirii culturale 
de pe poziții contemporane înain
tate (de pildă „Cum vă place” în 
regia lui Liviu Ciulei la Teatrul 
„Lucia Sturdza-Bulandra”, valoros 
prin tendința sa generală, chiar 
dacă este discutabil în unele rezol
vări). Pe de altă parte, mai există 
confuzii în ceea ce privește inter
pretarea contemporană a clasicilor, 
după cum o dovedesc spectacole ne
izbutite, ca „Macbeth” la Teatrul 
Național „I. L. Caragiale”, spectacol 
greoi și hibrid, cu un mesaj tulbure, 
pus în scenă de Mihai Berechet, în 
traducerea defectuoasă a lui A. Va- 
silescu. Unele spectacole cu piese 
clasice suferă din pricina unor în
cercări de „actualizare” forțată, al
tele din pricina unui tradiționalism 
înțepenit. Ar fi de dorit ca pro
blema valorificării scenice a ope
relor clasice în spiritul esteticii 
marxist-leniniste să formeze obiec
tul unor dezbateri serioase.

O rămînere în urmă s-a mani
festat și în munca Teatrului Națio
nal din București, a cărui activi
tate în stagiunea trecută a fost sub 
posibilitățile dovedite în alți ani 
de prima scenă a țării. Teatrul nu 
și-a respectat decit o parte din an
gajamentele luate la începutul sta
giunii, atît în ceea ce privește pro
movarea dramaturgiei originale (în 
cursul întregii stagiuni teatrul a 
prezentat două piese noi originale : 
„Fiicele” și „Oamenii înving” de 
Al. Voitin, cea dintîi fiind, de fapt, 
pregătită în stagiunea precedentă), 
cît și reprezentarea marelui reper
toriu clasic. Trebuie de asemenea 
arătat că valoarea spectacolelor ju
cate în această stagiune este, cu 
puține excepții, sub posibilitățile 
artistice deosebite ale colectivului.

Noul din viața să apară 
convingător pe scenă

Problema principală a activității 
teatrelor noastre este, fără îndoială, 
creația originală. Trebuie să spunem 
însă că piesele noi, reprezentate în 
stagiunea trecută, sînt departe de 

a satisface — îndeosebi prin cali
tatea lor — necesitățile teatrelor și 
exigențele spectatorilor.

Dramaturgia noastră a avut unele 
succese, desigur, dar ea nu izbutește 
încă să țină pasul cu prefacerile 
uriașe care au astăzi loc în viața și 
în conștiința oamenilor muncii. Te
matica pieselor apărute este încă 
săracă față de bogăția imensă de 
teme și probleme pe care realitatea 
le oferă. Un scurt examen al lucră
rilor reprezentate ne arată cît de 
palid este înfățișată pe scenele 
noastre clasa muncitoare în pro
cesul ei de dezvoltare materială și 
spirituală. Chiar cînd abordează 
teme dm mediul industrial, drama
turgii își aleg eroii principali tot 
din lumea intelectualilor, schițînd 
în fugă și unele portrete de mun
citori. Sînt insuficiente piese ins
pirate din viața tineretului, din 
pasionantele probleme pe care le 
ridică procesul de creștere a tinerei 
generații de constructori ai socia
lismului și comunismului.

în unele piese, elementele noului 
din viața noastră își găsesc o oglin
dire palidă, cenușie. Lucrări slab 
realizate artistic, ca „Rustica” de 
S. Andreescu și T. Mănescu, sau 
„în noaptea asta nu doarme nimeni" 
de F. Potra, nu servesc satisfăcător 
temele actuale pe care și le-au 
propus. Uneori, construind un con
flict neveridic, dramaturgul încarcă 
acțiunea cu elemente tehnice, care 
nu izbutesc însă să suplinească lipsa 
de adevăr a caracterelor, a acțiunii, 
așa cum se întîmplă, de pildă, în 
piesa „Camera fierbinte” de Al. I. 
Ștefănescu.

Chiar și lucrări apreciate pentru 
valorile lor înnoitoare ca material 
de viață sau ca tratare artistică, nu 
sînt scutite de cusururi serioase. în 
conflictele unora dintre aceste piese 
se manifestă idilismul („Costache 
și viața interioară”, „Nuntă la cas
tel”). Autorii evită uneori ciocni
rile puternice, dramatice, hotărî- 
toare, înlocuindu-le cu comentarii 
didacticiste sau cu soluții facile. 
Personajul cu conștiința cea mai 
înaintată, care ar trebui să fie cel 
mai dramatic, este redus adesea la 
rolul unui comentator pasiv („De 
n-ar fi iubirile...”) sau capătă rolul 
unui factotum neconvingător („Cos
tache și viața interioară”). în con
strucția dramatică a pieselor amin
tite — și a altora — își fac. loc și 
elemente convenționale, artificiale.

Asemenea slăbiciuni arată că au
torii noștri dramatici trebuie să se 
preocupe mai stăruitor de creșterea 
măiestriei lor, și în primul rînd să-și 
îmbogățească universul de idei, stu
diind realitățile de astăzi, aspectele 
luptei dintre nou și vechi, procesul 
formării omului nou.

Un sprijin activ în orientarea și 
desfășurarea activității creatoare a 
dramaturgilor și a teatrelor îl con
stituie critica teatrală. în stagiunea 
trecută, activitatea criticii drama
tice s-a caracterizat printr-o mai 
mare operativitate, ca și printr-o 
mai mare principialitate decît în 
anii trecuți. Ocupîndu-se la timp de 
noile piese romînești, ca șl de spec
tacolele cu alte piese, critica a evi
dențiat, în general, în mod just ca
litățile acestora, atrăgînd atenția 
asupra slăbiciunilor lor. Nu au lipsit 
însă unele recidive ale spiritului 
apologetic (cum s-a întîmplat în 
cronicile apărute în „Contempora
nul”, „Teatrul” și „Gazeta literară” 
asupra piesei „Oamenii înving”, în 
cronica revistei „Viața Romînească” 
la „Mi se pare romantic”) sau ten
dința de a evita exprimarea unei 
poziții.

Tot sprijinul creației 
originale !

Atenția plină de exigență a tea
trelor și a criticii față de lucrările 
originale, precum și exigența auto
rilor față, de propria lor creație sînt 
menite să ducă — în stagiunea ce 
urmează — la îmbogățirea reper
toriului nostru. Pentru aceasta 
există bune premise. Au fost 
înscrise în repertoriile teatrelor sau 
sînt în curs de definitivare lucrări 
noi de Lucia Demetrius, Horia Lo
vinescu, Al. Mirodan, Laurențiu 
Fulga, Nicuță Tănase, Teodor Ma- 
zilu, Aurel Baranga. Titus Popovici, 
Nagy Istvan, Sergiu Fărcășan, Dan 
Tărchiiă etc. Datoria teatrelor este 
de a se ocupa cu cea mai mare 
grijă de noile piese, manifestînd 
principialitate și grijă tovărășească 
față de munca scriitorilor.

Activitatea secției ,de dramaturgie 
a Uniunii Scriitorilor — foarte slabă 
în ultima vreme — trebuie să capete 
un caracter mai concret și mai efi
cient în direcția sprijinirii și îndru

mării autorilor dramatici. Este de 
așteptat ca această secție, ieșind din 
pasivitate, să organizeze vii dezba
teri pe marginea problemelor de 
creație, să ia în discuție piesele noi, 
să se ocupe atent de creșterea ti
nerilor dramaturgi.

în alcătuirea repertoriului lor, 
teatrele din întreaga țară au la dis
poziție un număr apreciabil de lu
crări originale, atît dintre cele 
create de curînd, cît și din fondul 
valoros al dramaturgiei noastre noi, 
acumulat în decursul anilor. Re
pertoriul trebuie să corespundă ne
cesităților culturale specifice fie
cărei regiuni, precum și posibilită
ților de realizare ale colectivului 
respectiv.

Este de dorit ca sugestiile inte
resante și utile făcute de unii 
membri ai Consiliului teatrelor din 
Comitetul de stat pentru cultură și 
artă, cu prilejul ședinței de consti
tuire a Consiliului, să fie âtudiate 
și puse în aplicare. în ce privește 
alcătuirea repertoriului, dezvoltarea 
schimbului de experiență și de opi
nii între teatrele regionale și cele 
din Capitală, perfecționarea tehnicii 
de scenă a teatrelor etc. membrii 
Consiliului teatrelor au făcut su
gestii prețioase, ce merită să fie 
luate în considerație.

în îndeplinirea sarcinilor pe care 
noua stagiune le pune în fața insti
tuțiilor noastre teatrale o răspun
dere însemnată revine Comitetului 
de stat pentru cultură și artă. Con
siliului teatrelor din cadrul acestuia, 
precum și comitetelor de cultură și 
artă regionale, raionale, orășenești. 
Participarea nemijlocită a oameni
lor de teatru la conducerea trebu-- 
rilor din domeniul lor de activitate 
va aduce cu sine, neîndoielnic, o 
rezolvare mai competentă, mai pro
fundă și operativă a problemelor 
de specialitate, precum și o creș
tere a responsabilității fiecăruia din 
cei care compun aceste organe.

Dispunînd de talente bogate și o- 
rientîndu-și creația pe drumul rea
lismului socialist, oamenii de teatru 
se bucură de întreg sprijinul parti
dului și statului, de dragostea pu
blicului, a oamenilor muncii. Ei vor 
obține, cu siguranță, în noua stagiu, 
ne succese clemne de prețuirea pe 
care și-a cîștigat-o teatrul roma
nesc.

C. POENARU
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Exterior și din alte mi-

- țara unui pop&f su rssurse inepuizabile

Plecarea unei delegații romîne 

la inaugurarea Tîrgului internațional 

de toamnă de la Leipzig

Marea sărbătoare
vietnamez

C.AiE.^ Ședința a XH-a (extraordinara) 
a Comisiei

pentru industria
între 27 și 31 august 1962 a avut 

loc la București ședința a Xîl-a 
(extraordinară) a Comisiei perma
nente a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc pentru industria de 
petrol și gaze.

La ședință au luat parte delega
țiile : Republicii Populare Bulgaria, 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Republicii Democrate Germane, Re
publicii Populare Polone, Republicii 
Populare Romîne, Republicii Popu
lare Ungare și Uniunii Republicilor 
So1-' etice Socialiste, țări membre ale 
.Cd>^ ’iului. ■

Comisia a elaborat măsuri prac-

permanente
de petrol și gaze

tice pentru traducerea în viață a 
recomandărilor sesiunii a XVI-a (ex
traordinare) a Consiliului și a pri-- 
mei ședințe a Comitetului Executiv 
al Consiliului privind dezvoltarea 
colaborării economice între țările 
membre ale Consiliului în domeniul 
industriei de petrol și gaze.

Comisia a adoptat, de asemenea,. 
hotărîri cu privire la problemele or
ganizatorice și intensificarea 
tății organelor de lucru ale 
siei.

Ședința Comisiei a decurs 
atmosferă de prietenie frățească și 
de înțelegere reciprocă.

activi- 
Comi-

Meciurilè disputate aseară în cadrul 
turneului international feminin de bas
chet de la Constanta s-au soldat cu ur
mătoarele rezultate : R.P. Romînă—R.P.F. 
Iugoslavii 62—55 (26—24) ; R.S.S. Ucrai
neană—R.P. Ungară 49—42 (19—18). Cla
samentul după ziua a 2-a : 1. R.P. Ro
mînă; 2. R.S.S. Ucraineană; 3. R.P.F. Iugo
slavia; 4. R.P. Ungară. Astăzi se dispută 
ultimele meciuri : 
Ucraineană 
cîștigătoare 
Ungară.

R.P. Romînă—R.S.S. 
pentru desemnarea echipei 
și R.P.F. Iugoslavia—R. P.

de cicliști amatori din 28 dePeste 120_ ________ _____ ___ _
țări s-au întrecut pe circuitul de la Salo 
(1 ăia) în proba individuală de fond dis- 
pti tă pe distanta de 180 de km. Pe lo
ci i înțîi s-a clasat sportivul italian Re- 
nat.o Bonggioni cronometrat cu timpul de 
4h 30’50” (medie orară 39,500 km). El a 
fost urmat de Ritter (Danemarca) 'la’>9”. 
Hertog (Olanda) la 12”, Boelke (R.F.G.), 
Bazire (Fran(a), Monty (Belgia), Macchi 
(Italia),' Kudra- (R.P; Polonă), ■ Megyerdi 
(R.P. Ungară), Petrov (U.R.S.S.) toți la. 
44”. Cu al doilea pluton la 1’53” fată de 
învingător, a sosit și Constantin Dumi
trescu.

•*
In R.S. Cehoslovacă a început turneul 

de fotbal al echipelor armatelor prietene. 
Formația Steaua București a susținut 
primul meci sîmbătă la Kosice cu echipa 
Vorwärts Berlin, campioana R. D. Ger
mane. Au cîștigat fotbaliștii romîni cu 
scorul de 3—2 (3—0). Punctele echipei 
Steaua au fost 
(2) șl Tătaru.

vară a tinerelului. Citeva mii de specta
tori, printre care numeroși colectiviști 
venifi în excursie la București, au asistat 
la competițiile de atletism, handbal, 
volei, ciclism, oină și trîntă, la care iau 
parte cei mai buni sportivi din cei 200 000 
de participant! la primele etape ale spar- 
tachiadei. Primul campion al finalei a 
fost ciclistul Petre Răceanu (Călărași) 
cîștipătorul probei de 4000 de metri des
fășurată pe pista stadionului. El a reali
zat timpul de 6’ 54”3/10. La atletism în 
seriile probei de 100 m plat s-au remar
cat junioara Ioana Ene (Giurgiu) care a 
marcat timpul de 14”7/10 și Maria Duță 
din Urzlceni. La seniori cel mai bun timp 
112’’) a fost înregistrat de atletul Ion Co- 
mănescu din Alexandria.

Competițiile continuă astăzi de dimi
neață și după amiază. (Agerpres)

înscrise de Crăiniceanu

*
jucători din 10 țări par-.Peste 100 de 

ticipă la turneul internațional de tenis 
de la Kattowice. Printre ei se află si 
sportivii romîni Ion Tiriac și Julieta Na- 
mian. în primele tururi ale probei de 
simplu bărbați Tiriac l-a învins pe Pia- 
tek (R. P. Polonă) cu 6—2 ; 1—6 ; 6—2; 
6—2 și pe Stasikowska (R. P. Polonă) cu 
6—1 ; 6—1 ; 6—3. în sferturile de finală 
Tiriac va juca cu Diepranam (Africa de 
sud). Julieta Namian s-a calificat în se
mifinale. Adversara sa va fi cehoslovaca 
Purkova. Jucătoarea romînă a eliminat 
cu 6—4 ; 6—2 pe Lendlova si cu 6—1 ; 
10—8 pe Slézak, ambele -din R. S. Ce
hoslovacă.

*
Pe- stadionul „Dinamo-"- din- Capltală- 

au început sîmbătă întrecerile finale pe 
regiunea București ale Spartachiadei de

Ăzi etapa a 3-a la fotbal
Etapa a 3-a a campionatului catego

riei A de fotbal programează astăzi o 
serie de întîlniri care se anunță atracti
ve. In Capitală, pe stadionul „23 August” 
vor avea Ioc meciurile ; Rapid—Dinamo 
București, (oră 15,15) și Viitorul-—Progre
sul (ora 17). în țară se dispută' focurile : 
Dinamo Bacău—Steagul Roșu Brașov ; 
C.S.M.S. Iași—Crișana Oradea ; U.T. A- 
rad—Minerul Lupeni ; Știința Cluj—Petro
lul Ploiești ; Știința Timișoara—Farul 
Constanta.

Stațiile noastre de radio vor transmi
te cu începere de la ora 17,55 repriza a 
doua a meciului Știința Cluj—Petrolul 
Ploiești. Transmisia se va face pe pro
gramul I. (Agerpres)

înaintea plecării din țara noastră 
o parte din participanții la cursurile ■ 
de vară de limbă și literatură, is
torie și artă a poporului romîn, 
care s-au ținut la Sinaia sub .aus
piciile Universității din București, 
s-au întîlnit cu reprezentanți ai 
presei, împărtășind cu acest prilej 
impresiile lor.

Prof. univ. Th. Gossen, de la Uni
versitatea din Viéna, a subliniat că 
cursurile de la Sinaia se bucură de 
un justificat succes, ele reunind cer
cetători din țări din est și vest. Or
ganizarea excelentă a cursurilor a 
asigurat roade bogate. Cursurile de 
vară de la Sinaia au o misiune im
portantă nu numai pentru îmbogă
țirea cunoștințelor științifice ale 
participanților, ci și pentru dezvol
tarea prieteniei dintre popoare.

întoarsă în patria mea, voi păstra 
în inimă și în gînd o imagine vie, 
neștearsă, a Romîniei, țara unui po
por ale’.cărui resurse de cultură, de 
sensibilitate artistică și de energie 
qreatoare . sînt inepuizabile — a 
spus în limba romînă studenta o- 
landeză Catharina van der Grinten. 
în încheiere aș dori să mulțumesc 
din inimă guvernului romîn pentru 
posibilitatea pe care mi-a oferit-o 
mie personal și celorlalți olandezi de 
a trăi în mijlocul poporului romîn, 
de a-1 cunoaște și de a-1 iubi.

Un vechi participant la aceste 
cursuri,.. Louis Michel,, profesor la 
universitatea din Montpellier (Fran
ța) a spus: Prima impresie pe care 
am avut-o aici' a fost senzația de 
forță și- vigoare pe care am simțit-o 
și cu prilejul vizitării centrelor in
dustriale: Onești, Borzești, Bicaz. 
în aceste uzine m-a impresionat 
gradul înalt de. automatizare, ceea 
ce creează condiții de muncă din
tre cele mai bune pentru munci
tori. O altă puternică impresie mi-a 
oferit-o cultura care se dezvoltă în

Solemnitatea înmînării unor decorații
La Palatul R. P. Romîne a aviit; Pentru merite deosebite în rnun- 

loc de curînd solemnitatea înmînă-' 
rii unor ordine conferite de Consi
liul de Stat al R. P. Romîne.

Au fost conferite „Ordinul Mun- '. 
cii” clasele a Il-a și a III-a și'Ordi-. 
nul „Steaua Republicii Populare' 
Romîne” clasa a V-a unui număr 
de 36 muncitori, tehnicieni și ingi
neri, pentru merite deosebite în 
muncă, cu prilejul construirii și pu
nerii în funcțiune a uzinei de fire 
și fibre sintetice-Săvinești.

că a fost conferit de asemenea „Or
dinul Muncii” clasa a IlI-a unui nu
măr de muncitori, tehnicieni și ingi
neri de la întreprinderea de stat 
pentru explorări ■ miniere.

Inmînînd decorațiile, tovarășul 
Ștefan Voitéc, în numele C. C. al 
P.M.R., Consiliului de Stat și gu
vernului, al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, personal, a felicitat 
călduros pe cei distinși.

(Agerpres)

Sîmbătă dimineața a plecat în 
R. D. Germană, pentru ■ a participa 
la inaugurarea Tîrgului internațio^ 
nai de toamnă de la Leipzig, o de
legație romînă, condusă de Nicolae 
Bozdog, adjunct al ministrului co
merțului interior, din care fac parte 
Simion Babenco, secretar general în 
Ministerul Industriei Alimentare, și 
Ion Pățan, secretar general în Mi
nisterul Industriei Ușoare.

Delegația este însoțită de un grup 
de experți și specialiști.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, se aflau membri ai conducerii 
unor ministere economice și ai Ca
merei de Comerț, a R. P. Romîne, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor JExterne, Ministerul Co
merțului 
nistere.

Au fost 
Germane 
Bick, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

de fată ambasadorul R. D. 
în R. P. Romînă, Wilhelm

Impresii ale participanților 
străini la cursurile de limbă 
și literatură, istorie și 

a poporului romîn
artă

legată

Romî- 
italian

Se înfăptuiesc propunerile 
cetățenilor

în urma propunerilor făcute de 
cetățeni la întîlnirile pe care le-au 

-avut cu deputății sfaturilor popu
lare, în satele regiunii Dobrogea a 
început în acest an construcția a 
156 de obiective social-culturale — 
școli și săli de clasă, cămine cultu
rale, cinematografe, dispensare etc. 
Mare parte din acestea au fost ter
minate și date în folosință. Pentru 
colectiviștii din Topalu, Bărăganu, 
Lanurile, Chirnogeni și din alte lo
calități au fost construite localuri 
noi de cămine cultûrale, iar locali
tățile Lipnița, Biruință, Izvoru- 
Maré și altelé au acum cinemato
grafe proprii. Totodată, au fost 
efectuate lucrări de întreținere și 
modernizare a drumurilor, pietruiri 
de străzi, amenajări de parcuri și 
spații verzi.

La înfăptuirea acestor propuneri, 
locuitorii satelor dobrogene, intere
sați direct în gospodărirea și înfru
musețarea localităților lor, au efec
tuat sute de mii de ore de muncă 
voluntară.

petele a subliniat modul în care 
cursurile și seminariile de la Sinaia 
au contribuit la realizarea unor 
principii noi în studierea limbii și 
literaturii romîne peste hotare. El 
a spus : Voi. folosi. realizările știin
țifice ale specialiștilor romîni în a- 
cest domeniu.

Studentul american Norman Fry, 
răspunzînd la o întrebare, a spus : 
Cînd eram copil folclorul și muzica 
romînă erau pentru mine ceva ne
cunoscut, tainic. Farmecul limbii 
romîne a fost mare pentru mine. La 
cursurile de vară de la Sinaia am 
descoperit și mai mult frumusețea 
ei, iar vizitele m-au ajutat să văd 
cultura romînă sub toate aspectele. 
Sper ca în viitor să vină mai mulți 
americani să vadă această țară mi
nunată, Romînia.

Iuri Zaimcikovski, lector de limbă 
romînă la Universitatea „Lomono
sov" din Moscova, a subliniat că

această țară, ea fiind strîns 
de folclor.

în timpul cît am stat în 
nia — a declarat studentul 
Enzo Todeschini — mi-am dat sea
ma că fiecare cetățean participă la 
viața politică, participă la conduce
rea țării, cultura trece de la cadrele 
universitare la muncitor. .

Scriitorul și publicistul american 
Peter Vierek, relevînd că programul 
organizat la Sinaia a ridicat aceste 
cursuri la un nivel internațional, a 
declarat : am aflat în poezia romînă 
pe care am citit-o un spirit de cald 
umanism. în arhitectura și construc
țiile pe care le-am întîlnit în țară’ pentru_elevn lui, literatura^romma 
și la Mamaia am descoperit un ele- ‘ ”
ment personal, grațios, care le deo
sebește de construcțiile din. țara mea 
și din alte părți ale lumii.

După ce a relevat importanța 
cursurilor de la Sinaia, la care a 
participat și anul trecut, studenta 
Odette Duval, din Franța, a decla
rat : Călătoria noastră în 
mi-a dat o imagine concretă a Romî
niei de azi. Uzinele de la Săvinești, 
Borzești și Onești au fost pentru noi 
adevărate revelații. Vom fi mesage
rii Romîniei în țările noastre, acea
sta fiind riu numai o manifestare 
de prietenie, ci și o datorie. .

Prof. univ. Giovani Battista Pelle
grini, de la Universitatea din Triest, 
a relevat că tradiția studierii limbii 
și literaturii romîne în Italia este 
foarte veche. Cultura romînă și re
lațiile literare romîno-italiene — a 
spus el — s-au dezvoltat îndeosebi 
la Universitatea din Padova. Oas-

a devenit o pasiune. Cursurile orga
nizate la Sinaia au fost interesante 
și vor fi folositoare în munca noa
stră de viitor. Cu acest prilej noi am 
reușit totodată să facem noi cunoș
tințe și să . dezvoltăm legăturile pe 
care le-am avut pînă acum cu nu
meroși oameni de cultură romîni.

Moldova

de ANDRIAN NIKOLAEV și PAVEL POPOVICI 
piloți cosmonauți, Eroi ai Uniunii Sovietice

Sîntem prieteni foarte buni. Am făcut împreună antrenamentul 
cosmic, ne-am pregătit împreună pentru zbor, în Cosmos am fost 
ilături unul de celălalt și împreună scriem aceste însemnări pentru 
„Pravda” despre lucrul cel mai 
cele 166 de ore petrecute de noi 
și „Vostok-4”.

și-a

rîn-
cum

memorabil din viața noastră — 
în Cosmos pe navele „Vostok-3”

Pe cuprinsul Republicii Democrate Vietnam dom- 
; nește astăzi o atmosferă de mare sărbătoare. Oa- 
; menii muncii aniversează împlinirea a 17 ani de 
; la proclamarea independenței patriei lor.

Zilele memorabile ale Revoluției din August, 
: întemeierea la 2 septembrie 1945 a R. D. Vietnam, 
! au încununat lupta eroică a poporului vietnamez 
; pentru scuturarea jugului dominației coloniale, 
; perțtru libertate. în partea de nord a Vietnamului, 

poporul eliberat a pornit cu elan la făurirea unei
> vieți noi și fericite. Munca sa pașnică, creatoa- 
! re a fost însă curînd întreruptă de agresiunea dez- 
! lănțuită de cercurile colonialiste din Franța. 
; Luptînd cu abnegație și vitejie, bucurîndu-se de 
; solidaritatea țărilor socialiste, a tuturor popoare- 
! lor iubitoare de pace, poporul vietnamez a obți-
> nut victoria în greul război de rezistență. Acordu- 
! rile de la Geneva din 1954 au readus pacea pe pă- 
; mîntul Indochinei. Ele au constituit o serioasă în- 
; frîngere a planurilor cercurilor imperialiste, o 
! victorie însemnată a forțelor socialismului și păcii. 
! Poporul romîn, care a urmărit cu frățească sim- 
! patie lupta eroică de eliberare a poporului R. D. 
; Vietnam,, se bucură dîn toată inima de realizările

pe care acesta le-a obținut în perioada postbelică. 
! Muncind cu avînt. sub conducerea Partidului celor 
! ce muncesc din Vietnam, oamenii muncii din R. D. 
; Vietnam au izbutit într-o perioadă istorică scurtă 
; să refacă economia distrusă de război, să obțină 
' însemnate succese în construirea socialismului, în 
: ridicarea nivelului lor de trai material și cultural. 
! în prezent, se înfăptuiesc prevederile primului plan 

cincinal, a cărui îndeplinire va asigura noi suc
cese în construirea socialismului, în continua în
florire a patriei.

Succesele Vietnamului democrat, ca și ale celor
lalte țări socialiste, sînt inseparabil legate de avan
tajele relațiilor de colaborare și întrajutorare to
vărășească din cadrul lagărului socialist și în mod 
deosebit de marele ajutor pe care Uniunea Sovie
tică îl acordă tuturor acestor țări.

Poporul vietnamez este profund atașat cauzei

păcii. Respectînd cu strictețe acordurile de 
Geneva, depurrind eforturi neobosite și manifestând 
o permanentă inițiativă pentru înfăptuirea reuni- 
ficării patriei pe baze pașnice și democra
tice — țelul național al întregului popor 
vietnamez — R. D. Vietnam și-a atras stima și pre
țuirea forțelor iubitoare de pace de pretutindeni.

O grea răspundere pentru adevăratul „război 
nedeclarat” dus împotriva populației de la sud de 
paralela 17, pentru încălcarea sistematică a acor
durilor de la Geneva, pentru intervenția militari
lor americani în treburile Vietnamului de sud o 
poartă cercurile imperialiste de peste Ocean și 
clica vîndută lor a lui Ngo Dinh Diem. Teroarea 
sîngeroasă dezlănțuită de clica diemistă nu este în 
stare să stingă flacăra luptei patrioților sud-vietna- 
mezi împotriva tiraniei, pentru libertatea și uni
ficarea patriei. In prezent, Frontul de eliberare na
țională controlează regiuni întinse ale Vietnamu
lui de sud.

Intre popoarele romîn și vietnamez s-au stator
nicit și se dezvoltă relații de prietenie și colabo
rare frățească, întemeiate pe comunitatea de țeluri 
și pe principiile internaționalismului socialist^ Vi
zitele reciproce ale conducătorilor de partid și de 
stat ai țărilor noastre au adus o contribuție de 
seamă la întărirea continuă a acestor relații, care 
se desfășoară spre binele ambelor popoare, în inte
resul întăririi unității și coeziunii lagărului so
cialist.

Poporul romîn, împreună cu toate forțele iubi
toare de pace, sprijină călduros lupta poporului 
vietnamez pentru reunificarea patriei sale, se pro
nunță cu hotărîre ca acordurile de la Geneva cu 
privire la Vietnam să fie traduse în întregime în 
viață.

Participînd cu bucurie la marea sărbătoare na
țională a Republicii Democrate Vietnam, poporul 
romîn urează poporului vietnamez să obțină noi 
succese în construirea socialismului, în lupta pen
tru înfăptuirea unității sale naționale, pentru o 
pace trainică.

se numesc 
al florilor.

Multe orașe din lume 
oiaș-grădină sau oraș 
După ce am cunoscut Hanoiul, mi 
se pare că și capitalei Republicii 
Democrate Vietnam i se potrivește 
o ’asemenea denumire. Nici nu 
știi la ce să privești mai întîi : 
la coloritul roș-alb al florilor, la 
verdele de smarald al parcurilor. 
Iar în acest cadru faci cunoștință cu 
harnicii locuitori ai orașului. Prin 
truda și eîrguința lor se transformă 
în prezent Hanoiul.

— Acesta este vechiul Hanoi — 
îți va spune bătrînul Nguyen Khu- 
ong, conducîndu-te printre strădu
țele înguste cu case mici, înghe
suite.

— Acesta este noul Hanoi — îți 
va spune cu mîndrie proaspătul 
pionier Hung Khai, arălîndu-ți clă
diri impozante ce se înalță în jurul 
lacului Ho Tay.

■ Cu aceleași sentimente de bucu
rie locuitorii vor arăta întreprinderile 
construite în oraș în ultimii ani, noile 
școli' și institute de învățămînt su
perior. Setea de cultură a poporu
lui ......................................................  "
nu

eliberat din lanțurile exploatării 
cunoaște margini. Pe stradă, în

La aniversarea
Vietnam

proclamării
R. D.

Sîmbătă seara, ambasadorul R. D. 
Vietnam la București, Dinh Van 
Duc, a ținut o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune cu 
prilejul celei 
proclamării 
Vietnam.

de-a 17-a aniversări a 
Republicii Democrate

★
Cu’ prilejul celei de-a 17-a ani-

pauza unui spectacol, în 
îi vezi — tineri și vîrstnici 
A fost nevoie de eforturi 
pentru a lichida urmările 
decenii de întunecată dominație co
lonialistă. La data armistițiului, în 
Vietnamul, democrat existau doar 
trei institute de învățămînt superior 
în care studiau 1 140 de studenți. 
Pe atunci predarea se făcea în 
limba franceză (și în prezent în 
Vietnamul de sud, limba vietna
meză este socotită „improprie" pen- este 
tru transmiterea cunoștințelor mo
derne). In prezent, numărul studen
ților în R. D. Vietnam se ridică la 
aproape 20 000.

In presă s-a relatat că anul a- 
cesta în Vietnamul de sud a fost 
condamnat la moarte profesorul Le 
Kuang Vinh. El a fost „acuzat“ că 
ar fi pus la cale, împreună cu cîțiva 
studenți, „asasinarea" ambasadoru
lui american, Adevărul este că Le 
Kuang Vinh sprijinea organizația de 
studenți care cerea ca în institutele 
de învățămînt superior din Vietna
mul de sud predarea să se facă 
în limba vietnameză.

...După un drum străbătut printre 
lanuri de orez și plantații de ba
nanieri, începe o regiune delu
roasă. Ne apropiem de ferma de 
etat din Dong Giao. Ne întîmpină 
chiar directorul ei, tovarășul Le 
Kuanh Hong care ne invită să vizi
tăm gospodăria. Pe cele 10 000 hec
tare, cît este suprafața fermei, pînă 
în 1955 viețuiau animale sălbatice, 
tigri, maimuțe și chiar elefanți. 
Doar o mică suprafață de circa 180

tramvai, 
— citind, 
susținute 
celor opt

versări a proclamării Republicii 
Democrate Vietnam, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Romîne, 
tovarășul Corneliu Mănescu, a tri
mis o telegramă de felicitare tovară- ha, aparținînd unui colonialist, era 
șului Ung Van Khiem, ministrul- plantată cu arbori de cafea. în rest 
afacerilor externe al R. D. Vietnam. — pămînt înțelenit, mlaștini și dea- 

(Agerpres) Iuri împădurite. In 1955, la un an

după restabilirea păcii, a luat ființă 
ferma. A trebuit să se facă totul de 
la început : să se defrișeze pădu
rile, să se desțelenească pămîntul 
și să se sece mlaștinile. în prezent, 
pe o suprafață de 1 000 hectare sînt 
plantați arbori de cafea. In planul ■ 
cincinal se prevede extinderea su
prafeței cultivate cu arbori de ca
fea cu încă 1 500 hectare. De ase
menea există 1 000 hectare cultiva
te cu orez. Pe o suprafață întinsă 

semănată iarbă pentru hrana 
animalelor. Pe alte hectare sînt ia
zuri cu pește.

„Noi n-am fi putut obține aseme
nea succese dacă nu am fi avut 
ajutorul specialiștilor și al tehnicie
nilor sovietici — ne spune directo
rul. Nu aveam nici experiență, nici 
mașini. Frații sovietici, care lucrează 
alături de noi, ne-au împărtășit ex
periența lor bogată. Ei ne-au adus 
mașini puternice cu 
pămîntul. Le sîntem 
cători“.

...La Haifong am
Numeroase vase, sub diferite pavi
lioane, vin și pleacă. Ele sînt o do
vadă a succeselor obținute de R.D. 
Vietnam în construcția pașnică, a re
lațiilor economice pe care ea le are 
cu numeroase țări. La Haiiong se 
construiește cu ajutorul țării noas
tre o fabrică de ciment -Și aceasta 
vă constitui o nouă dovadă a prie
teniei care unește popoarele țări
lor noastre.

La plecarea de pe șantierul fabri
cii ne întîmpină o pancartă uriașă: 
„Totul pentru construirea socialismu
lui și pentru unificarea patriei T‘ 
Sînt țeluri scumpe poporului din 
R. D. Vietnam, cărora le dedică toate 
forțele sale.

care să lucrăm 
foarte recunos-

vizitat portul.-

N. PLOPEANU

I
...Cosțnodroniul este un complex 
de diferite construcții și- clădiri, în 
imediata vecinătate a unui mic 
orășel unde trăiesc oamenii care 
lucrează aici. Un orășel cu parcuri 
și alei frumoase. Are un teatru, 
magazine, creșe, o frumoasă bi
bliotecă, un stadion și un hotel '— 
într-un cuvînt, tot ce întîlnești în 
fiecare oraș sovietic. Locuiam aici 
nu pentru prima oară. Sînt mulți 
copii aici. Ei se joacă adeseori 
de-a cosmonauții și eroii lor pre
ferați sînt Gagarin și Titov. Seara 
ne plimbam prin oraș...

Am stat de vorbă cu mulți oa
meni de știință și specialiști sosiți 
la cosmodrom, am asistat la mon
tarea și îmbinarea treptelor ra
chetei ’ purtătoare, la. montarea 
navei cosmice. Toate aceste lu
crări oferă' o imagine grandioasă 
și sînt efectuate' de oameni cu 
multe cunoștințe și o vastă expe- 

ir riență. Intr-o oarecare măsură 
<< ’‘•aceste lucrări amintesc de con- 
SS struirea unui pod peste un rîu 
22 larg și năvalnic, de montarea unui 
« furnal sau de construirea unei 

clădiri înalte...
« Noaptea spre 11 august, coman- 
» dantul navei „Vostok-3" și avia- 
22 torul care îl dubla au petrecut-o 
« în „căsuța cosmonauților" unde 
)$ s-au odihnit înainte de start Iuri 
22 Gagarin și Gherman Titov... Cu el 
« și r’ublura lui au rămas medicii 
y> Andrei Viktorovici și Evgheni Ana- 
22 tolievici, pentru a continua con- 
« trolul medical permanent...
22 Rezolvînd un șir de probleme, 
<< zborul nostru era totodată menit 
y> să facă reală și posibilitatea

atingerii de către om a Lunii și a 
planetelor apropiate ale sistemu
lui solar.

Dis-de-dimineață cînd comandan
tul navei „Vostok-3" mai dormea 
încă un somn liniștit, profund, Co
misia de stat însărcinată de Comi
tetul Central al P.C.U.S. și de gu
vernul sovietic cu conducerea 
noului zbor în Cosmos a primit 
scurte rapoarte prin care era a- 
nunțată că racheta purtătoare și 
nava cosmică sînt gata de zbor 
și a aprobat în toate amănuntele 
sarcina dg zbor. Andrian Nikolaev 
s-a trezit exact la ora stabilită. 
Datorită antrenamentelor, cosmo
nauții au minunatul dar de a a- 
dormi și a se trezi exact cînd tre
buie. Pavel Popovici era deja aici. 
Deși pentru el 
premergătoare 
tot dinadinsul 
confratele său, o>. 
rea emoționantă : 
orbită 1".

Am sosit la rampa de lansare. 
Pe cerul senin nu se vedea nimic 
în afară de soarele cu lumina lui 
orbitoare și se părea 
este ațintită spre el. 
kolaev a raportat pe 
dintelui Comisiei de 
gata să îndeplinească 
pe care i-au încredințat-o partidul 
și guvernul, îmbrățișări bărbătești 
cu constructorul principal, cu teo
reticianul cosmonauticii, cu coman
dantul navei „Vostok-4", un semn 
de rămas bun tovarășilor și prie
tenilor, și liftul îl urcă pe cosmo
naut spre portiță de acces a navei 
cosmice.

La 11 și 30, ora Moscovei, s-a 
dat ultima comandă :

— Start 1
— Cu toată viteza înainte 1 

făcut curaj cosmonautul.
Unul dintre autorii acestor 

duri, Pavel Popovici, a văzut
corpul dezvelit al rachetei, elibe
rat de îmbrăcămintea-i metalică, 
s-a ridicat lin, ca ceva viu, și 
zguduind pămîntul cu zgomotul 
motoarelor puternice a țîșnit în 
sus, învăluit într-o flacără fierbinte.

— Totul e normal 1 — a răsunat 
în megafoane vocea calmă a lui 
Andrian Nikolaev care începuse 
să simtă povara unor suprasolici
tări mereu crescînde.

A trecut un minut 
fără fund a rămas 
doar un punct palid, 
ruse din fața ochilor.

începea zborul navei „Vostok-

Iuri

și pe cerul 
din rachetă 
care dispă-

...Așadar, „Vostok-3" a pătruns 
în Cosmos. Cosmonautul a supor
tat bine porțiunea activă a dru
mului de la start pînă la plasarea 
pe orbită. Suprasolicitările ivite în 
această etapă a zborului nu au 
dat naștere la nici un fel de tul
burări în organismul pilotului. Nu
meroasele aparate care urmăreau 
starea cosmonautului au arătat că 
reacțiile sale fiziologice erau a- 
proape identice cu cele înregis
trate în timpul zborurilor lui 
Gagarin și Gherman Titov.

îndată ce ultima treaptă a ra
chetei s-a desprins și nava 
plasat pe orbită, în fața privirii 
încîntate se desfășurau imensele 
peisaje ale pămîntului luminat de 
soare. Masivele de necuprins ale 
holdelor aurii, petele de un verde 
închis al pădurilor, lacurile alba
stre, aidoma unor picături de apă, 
munții și defileurile asemănătoare 
cu zbîrciturile unei fețe îmbătrî- 
nite, toate acestea alternau între 
ele și dispăreau undeva jos. Din
colo de celălalt iluminator, într-o 
beznă

s-a

pe o catifea neagră puzderiile de 
stele încremenite în nemișcare. 
Totul arăta așa cum ău povestit 
Iuri Gagarin și Gherman Titov...

Navele „Vostok-3" și „Vostok-4” 
sînt mult mai perfecționate și mai 
confortabile decît cele pe care au 
zburat predecesorii. noștri. Întrucît 
ne pregăteam pentru un zbor mai 
îndelungat în Cosmos, constructorii 
au avut grijă de confortul cosmo- 
nauților. Pe aceste nave au fost 
instalate un complex perfecționat 
de mijloace de comunicații, cele 
mai noi aparate de televiziune, 
aparate suplimentare speciale de 
automatică, menite să asigure con
vorbirile bilaterale directe între 
nave.

Am vrea să vorbim mai amă
nunțit despre nava care este o 
adevărată minune a epocii noa
stre, o măreață operă a rațiunii 
și mîinilor omenești. Confortul de
spre care vorbim nu trebuie înțeles 
în sensul literar al cuvîntului. Nu 
este vorba numai de fotoliul co
mod al pilotului, care să permită 
suportarea suprasolicitărilor și să

că racheta 
Andrian Ni- 
scurt preșe- 
stat că este 

misiunea

de nepătruns, licăreau ca

fie locul de muncă și patul cos
monautului. E vorba, în primul 
rînd, de atmosfera absolut nece
sară vieții în interiorul navei, cu 
o anumită temperatură, presiune 
și grad de umiditate, reglate nu 
numai cu ajutorul aparatelor, dar 
în caz de nevoie de însuși cosmo
nautul. Nava se supune voinței 
creatorilor ei și a pilotului cosmo
naut. Folosind sistemul comod de 
conducere, nava putea fi orien
tată în orice moment în spațiu sau, 
schimbîn.d viteza de mișcare, re
adusă de pe orbită pe traiectoria 
de coborîre, aterizarea făcîndu-se 
fără primejdie în regiunea dinainte 
stabilită...

In prima parte a programului 
de cercetări, în timpul căruia cos
monautul a condus manual nava 
cosmică, el s-a convins că nava 
se supune voinței sale. A sosit ora 
mesei în Cosmos, Mîncarea era 
pămîntească, nutritivă și gustoasă. 
Nici nu-i de mirare. Meniul mesei 
în Cosmos pe navele „Vostok-3" 
și „Vostok-4" l-am stabilit dinainte. 
Și pentru micul dejun, și pentru 
dejun, și pentru cină ni s-au pre
gătit mîncărurile preferate.

La începutul celei de-a 
rotiri a avut loc transmisia 
leviziune de pe bordul

începea abia ziua 
startului, a ținut cu 
să-l însoțească pe 
să-i adreseze ura- 

: „La revedere pe

Pavel 
povicl în cos
tumul de sca
fandru cosmic 
(stînga). An
drian Nikolaev 
își antrenează 
în „leagăn" a- 
paratul vesti
bular (dreap-

patra 
de te- 
navei 

„Vostok-3". In timpul acestei trans
misii, Nikita Sergheevici Hrușciov 
a avut o convorbire prin radio-te- 
lefon cu Andrian Nikolaev. Con
vorbirea șefului guvernului sovietic 
cu cosmonautul aflat pe orbită, ca 
și multe alte întîmplări din acest 
zbor, s-au petrecut pentru prima 
oară. Vom ține minte toată viața 
cuvintele părintești ale lui Nikita 
Sergheevici care răsunau în ca
bina navei cosmice :

— Sînt foarte bucuros că vă 
simțiți bine. Mă bucură că întregul 
aparataj funcționează impecabil. 
Vă salut și mă mîndresc că ați 
dat și dați dovadă de curaj înfăp
tuind un asemenea zbor istoric 1...

După cuvintele însufiețitoare ale 
lui Nikita Sergheevici Hrușciov 
doream să trec mai repede la una 
din sarcinile de cea mai mare 
răspundere . părăsirea fotoliului de 
pilot, lucru pe care nu l-au făcut 
nici Iuri Gagarin, nici Gherman 
Titov în timpul zborurilor lor.

Unul din cei mai mari specialiști 
în acest domeniu — Nikolai Kon
stantinovich de a cărui părere țin 
seama toți cosnjonauții — ne-a re-

comandat cu insistență să trecem 
la îndeplinirea acestei sarcini cu 
deosebită precauție, căci nimeni 
nu știa ce se va petrece cu cosmo
nautul atunci cînd, în stare de im
ponderabilitate, va desface cure
lele de fixare și se va pomeni în- 
tr-o stare de „plutire" liberă.

Nikolai Konstantinovici ne-a sfă
tuit să ne eliberăm la început u- 
mărul stîng, apoi cel drept și fără 
a face vreo mișcare bruscă să în
cercăm să ne desprindem de fo
toliu. Așa am și făcut. Și m-am 
convins că omul care și-a pierdut 
greutatea se poate deplasa liber 
în aer. Nu am simțit nici un fel 
de dificultate în această stare. Era 
suficient să ating cu degetul pe
reții cabinei, pentru a pluti în di
recția opusă, sau să ating tavanul 
și să revin pe fotoliu. Intr-un cu- 
vînt, dracul nu-i chiar așa de ne
gru cum îl zugrăvesc unii 1

Prima „plutire" liberă a conti
nuat aproximativ o oră. Era o 
stare fizică și psihică uimitor de 
plăcută pentru care nu se poate 
găsi nici un termen de comparație. 
Nu ai nici o greutate, nu te sprijini 
de nimic și totodată poți face tot 
ce vrei. Creierul funcționează per
fect, cu limpezime și precizie. 
Toate mișcările sînt coordonate. 
Văzul, auzul sînt impecabile, vezi 
și auzi tot ce transmite Pămîntul. 
Nici înainte nu s-au observat în 
această stare nici un fel de tul
burări în aparatul vestibular. Nu 
au existat nici un fel 
vegetative.

Revenind pe fotoliu 
curelele de fixare, 
și-a înscris senzațiile 
de bord, comunicîndu-le cu bucu
rie Pămîntului.

Analizînd desfășurarea zborului 
efectuat anul trecut timp de o zi 
și o noapte de nava „Vostok-2", 
medicii au avertizat că aproxima
tiv la a 6-a sau la a 7-a rotire în 
jurul Pămîntului, cosmonautul ar 
putea să simtă simptome dsemă- ' 
nătoare cu răul de mare. Ele pot 
să apară în legătură cu modifică- 1 
rile din aparatul vestibular, după ' 
cîteva ore de zbor. Se va repeta . 
oare acest fenomen și de data a- • 
ceasta ? După a 6-a, a 7-a și chiar 
a 8-a rotire, cosmonautul s-a sim- . 
țit excelent. N-au suivenit nici un ■ 
fel de senzații neplăcute... j

(Text prescurtat după ziarul , 
„Pravda”). <

de tulburări

și strîngînd < 
cosmonautul ' 
în Jurnalul
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După „rezervele" formulate la BonnPe ordinea de zl
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Educarea tineretului 
in spiritul ideilor păcii

NEW YORK 1 (Agerpres). — 
In baza unei rezoluții a Consiliu
lui economic și social O.N.U., Se
cretariatul O.N.U. a înscris pe 
ordinea de zi provizorie a celei 
de-a XVII-a sesiuni a Adunării 
Generale punctul intitulat : „Mă
suri pentru promovarea în rîndu- 
rile tineretului 
respectului și 
popoare".

Din inițiativa 
încă din anul 1960 problema e- 
ducării tineretului în spiritul 
ideilor păcii, respectului și înțe
legerii între popoare se află în 
discuția O.N.U. și U.N.E.S.C.O.

Reînscrierea pe ordinea de zi a 
Adunării Generale a O.N.U. a 
acestei probleme constituie o re
cunoaștere a importanței și ac
tualității ei pentru cauza păcii și 
colaborării internaționale.

a ideilor păcii, 
înțelegerii între

R. P. Romîne,

Declarațiile lui U Thant la conferința
de presă de

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — Dis
cuțiile mele cu conducătorii U.R.S.S.
au fost sincere și deosebit de prie
tenoase, a declarat U Thant, secre
tarul general provizoriu al O.N.U., 
la conferința de presă care a avut 
loc la 31 august la Varșovia. Pără
sind Moscova, a adăugat el, mi-am 
dat mai bine seama de poziția și 
concepțiile conducătorilor sovietici 
asupra problemelor internaționale 
mai importante.

U Thant a declarat că în urma 
discuțiilor avute cu conducătorii 
R. P. Polone, a înțeles mai bine con
cepțiile și poziția lor față d’e multe 
probleme.

U Thant a declarat că propuneri
le grupului țărilor neangajate în 
problema încetării experiențelor cu 
arma nucleară, propuneri făcute în 
cadrul Comitetului celor 18 state, 
pot deveni o bază pentru-realizarea 
acordului în problema încetării a- 
cestor experiențe.

Problema dezarmării, a subliniat 
U Thant, va fi una din cele mai im
portante probleme și unul din punc-

la Varșovia
tele ordinii de zi a apropiatei se
siuni a Adunării Generale a O.N.U.

După cum anunță agenția P.A.P., 
U Thant și-a exprimat convingerea 
că crearea unor zone denuclearizate 
ar avea o mare însemnătate și ar 
constitui ..un fel de dezarmare re
gională” și, prin aceasta, ar contri
bui la întărirea păcii.

Cunoscut economiști 
suedezi împotriva 

Pieței comune

Răceală in relațiile 
anglo -vest -germane

Tîrgul de mostre de la Leipzig

--------- o«o---------

Schimbul de păreri între oamenii 
de știință marxiști

pinat cu deosebită căldură cuvîn- 
tarea lui Henry Winston, luptător 
neînfricat pentru cauza poporului 
muncitor al S.U.A. El a vorbit des
pre perspectivele luptei clasei mun
citoare în țara sa și a demascat 
încercarea propagandei burgheze a 
S.U.A. de a convinge pe muncitori 
că capitalismul a devenit progresist, 
s-a transformat în „capitalism popu
lar”

La schimbul de păreri au parti
cipat, de asemenea, Tim Buck 
(Canada), T. Postolache (Romînia)
D. Eaton și S. Aaronovici( Anglia), 
A. Jourdain (Franța), Meling 
(R.F.G.), I. Schmidt (R.D.G.), P. Joua 
(Belgia), E. Tuominen (Finlanda), 
oamenii de știință sovietici T. Ti
mofeev, V. Ceprakov, .V. Liubimova,
E. Ambarțumov.

MOSCOVA 1 (Agerpres).— TASS: 
în cursul săptămînii a continuat la 
Moscova schimbul de păreri între 
oamenii de știință marxiști dintr-o 
serie de țări din Europa, Asia și 
America în principalele probleme 
ale capitalismului contemporan.

La ședințele din 31 august și 1 
septembrie s-au discutat problemele 
situației și luptei clasei muncitoare 
în țările capitaliste. în legătură cu 
aceasta s-a acordat o mare atenție 
problemelor ce decurg din crearea 
Pieței comune. Mulți vorbitori au 
fost de acord cu aprecierea dată 
Pieței comune în tezele publicate 
de Institutul de economie mondială 
și relații internaționale al Acade
miei de Științe a U.R.S.S. „Cu pri
vire la integrarea imperialistă în 
Europa occidentală” (Piața comună),

Partlcipanțll la discuții au întîm-

La 31 august, la bazarul cărții din 
Stockholm s-a primit cartea „Noi și 
Europa occidentală” scrisă de cu
noscutul economist suedez profeso
rul G. Mirdal, de expertul Uniunii 
Centrale a Sindicatelor din Suedia, 
T. Extrem, și de observatorul pen
tru probleme de politică externă al 
revistei social-democrate „Tiden", 
R. Poisson.

Pe baza unor date incontestabile 
autorii demască adevăratul caracter 
al Comunității economice europene, 
scopurile ei politice, care țintesc de
parte. Ei se pronunță în mod ho
tărît nu numai împotriva aderării 
Suediei la Piața comună, ci și îm
potriva așa-zisei asocieri, subliniind 
că asocierea înseamnă sfîrșitul neu
tralității și independenței Suediei.

BONN 1 (Agerpres). — TASS : O 
nouă criză a luat naștere zilele tre
cute în relațiile dintre Germania oc
cidentală și Marea Britanie. De data 
aceasta, subliniază comentatorii a- 
gențiilor de presă, este vorba de 
probleme legate de încercările An
gliei de a intra în Piața comună cu 
drepturi egale și fără a oferi prea 
mari compromisuri în schimb. într-o 
cuvîntare rostită recent, cancelarul 
Adenauer a formulat rezerve seri
oase în ce privește eventuala parti
cipare a Angliei la așa-numitul 
„cartel politic“ pe care îl constituie, 
în intenția cercurilor conducătoare 
vest-germane și franceze, organis
mul Pieței comune. Aceste rezerve 
au provocat multă neliniște la Lon
dra și ziare ca „Guardian“ sau „Fi
nancial Times" subliniau că ele au 
slăbit 
mulul 
după 
ducă 
in Piața comună. în acest sens, re
latează corespondentul din Londra 
al ziarului elvețian, „Gazette 
Lausanne“, guvernul britanic 
simțit constrîns să recurgă la 
mersuri neobișnuite" pe lîngă 
vernul dé la Bonn, pentru a obține 
din partea acestuia renunțarea la 
rezervele exprimate de cancelar.

în mare măsură poziția pri- 
ministru Macmillan, care, 

cum se știe, urmărește să 
cu orice preț Marea Britanie

Numeroase ziare britanice consi
deră că remarcile formulate de can
celarul Adenauer au provocat o 
mare confuzie în cercurile ministe
riale de la Londra. „Daily Express“, 
de pildă, consideră drept „rușinos” 
faptul că guvernul englez recurge 
la demersuri neobișnuite pe lîngă 
Bonn pentru a-1 „îndupleca“ să a- 
dopte o atitudine mai blîndă față de 
Anglia. Pe de altă parte, la Londra 
se subliniază cu nemulțumire că în 
rezervele pe care le-a exprimat, 
Adenauer este sprijinit pe de-a-ntre- 
gul de cercurile conducătoare fran
ceze. Se citează în acest sens un 
comentariu al agenției France 
Presse care subliniază că în cursul 
apropiatei vizite a lui de Gaulle Ia 
Bonn se va discuta și această 
blemă și că „președintele 
blicii Franceze și cancelarul 
nauer sînt cu totul de acord“ i 
ziția lor în această privință.
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Leipzigul își primește oaspeții 
la tîrgul internațional de mostfe 
din toamnă care se deschide la 
2 septembrie. Cu mult înainte, 
mii de oameni — muncitori, in
gineri și arhitecți — au pregătit, 
ca de fiecare dată, cadrul cel 
mai nimerit acestei tradiționale 
manifestări. Din toate continen
tele, au plecat spre Leipzig ex
ponate trimise de diferite țări ale 
lumii. Interesul pentru tîrjgul de la 
Leipzig, pentru posibilitățile ce 
le oferă dezvoltării relațiilor eco
nomice internaționale, este mare 
și de astă dată. Datele comuni
cate în prealabil în R. D. Ger
mană de organizatorii tîrgului 
indică participarea a aproape 50 
de state și a unor reprezentanți 
comerciali din 70 de țări.

Alături de statele socialiste, a- 
nul acesta a 
rea tinerelor 
Africa, Asia 
precum și a 
nordul Europei.

în .pofida piedicilor pe care în
cearcă să le ridice promotorii 
războiului rece în calea dezvol
tării relațiilor economice între 
Est și Vest, la ediția de toamnă 
a tîrgului de la Leipzig participă 
firme din aproape toate statele 
europene, inclusiv din țările 
membre ale N.A.T.O. Printre țările 
capitaliste, cel mai important ex-

ponant, după Germania occiden- j 
fală, este Franța, urmată de Bel- j 
gia, Marea Britanie, Italia. J

Față de anul trecut, se manlfee- ) 
tă un interes crescut diri partea j 
firmelor din R.F.G. și Berlinul oc- ■] 
cidental.

Ce aduce ediția din toamna j 
anului acesta a tîrgulul de la j 
Leipzig ? 25 de țări expun textile J 
în desene și modele noi, pregă- J 
tite pentru primăvara și vara lui ] 
1963. 11 țări prezintă aparate de J 
uz casnic, frigidere, mașini de { 
spălat rufe, plite electrice etc. j 
Titlurile de cărți din diferite do- J 
menii vor depăși cifra de 34 000. j 

Porțelanuri, mobile, instrument' 
muzicale, obiecte de artizanat, 
parate de radio, de televiziune, 
de fotografiat și filmat, mașini de 
birou, automobile, motociclete, 
băfci cu motor, jucării, delica
tese și specialități alimentare, 
materiale sportive — fiecare din 
aceste produse în sectorul său, 
sînt prezentate într-o formă cît 
mai ingenioasă.

Incadrîndu-se în eforturile de
puse de țările socialiste pentru 
dezvoltarea nestînjenită a comer
țului internațional, pe baza ega
lității în drepturi și avantajului 
rleciproc, tîrgul de la Leipzig va 
contribui la stabilirea și conso
lidarea relațiilor economice între 
state cu sisteme sociale diferite.

P. STÄNCESCU

[ pio- 
Repu- 
Ade- 

în po-

crescut reprezenta- 
state naționale din 
șl America Latină, 
țărilor neutre din

a-
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Mitinguri și demonstrații în Algeria 
pentru asigurarea unității naționale

î (Agerpres). — TASS, 
sprijină Frontul de 

Ciin Algeria 
la frontierele 
al cărui co
să se subor-

Caracas — capitala Venezuelel : Cu arma la ochi, soldați! sînt 
gaia să tragă Sn manlfestanți.

TUNIS
Trupele care 
Eliberare Națională 
continuă să staționeze 
districtului militar 4, 
mandament a refuzat 
doneze Biroului Politic al Frontului 
de Eliberare Națională. Demonstra
țiile care au avut loc la 31 august 
în orașul Alger, (care face parte 
din districtul militar 4) s-au în
cheiat cu un mare miting, convocat 
din inițiativa Uniunii generale a 
muncitorilor algerieni. In rezoluția 
citită la miting, cei 20 000 de de
monstranți au cerut „încheierea 
unul armistițiu între personalitățile 
care răspund pentru destinele țării“, 
„alegerea cît mai grabnică a Adu
nării naționale constituante înves
tite cu puterea supremă, în care 
masele muncitoare să fie larg re
prezentate“, precum și o „cît mai 
grabnică formare a guvernului care 
să asigure interesele vitale ale na
țiunii. în încheierea rezoluției se 
spune că în cazul unor ciocniri ar
mate U.G.M.A. va declara o grevă 
generală“.

Și în alte orașe din Algeria au 
avut loc la 31 august demonstrații 
la care participanții au cerut pace 
și asigurarea unității naționale.

După cum transmite agenția, 
„L’Union Françaises D’Information",

Biroul Politic al Partidului Comu
nist din Algeria a dat publicității 
o declarație în care își exprimă sa
tisfacția profundă în legătură cu 
intervenția muncitorilor și a po
porului algerian pentru a împiedica 
izbucnirea unui război fratricid“. 
„Dacă demonstrațiile vor căpăta un 
caracter tot mai larg, în cele din 
urmă ele vor determina încheierea 
unui acord între toate grupările și 
organizațiile naționale, pentru a da 
posibilitate poporului să-și exprime 
grabnic părerea prin alegeri cu ade
vărat democratice, care vor da țării 
o adunare națională constituantă și 
un guvern legal. Mohammed Khider, 
secretar general al Biroului Politic 
al Frontului de Eliberare Națională, 
a dat publicității o declarație în care 
se spune că Biroul Politic a trimis 
în orașul Alger contingente ale ar
matei de eliberare națională pentru 
a pune capăt politicii de recurgere 
la forță pe care o promovează Con
siliul districtului militar 4“.

MOSCOVA. Leonid Brejnev, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a acceptat invi
tația președintelui Iugoslaviei, Iosip 
Broz Tito, de a veni în R.P.F. Iugo
slavia într-o vizită oficială. Leonid 
Brejnev va vizita Iugoslavia între 
24 septembrie și 4 octombrie.

PRAGA. La 1 septembrie pre
ședintele R. S. Cehoslovace, Anto
nin Novotny, a primit în Hradul din 
Praga pe U Thant.

PARIS. Săptămînalul „France 
Observateur" informează că au loc 
tratative secrete între reprezentan
ții dictaturii lui Salazar și guvernul 
american în vederea reînnoirii con
tractului prin care Portugalia acordă 
S.U.A. o bază militară în insulele 
Azore.

SAIGON. După cum relatează co
respondentul din Saigon al agenției 
Reuter, partizanii din Vietnamul de 
sud au doborît două elicoptere a- 
mericane care au participat la atacu
rile împotriva pozițiilor ocupate 
de ei.

HELSINKI. La 31 august, la Ota- 
niemi (o suburbie a orașului Hel
sinki) a avut loc, la Institutul poli
tehnic, intrarea în funcțiune oficială 
a primului reactor atomic din Fin
landa. La solemnitate a participat 
președintele Finlandei, U. K. Kek
konen.

COPENHAGA. Folketingul (parla
mentul) danez a adoptat o lege cu 
privire la sporirea cu 15 la sută a

•o»o-------- ----
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Soldați francezi pe străzile 
Algerului

PARIS 1 (Agerpres). — TASS. La 1 
septembrie pe străzile Algerului au 
apărut soldați francezi în căști albe 
și cu puști automate în mîini. Patru
lele franceze circulă pe străzile ora
șului în jeepuri.

După părerea multor observatori 
care urmăresc cu atenjie situația 
din Algeria, apariția soldajilor francezi 
înarmafi pe străzile Algerului dove
dește tendinja autorităților franceze de 
a interveni în conflictul dintre condu
cătorii algerieni.

^„NEW YORK TIMES” relatează 
că recent a avut loc la Des Moines, 
în statul Iowa, cunoscut centru a- 
gricol din S.U.A., o mare întrunire 
a fermierilor din această regiune 
care au protestat împotriva prețu
rilor scăzute la care sînt obligați 
să-și vîndă produsele. Peste 15 000 
de fermieri convocați de Organizația 
națională a fermierilor au hotărît 
să-și rețină produsele la ferme și 
să nu înceapă desfacerea lor pînă 
cînd nu se vor revizui prețurile. 
Unul dintre principalii vorbitori la 
miting, O. L. Staley, a arătat că fer
mierii constituie „categoria 
mai prost plătită din America”.

DIN DISPERARE

prețurilbr la o serie de produse a- 
gricole.

HAGA. La 31 august s-a comu
nicat despre majorarea prețurilor la 
benzină, iar de la 1 septembrie in
tră în vigoare legea cu privire la 
majorarea chiriilor cu 10—12 la 
sută. Se află în studiu perceperea 
unor noi ‘genuri de impozite de la 
populație: Astfel,' autoritățile muni
cipale: din dapitala Olandei au pro
pus scumpirea prețurilor pentru... 
locurile din cimitire.

HAVANA. La 30 august a fost 
semnat de U.R.S.S. și Republica 
Cuba protocolul cu privire la con
struirea unei- noi uzine de reparații 
auto. întregul utilaj și metalul pen
tru piesele nestandardizate vor fi 
livrate din U.R.S.S.

GUAYAQUIL. La Guayaquil a 
avut loc un mare miting convocat 
de Confederația oamenilor muncii 
din Ecuador, cu care prilej s-a a- 
rătat că „programul președintelui 
Kennedy („Alianța pentru progres”) 
a provocat actuala ruină e'conomică 
a țării și sărăcirea poporului ecua- 
dorian”.

In 
pînă 
s-au

Germania occidentală trăiesc 
acum circa. 5 00Q de copii care 
născut cu infirmități datorită 

medicamentelor care conțin Thali- 
domidă (Contergan). Acest lucru a 
fost comunicat la Bonn de un pur
tător de cuvînt al ministerului să
nătății. Potrivit unor aprecieri, în 
R.F.G. s-au mai născut, din ace
leași motive, încă 2 500 de copii in
firmi care au murit imediat după 
naștere.

CAIRO. La Assuan a sosit un 
mare grup de ingineri, tehnicieni și 
muncitori sovietici specialiști în do
meniul construcției dé , tuneluri. 
Constructorii de la Assuan vor tre
bui să sape 6 tuneluri de cîte 320 
de metri.

ROMA. Medicii, precum și perso
nalul spitalelor din Italia au decla
rat la 1 septembrie o grevă de 24 
de ore pentru satisfacerea revendi
cărilor privitoare la majorarea sa
lariilor și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă,

în ultimul timp se pot întîlni tot 
mai des — chiar și în publicațiile 
occidentale cunoscute prin ultraad- 
versitatea lor față de socialism — 
relatări care, în fața progreselor de 
necontestat realizate de țara noastră, 
se văd nevoite să reflecte cu mai 
multă obiectivitate realitățile din 
Romînia. Semnificative în această 
privință sînt și articolele publicate 
în ultimele luni în ziarele „Arriba" 
din Madrid, „Vanguardia" din Bar
celona, „La voz espanola” din Bil
bao și altele de doi corespondenți, 
Ismael Herraiz și Carlos Velasco, 
care au vizitat Romînia în primă
vara acestui an. Merită subliniat că 
cei doi ziariști spanioli sînt veterani 
ai „falangei" și, după cum afirmă 
ei înșiși, au mai avut prilejul să vi
ziteze țara noastră în 1940, astfel 
îneît ei s-au aflat în situația de a 
compara situația de atunci cu reali
tățile de azi.

„Anticomunismul — constată Car
los Velasco în „Arriba”, ne învață 
fără multe complicații să respingem 
socialismul, fără a ne explica însă, 
în ce constă acesta. Din această res
pingere, bazată exclusiv pe aspecte 
pur formale, iau naștere toate po
zițiile ridicole pe care anticomunis
mul „made în U.S.A.”, le-a adoptat 
încă din 1939". Aceste concluzii, su
gerate ziaristului spaniol de cele vă
zute în Romînia după două decenii 
de la prima sa vizită, sînt însușite 
și de Ismael Herraiz care scrie în 
„Vanguardia” : „Ar trebui ca puter
nicele agenții de informații să dea, 
din cînd în cînd, o versiune mai fi
delă a lucrurilor (din țările socia
liste — N. R.) pentru că cred că a- 
vem foarte mult de cîștigat cunos- 
cînd în mod minuțios mușchiulatura 
și puterea adversarului”.

După ce ziariștii precizează că a- 
ceste constatări îi vor călăuzi în re
dactarea notelor de călătorie, ei 
subliniază că aprecierile făcute peste 
hotare referitor la 
reconstrucție economică a 
niei" — „se bazează pe 
certe. Nimeni nu ar putea 
la îndoială „reconstrucția“, 
bine zis „construcția" cînd 
cu ani, nu exista nici măcar umbra 
a ceva asemănător".

Despre Bucureștiul zilelor noastre, 
Velasco scrie : „Aspectul orașului 
este infinit superior celui , de acum 
22 de ani. In această privință, nu 
putem închide ochii. M-am aflat a-

„extraordinara 
Romî- 

realități 
să pună 
sau mai 
în urmă

tund în mijlocul unei societăți al 
cărei lux și rafinament nu-și aveau 
pereche în Europa — cea mai co
ruptă și depravată societate care se 
poate imagina în vreme ce la ușile 
hotelului Athenée Palace din Bucu
rești mișunau roiuri de oameni săr
mani, tîrîndu-se în zăpadă și cerînd 
de pomană. Acum orașul este de o 
curățenie străludtoare, nu am mai 
văzut nid un singur sărac, iar con
strucția se dezvoltă într-un ritm atît 
de vertiginos îneît, așa cum spunea 
colegul meu portughez Pires Gômez, 
de la „Diario de Manha“, pînă în 
zece ani în toată capitala nu va mai 
exista nid o clădire veche".

Punînd întrebarea : „Materiali
cește, omul mijlociu din Romînia 
trăiește mai bine decît acum 22 de 
ani ?“ — ziaristul de la „Arriba“ a- 
daugă : „Răspunsul meu, fără nid 
un fel de ezitare, este complet afir
mativ".

In legătură cu aceasta Carlos Ve
lasco subliniază „mândria cu care 
romînii prezintă cuiva raionul Gri- 
vița Roșie, Giuleștii și alte cartiere 
ale Capitalei, unde știam bine că, 
în urmă cu ani, erau gropi și gu
noaie. Astăzi aceste gropi au dispă
rut, acoperite de blocuri moderne, 
parcuri, șosele, iar lumina electrică 
pătrunde aproape în toate colțurile 
țării".

Tot în legătură cu unele aspecte 
ale creșterii nivelului de trai al 
populației, ziaristul spaniol scrie : 
„Marile magazine sînt bine aprovi
zionate și le-am văzut înțesate de 
cumpărători. Am văzut pe străzile 
Bucureștiului țărani cu medalii de 
colectiviști, care umpleau restau
rantele, berăriile și magazinele în 
grupuri vesele și prietenoase. Înain
tea mea, într-un magazin de pe ca
lea Victoriei, am văzut un țăran 
care a plătit .mai bine de 500 de lei 
făcîndu-și diferite cumpărături. În
vățământul de toate gradele și asis
tența medicală cad în grija statului. 
Marile hoteluri de pe coasta Mării 
Negre primesc valuri de muncitori 
din industrie și de țărani de pretu
tindeni".

Carlos Velasco se oprește în arti
colele sale din „Arriba“ și asupra 
factorilor care stare la temelia aces
tor realizări, asupra legăturii din
tre aceste constatări și baza econo
mică a țării care face posibilă îm
bunătățirea continuă a traiului 
populației : „Nu cred că are rost să

mai închidem ochii asupra viitoru
lui economic al Romîniei. Puternica 
dezvoltare industrială, în plină des
fășurare, este ■ o realitate cu privire 
la care nu încape discuție. Mi-a- 
mintesc că în urmă cu doi ani, un 
diplomat elvețian îmi spunea : 
„Dezvoltarea industrială a Romîniei 
întrece oricare țară din Occidentul 
Europei".

Cei doi ziariști spanioli constată 
că, încă acum cîțiva ani, varieta
tea produselor industriale oferite de 
Romînia a atras atenția diferiților 
reprezentanți ai comerțului exte
rior european. Aceasta „indica a- 
pariția unei industrii complet noi". 
In continuare, după ce arată că a- 
ceastă „industrie nouă“ se datorește 
„planurilor cincinale consecutive ale 
guvernului romîn", C. Velasco subli
niază că „pentru a aprecia la justa 
ei valoare dezvoltarea industrială a 
Romîniei, trebuie să amintim că... 
înainte de război existau regiuni 
care trăiau ca în plin ev mediu. 
Producția minieră și industrială — 
scrie el în continuare — se afla în 
mîinile companiilor străine și ale 
casei regale, iar agricultura era, în 
mare parte, patrimoniul aristocrației. 
Acum în regiunea Ploiești, pe care 
am vizitat-o cu 22 de ani in urmă 
și care dădea pe atunci semne de 
epuizare, unul din 
petrolifere produce 
ceeași cantitate de 
producea în trecut

La rîndul său, 
subliniază în „Vanguardia“ 
prezent, fabrica „1 Mai", pe care a 
mai avut ocazia să o viziteze, con
struiește „o extraordinară turbină 
pentru perforații petroliere, de 5 
ori mai mare decât turbinele obiș
nuite“. Consemnîndu-și impresiile 
după vizitarea hidrocentralei de la 
Bicaz, Velasco scrie că „atât în ceea 
ce privește electrificarea, cît și în 
toate celelalte aspecte și realități ale 
Romîniei de azi, comparația cu tris
tele vremuri ale lui Carol și Mihai 
este de-a dreptul rușinoasă“.

Sentimentele față de socialism ale 
adepților „falangei" spaniole sînt 
bine cunoscute. Cu atât mai mult, a- 
semenea recunoașteri semnificative 
ca cele cuprinse în articolele citate 
nu mai necesită comentarii.

Ele vorbesc de la sine.

Declarația 
Biroului Politic al P. C, 

Francez
PARIS (Agerpres). — 

gust Biroul Politic al 
Comunist Francez a dat 
o declarație cu privire 
din Algeria. Partidul nădăjduiește, 
se spune în declarație, că poporul 
algerian va birui curînd noile încer
cări grele prin care trece.

în legătură cu aceasta, Partidul 
Comunist Francez subliniază pozi
ția comuniștilor algerieni care au 
chemat la unitate toate forțele na
ționale și democratice, în baza pro
gramului care urmează să fie sta
bilit de comun acord.

Popoarele din Franța și Al
geria trebuie să zădărnicească pla
nurile acelor cercuri care speră că 
dificultățile interne pe care le în- 
tîmpină Algeria le vor permite să 
recupereze într-un fel sau altul 
ceea ce au fost nevoite să cedeze 
sub presiunea patrioților algerieni, a 
democraților francezi și a opiniei 
publice mondiale.

La 31 au- 
Partidului 

publicității 
la situația

Ziarul' 
relatează 
zoaică în 
a 6 copii, își oferă ultimul ei copil, 
o fetiță de patru săptămîni/'contra 
locuință.

Ea a declarat : „îmi iubesc copi
lul foarte mult, dar vreau să-l dau 
în cazul în care voi putea obține în 
schimb o locuință în -— '
cresc ceilalți copii. Am 
hotărîre împreună cu 
numai din disperare".

Soțul Jeanei Rook 
și locuiește la un cămin al Armatei 
Salvării din Derby.

britanic „The Guardian" 
că Jean Rook, o engle- 
vîrstă de 33 de ani, mamă

care 
luat 
soțul

este

noile zăcăminte 
în cinci ani a- 
petrol care se 
în 25 de ani". 
Ismael Herraiz, 

că în

0. T.

să-mi 
această 

meu,

șomer

RAVAGIILE INUNDAȚIILOR 

DIN PAKISTANUL DE EST

După cum transmite agenția 
France Presse, inundațiile catastro
fale care s-au produs de o săptămînă 
în Pakistanul de est au provocat 
moartea a aproximativ 100 de per
soane. Comunicațiile feroviare sînt 
întrerupte în mai multe puncte. Cu 
toate că nu se cunoaște proporția 
pagubelor materiale, s-a anunțat că 
au pierit aproximativ 20 000 capete 
de vite.

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Parcul Herăstrău): MAMOU- 
RET — (orele 20). (Parcul N. Bălcescu): 
TACHE, IANKE ȘI C’ADlR — 
20).

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

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

STADIONUL REPUBLICII — Specta
colele ansamblului Circului din GUAN- 
DUN (R.P. Chineză) — (orele 20,30).

CINEMATOGRAFE. O VIAȚÂ : 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). 713 CERE A- 
TERIZAREA: Drumul Serii (11; 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. 
Romîne (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 Glulești (20). 
VlRSTA DE AUR A COMEDIEI: rulează 
la cinematografele V. Alecsandri (10; 12; 
16; 18; 20,30), 13 Septembrie. (10; 11,30;
13; 15; 17; 19; 21; “ " " -----
Grădina Progresul (20), 

19 ; 21,10 ;
(12; 15; 17; 
21,30). COCOȘUL

orele
(Gră- 
SOA-

grădină — 19,30), 
8 Martie (11; 

grădină — 20), 
19; 21; grădină 
----- SPERIE

ȘI DANSEAZĂ : rulează la cinematogra
ful Donca Simo (16; 18: 20). SCRISOA
RE DE LA O NECUNOSCUTĂ : rulează 
la cinematograful Ilie Pintille (10; 16; 18; 
grădină — 20), Grădina Donca Simo 
(20). FIUL HAIDUCULUI : 8 Mai (15;
17; 19; 21). REVISTA DE LA MIËZUI, 
NOPȚII: Floveasca (12; 16; 18,15,; 20,30), 16 
Februarie (16; 18), 30 Decembrie
(12; 15; 17; 19; 21). LĂSAREA NOPȚII: 
Luceafărul (15; 17; 19; 21; grădină — 20). 
SENTINȚA SE VĂ DA JOI : rulează la 
cinematograful G. Bacovia (11,30; 16: 18; 
20). NUMAI O GLUMĂ : C'-tin David (11; 
15,30; 18; 20.30). CAVALERII TEUTONI — 
ambele serii — 
Vladimirescu i 
pentru copii și 
următoarele
Noi, G. Bacovia, Unirea, M. Eminescu, 
B. Delavrancea, 23 August, Alexandru 
Popov, 30 Decembrie, Floreasca și la 
Cinematograful Copiilor din str. Doam
nei nr. 9.

21).

cinemascop : Grădina T. 
(19,45). Matinee speciale 

i tineret la orele 10 la 
cinematografe : Timpuri

cutremure din Italia s-au în-In urma puternicelor 
registrat numeroase victime și distrugeri. Iată cum 
arată după seism centrul orașului Neapole.

PE SPINAREA
CONTRIBUABI- 

LULUI DE RÎND

Senatul S.U.A. 
a aprobat o primă 
măsură în cadrul 
proiectului delege 
propus de admi
nistrație și prevă- 
zînd o revizuire a 
impozitelor. Acest 
proiect de lege 
prevede un com
plex de măsuri 
vizînd favorizarea 
marilor societăți 
și a marilor capi
taliști în dezavan
tajul contribuabi
lului cu venituri 
fixe. Se prevede 
o reducere de un 
miliard de dolari 
în. impozitele per
cepute de la oa
menii de afaceri.

15 ; 17 ;
23 August
— 19,30;
MOARTEA : rulează la cinematografele 
Magheru (10; 12,15;. 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
" " Frlmu (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;

grădină — 20). 49 DE ZILE IN
“ rulează la cinematografele 

12; 15,30; 18; 20,30), Volga (10; 
19; 21). AUSTERLITZ —
— cinemascop : Lumina

I. C.
20,45; gra 
PACIFIC ; 
1 Mal (10; 
12; 15; 17;
ambele serii 
(9,20; 12,10; 15; 18; 20,45). VALEA VUL
TURILOR: înfrățirea între popoare (10,30; 
16; 18,15; 20,30), Flacăra (10; 16; 18,15;
20,30), Libertății (10; 12; 14; 16;30; 18,30;
20.30) , Arenele Libertății (20). LINGĂ
PRĂPASTIA ABRUPTĂ (VINÄTOAREA 
DE LUPI) — FRAȚII KOMOROV: Tine
retului (10; ................... “ ----
MUNTELE : 
16,30; 18,45;
NILOR : Central (10,30; 12,30; 14,30; 
18,30 ; 20,30), V. Roaită (16 ;
grădină — 19,30), Aurel Vlaicu 
17; 19; 21). FILME DOCUMENTARE 
lează în continuare de Ia orele 10 
la orele 21 la cinematograful Timpuri 
Noi. CIND COMEDIA ERA REGE : Ma
xim Gorki (10; 12; 15; 17; 19; 21). OMUL 
AMFIBIE: Cultural (10,30; 15; 17; 19; 21). 
VlRSTA DRAGOSTEI ; rulează la cine
matografele Alex, Popov (11; 13; 15; 17; 
19; 21), V. Roaită (10; 12; grădină — 21,30). 
MUZICANTUL ORB : Grivița (16; 18,15;
20.30) . FRUMOASA AMERICANĂ : ru
lează Ia cinematografele Olga Bancic 
(15; 17; 19; grădină — 20,30) și Munca 
(11; 16; 18,15; 20,30). RAIDUL VĂRGAT; 
rulează la cinematograful T. Vladimirescu 
(16; 18; 20). ÎNVIEREA — ambele serii : 
Unirea (16; grădină — 19,45). MONGOLII
— cinemascop : Popular (9; 11; 16: 18,15;
20.30) , M. Eminescu (11; 14,30: 16,45; 19; 
21.15), B. Delavrancea (11; 16; 18.15; 20.30). 
LACRIMI TIRZII : Arta (16; 18.15: 20.30; 
grădină — 20). FANTOMELE DIN SPES
SART; Moșilor (11 ; 16: 13.15: 20.30: grădină
— 19,30). TOATA LUMEA RÎDE, CINTĂ

TELEVIZIUNE. Orele 8,50 — Gimn 
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 ■
Emisiune pentru copii și tineretul ș, \< 
Iar. 10,30 — EMISIUNEA PENTRU SATE. 
In jurul orei 15,15 transmisie, de la Sta
dionul „23 August" a intîlnirilor de fot
bal dintre echipele Rapid — Dina
mo București și Viitorul — Progresul. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,15 — 
Popas liric. 19,30 — Selecțiunl din spec
tacolul prezentat de ANSAMBLUL DE 
STAT DE DANSURI AL UNIUNII SO
VIETICE CONDUS DE IGOR MOISEEV, 
artist al poporului al Uniunii Sovietice. 
20,05 — Filmul artiștii! „INTOARCE-TE" — 
o producție a studiourilor din , R. P. 
Bulgaria. 21,25 — Muzică ușoară. Cîntă 

instrumentală condusă de 
Soliști Ruxandra

o formație ___
Gelu Solomonescu. ___T._ ________
Ștefănescu, Nicolae Nițescu, George Bu- 
nca.1 In încheiere : Ultimele știri și re
zultatele sportive.

CUM E VREMEA

12,10; 16,10; 18; 20,30).
Victoria (9,45; 12; 14,15;
21). PLANETA FURTU- 

16,30;
18 ; 
(15;

: ru- 
pînă

Ieri în țară : vremea a fost instabilă, 
cu cer schimbător, mal mult noros. Izo
lat s-au semnalat averse de ploaie. în
soțite de descărcări electrice. Vintul a 
suflat slab pînă la potrivit din sectorul 
nordic, local pînă la tare. Temperatura 
aerului la ora 14 înregistra valor1 
cuprinse între 12 grade la Ghiorghler 
și 29 de grade la Craiova, Băilești. 'Bi 
rești și Giurgiu.

Ieri în Capitală : vremea a fost schim
bătoare, cu cerul temporar noros după- 
amiaza. Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit, cu intensificări. Temperatura 
maximă a atins 29 de grade la umbră, 
iar pe sol, la soare, 47 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 
și 5 septembrie : vreme instabilă și ră
coroasă la începutul intervalului, apoi 
în curs de încălzire. Cer schimbător. 
Vor cădea ploi sub formă de averse, 
mai ales după-amiaza. Vînt potrivit din 
nord. Temperatura staționară la început, 
apoi în curs de încălzire. Minimele vor 
fi cuprinse între 3 și 13 grade, iar maxi
mele între 1G și 26 grade, mai ridicate 
la sfîrșitul intervalului.

In Capitală: vreme'ușor'instabilă, cu 
cer schimbător. Averse de ploaie duoă- 
amiaza. Temperatura staționară ‘ la 
început, apoi în creștere.
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