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Prin perfecționarea procesului 
tehnologic

Ritm de lucru intens 
pe toate șantierele!

Peisajul orașelor 
țării s-a îmbogă
țit anul acesta 
cu noi blocuri de 
locuințe. în Ca
pitală, la Onești, 
Reșița, Ploiești, 
Constanța ș. 
s-au terminat 
zilele acestea noi 

sînt în con-

a.
Și

dat în folosință 
clădiri. Alte blocuri 
strucție. Recent, prin dispoziții ale 
Consiliului de Miniștri, s-a aprobat 
construcția la Iași, București, Ti
mișoara a unor blocuri totalizînd 
aproape 2 000 de apartamente.

Veștile care ne sosesc la redac
ție arată că în multe orașe lucră
rile de construcție se desfășoară 
într-un ritm susținut. Aceasta, după 
■turn se știe, este o 
ipală de scurtare 

execuție a lucrărilor. Constructorii 
din Onești, organizîndu-și mai 
bine munca, aplicînd pe scară largă 
metodele industriale de execuție — 
printre care cofrajele glisante — 
folosind rațional utilajele, au reu
șit să ridice 4 blocuri cu 400 apar
tamente în mai puțin de 40 de zile. 
Pe unele șantiere din regiunile Ga
lați, Hunedoara, Iași, Oltenia și 
altele lucrările se desfășoară însă 
într-un ritm prea lent ; din această 
cauză o serie de blocuri n-au fost 
date în folosință la termenele sta
bilite. Rămînerile în urmă de pe 
aceste șantiere pot și trebuie să 
fie înlăturate. Mijloacele mecani
zate de pe șantiere, ca și timpul 
care se menține încă favorabil lu
crărilor în aer liber, permit ca pe 
fiecare șantier să se lucreze mai 
spornic, în așa fel incit întreprinde
rile de construcții să respecte terme
nele de dare în folosință a noilor lo
cuințe. Pentru aceasta se cere în 
primul rînd ca, acolo unde nu este 
asigurată în întregime documenta-

se desfășoară

condiție prin- 
a duratei de

co-

metode in- 
într-o serie 

o experiență 
panourilor

în ritm normal. Este necesar, de 
asemenea, ca pe fiecare șantier 
munca să fie bine organizată pe 
bază de grafice cu termene preci
se, ca fiecare brigadă și echipă. să 
lucreze cu o productivitate mai 
mare. Punctele de lucru să fie apro
vizionate la timp cu materialele 
necesare-. Cît de mult s-ar scurta 
durata de execuție a unor blocuri 
din Pitești dacă aprovizionarea 
șantierelor cu unele materiale s-ar 
face mai operativ! Constructorii de 
aici mai pierd încă zile în șir în 
așteptarea unor materiale.

Acolo unde există posibilități tre
buie să se treacă cu mai mult cu
raj la folosirea unor 
dustriale de execuție, 
de orașe s-a acumulat 
valoroasă în folosirea
mari și a altor elemente prefabri
cate, a cofrajelor glisante, în me
canizarea lucrărilor prin care se 
asigură un ritm mai înalt de lucru. 
Tot ce este nou, valoros în tehni
ca construcțiilor de locuințe, expe
riența și inițiativele bune să fie larg 
extinse pe toate șantierele.

Paralel cu terminarea locuințe
lor din acest an, o mare atenție 
trebuie dată pregătirii frontului de 
lucru pentru 1963. Stabilirea am
plasamentelor, asigurarea proiecte
lor, fixarea cît mai precisă a ne
cesarului de materiale și brațe de 
muncă — iată numai cîteva pro
bleme care trebuie să stea în aten
ția organizațiilor de construcții și 
a sfaturilor populare, acum cînd 
se cer făcute toate pregătirile și 
luate cele mai potrivite măsuri 
care să asigure de la început des
fășurarea normală a lucrărilor de 
construcții din anul viitor.

Să asigurăm un ritm de lucru 
mai susținut, să dăm noile blocuri 
în folosință la termenele prevăzu- 

ția^tehnică, Trusturile regionale de te — iată ce se cere din partea fie- 
construcție, împreună cu comite
tele executive ale sfaturilor popu
lare, să ia măsuri urgente, astfel pețate rînduri că pot realiza 
ca pe

Ara terenul imediat 
după recoltatul 

porumbului
Numeroase gospodării agricole

lective din raionul Corabia, regiunea 
Oltenia, printre care cele din co
munele Cilieni, Rusănești de Jos, 
Ția Mare, Brastavățu, Vișina Veche, 
au început recoltarea porumbului 
din soiurile timpurii.

Culesul porumbului a început și 
în numeroase unități agricole socia
liste din raioanele Băilești, Calafat, 
Caracal. Pînă în prezent în regiune 
a fost recoltat porumbul de pe circa 
5 000 ha.

în același timp se recoltează și 
celelalte culturi de toamnă. Floarea- 
soarelui a fost recoltată de pe 3 500 
de ha. iar sfecla de zahăr de pe 
2 000 ha.

Imediat după recoltare, colecti
viștii eliberează terenul de coceni, 
iar mecanizatorii fac lucrări pregă
titoare în vederea însămînțărilor de 
toamnă. Mecanizatorii din brigada 
care servește gospodăria colectivă 
din Vișina Veche au început aseme
nea lucrări la numai cîteva ore după 
ce s-a recoltat porumbul.

(Agerpres)

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii”). — 
Zilele trecute, în stațiunile de pe litoral 
a sosit la odihnă o nouă serie de oa
meni ai muncii. în prezent stațiunile 
Eforie-Nord, Eforie-Sud, Mamaia, Techir- 
ghiol și Mangalia găzduiesc peste 23 000 
de oameni ai muncii. In cursul acestui 

lan, pe litoral și-au petrecut concediul a- 
proape 200 000 de persoane.

cărui colectiv de șantier. Și con
structorii noștri au dovedit în re-

La Uzinele siderurgice „Victoria'' din Calan s-au 
adus anul acesta noi perfecționări procesului tehno
logic. Astfel, s-a trecut la introducerea aerului cald 
cu temperatură ridicată în furnal, sistem care accele
rează procesul de topire a fontei ; din ambele furnale 
fonta se descarcă acum, simultan, într-o singură oală 
de turnare, pentru evitarea pierderilor de metal, iar 
prin alte măsuri organizatorice și tehnice a fost 
prelungită durata de funcționare a agregatelor între 
reparații cu 10—15 la sută.

Toate acestea, precum și creșterea experienței 
furnaliștilor au creat posibilități pentru îndeplinirea 
în fiecare lună din acest an a planului de producție 
la toți indicii și înainte de termen. Intre 1 ianuarie 
și 1 septembrie furnaliștii de aici au elaborat și trimis 
turnătoriilor din țară cu 11.835 de tone mai multă 
fontă decît aveau planificat.

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Profitînd 
de timpul frumos clujenii lac numeroase 
excursii în tară. Zilele acestea, un grup 
de muncitori de la Uzinele de pielărie 
și încălțăminte s-a întors dintr-un vo
iaj de 10 zile pe ruta Cluj-București- 
litoral cu întoarcere pe Valea Oltului. 
Ieri un alt grup de muncitori din fabri
cile și uzinele clujene au plecat în 
excursie ia Sovata, la muntele Băișorii și 
in alte părți.

Clujul este și el un centru turistic de 
mare interes. Turiști din Ploiești, Bra
șov, Hunedoara, Timișoara etc au vizitat 
ieri grădina bota
nică, parcul sportiv al 
universității, muzeul 
de artă și alte mo
numente istorice și 
ale naturii.

Expoziție 
de grafica
BAIA MARE (co- 

resp. „Scînteii”). — 
La Baia Mare s-a 
deschis o expoziție 
de grafică intitulată 
„Construcția socia
lismului in R. P. Ro- 
mînă”. Printre gra
ficienii care au ex
pus aici lucrări se 
numără : Jules Pera- 
him, maestru emerit 
al artei, Vasile Ka- 
zar și Ligia Macovei, 
artiști emeriti, Oc- 

Grigorescu

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 
Centrul regional de recoltare și 
conservare a sîngelui Oradea a fost 
dotat zilele acestea cu două cara
vane autosanitare special amenajate 
pentru recoltarea sîngelui la centre 
de raioane și la circumscripții sa
nitare.

Astfel personalul medico-sanitar 
al centrului regional are acum po
sibilitatea să se deplaseze în raioa
ne și la domiciliul donatorilor, spri
jinind, totodată, serviciile de urgență 
din cadrul spitalelor raionale pen
tru salvarea vieții celor suferinzi.

școlare

Pe aeroportul Băneasa, la sosirea colectivului Teatrului Național din 
Budapesta. (Darea de seamă în pag. 3-a)

Descoperirea unui tezaur
La cariera de pietriș din marginea 

comunei Bîrca, raionul Segarcea, a 
fost descoperit un tezaur monetar, 
într-un ulcior au fost găsite peste 
1 900 monede romane de argint, da- 
tînd din secolele II și III, iar o mo
nedă aparține secolului I. Ulciorul

SUCEAVA (coresp. „Scînteii”). — 
In ultimul an, constructorii suceveni 
au dat în folosință în orașele Fălti
ceni, Suceava și în Vatra Dornei noi 
școli medii cu 16 și 24 săli de clasă. 
Peste scurt timp, în orașele Rădăuți, 
Dorohoi și Botoșani vor fi date în 
folosință școli medii cu cîte 16 săli 
de clasă, laboratoare etc.

In orașul Suceava se fac ultimele 
finisaje la internatul școlii medii 
mixte nr. 3. Internatul are o capa-
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monetar
în care a fost depozitat acest tezaur 
este confecționat din ceramică de 
culoare deschisă. Acesta este al trei
lea tezaur monetar- descoperit în ul
timii 30 de ani la Bîrca.

(Agerpres)

citate de 180 locuri, cantină, grup 
sanitar etc.

Prin reducerea consumului specific 
de materiale și utilizarea unor soluții 
tehnice judicioase, constructorii au 
economisit pînă în prezent 72 000 lei 
față de prevederi. Printre mun
citorii evidențiați în realizarea îna
inte de termen a acestei construcții 
se află cei din brigăzile conduse de 
Nicolae Arușilor, Constantin Beiu, 
Ion Vițega și Frideric Brunelu. Guvernul R. P. Romine a recunoscut noul stat

Primul pas spre meseria aleasă
In curtea umbrită de brazi semeți 
centrului școlar agricol Budila din 

regiunea Brașov se aflau ieri sute 
do băieți și fete cu cărți și caiete 
în mină. A început și aici concursul 
de admitere la centrul școlar pro
fesional de mecanici agricoli și teh
nicieni veterinari. Candidații, veniți 
din satele raionului Sf. Gheorghe și 
împrejurimi, așteptau cu înfrigura
re, ca înaintea oricărui examen.

a
M-am apropiat de un grup de bă
ieți. Discutau aprins despre mașini 
și motoare.

— Eu — spunea un tînăr cu ochi 
vioi și mișcări agere — am 
cum se montează 
tor. Este o treabă 
cere nu numai 
multe cunoștințe.
examen aici pentru că îmi plac ma
șinile, motoarele.

Dar iată că se anunță intrarea în 
clasă pentru proba scrisă. Discuțiile 
s-au întrerupt

șantiere lucrările să înainteze cinste această sarcină.

Locuințe noi la Deva. (Foto : A. Cartoțanu)

Trinidad

din plin la obținerea de recolte 
bogate.

Se aude zvon de glasuri. Ies can
didații de la proba de limbă 
mină.

— Cum a fost ?
— Bîne, răspunde Ion Nema, 

unui colectivist din Zărnești.
— Dacă voi reuși și voi absolvi 

școala, ține să-și împărtășească 
planurile Pop Sandor, am să cer să 
lucrez chiar în gospodăria noastră 
colectivă, din comuna Ileni. Vreau 

brusc, și c.ei cinci . să ajut și eu la înflorirea gospodă
riei.

Gînduri, planuri la început de 
drum. Majoritatea celor ce acum 
iau parte la concursul de admitere 
vor deveni elevi ai acestei școli. 
Bucurîndu-se de condiții optime, ei 
vor învăța meșteșugul de a smulge 
pămîntului roade bogate, de a ob
ține producții mari. Pînă atunci — 
succes la examenul de admitere 1

C. CÄPRARU
Scînteii”

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a adresat domnului dr. Eric 
Williams, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Trinidad și 
Tobago, o telegramă prin care îi

văzut 
un motor de trac- 
complicată, care 
îndemînare, ci și 
Am venit să dau

la un centru școlar agricol
'<llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!lllll|i||l!lll!!l|lll||!lllF’ 

băieți „care au îndrăgit mașinile, 
motoarele“ intră la examen...

Lăsînd pe candidați să-și aștear
nă cunoștințele pe hîitie, am pornit 
cu tov. Alexandru Cîmpeanu, direc
torul centrului școlar prin sălile de 
clasă, prin internat. încă se mai lu
crează Ia amenajarea acestora, dar 
pînă la 15 septembrie, mă asigură 
însoțitorul, totul va fi gata și elevii 
își vor lua locurile în clase și 
dormitoarele internatului.

Centrul școlar de la Budila 
află într-o grădină de aproape 
de ha. Sînt aici săli de clasă spa
țioase, laboratoare, cantină, dormi
toare. Au fost cheltuite sume im
portante pentru dotarea centrului 
cu tot ce este necesar. Aici cei ce 
urmează școala de mecanici agri
coli vor dobîndi cunoștințe temei
nice nu numai în ce privește me
canica, ci și agrotehnica, în așa fel 
îneît absolvenții să poată contribui

Știm fa m slujba sporirii producției animale
De cunnd, la re

dacție a sosit o 
scrisoare de la 
stațiunea experi
mentală zootehni
că Rușețu, regiunea Galați. în cîteva 
rînduri, autorul scrisorii, ing. zooteh
nic Dumitru Georgescu, ne scrie că 
stațiunea deține de cinci ani recor
dul pe țară la producția medie de 
lînă la rasa de oi țigae. Anul acesta 
— scrie ol — am obținut în medie 
cite 5,233 kg lină de fiecare oaie 
din această rasă.

Am dat curs invitației de a vizita 
stațiunea pentru a afla amănunte 
despre realizările cercetătorilor.

De la 2,5 kg la 5,2 kg lînă 
de la fiecare oaie țigae

în stațiunea situată în plină stepă, 
în partea de nord a Bărăganului, 
lucrează un colectiv de specialiști 
tineri, oameni îndrăgostiți de munca 
lor.. Cercetătorii urmăresc crearea 
de noi rase și tipuri de animale 
mai productive, .găsirea de noi me
tode zootehnice pentru obținerea 
unor producții mari de carne, lapte, 
lînă, ouă, la un preț de cost- cît mai 
redus.

Prin 1952 se afla aici o turmă de 
oi de la care se obținea o produc
ție mică de lînă, circa 2,5 kg de la 
fiecare. Cercetătorii au alcătuit un 
plan de îmbunătățire, care a fost 
aplicat cu perseverență de la un an 
la altul. Scopul urmărit a fost reali
zat în cea mai mare parte. Ajutat 
de ciobani pricepuți, ca Nicolae 
Sandu, Pastor Lazăr, Dumitru Nădă- 
șan și alții, inginerul D. Georgescu 
a efectuat o selecție riguroasă, a- 
jungînd să obțină oi care au lîn« 
deasă, mătăsoasă, cu o lungime a 
șuviței de peste 13 cm și cu o bună 
extindere pe corp.

Miile de probe 
de lînă analizate 
cu atenție au dus 
la cunoașterea 
calităților produc
tive ale fiecărei oi 
și chiar a gradului 
în care fiecare 
își transmite calitățile 
urmași. De pildă, pentru a mări 
greutatea medie a oilor au fost fo
losiți, prin însămînțările artificiale, 
berbeci care aveau o greutate pînă 
la 98 kg, cu o producție 
lînă și care au transmis 
însușiri urmașilor.

De altfol, folosirea 
crescuți de stațiune stă la baza re
zultatelor bune obținute în creșterea 
producției de lînă de multe gospo
dării de stat și gospodării colective 
din regiunile Galați, Bacău, Mureș- 
Autonomă Maghiară și altele. Nu
mai în gospodăriile colective si
tuate în jurul stațiunii, anul trecut au 
fost folosiți berbeci pentru însămîn- 
țarea artificială a 14 000 de oi.

O realizare frumoasă o constituie 
și dublarea producției de lînă la 
turma de oi din rasa merinos. Anul 
acesta, de la oile merinos s-a ob
ținut o producție medie de 8,862 kg 
de lînă fină. De la unii berbeci s-au 
obținut pînă la 14,5 kg de lînă fină.

DIN ACTIVITATEA 
CERCETĂTORILOR 
DE LA STAȚIUNEA 

ZOOTEHNICĂ RUȘEȚU

prețioase Ia

bună de 
astfel de

berbecilor

Selecția și buna îngrijire 
duc Ia mărirea producției 

de lapte și carne
Interesante sînt și metodele folo

site pentru selecția vacilor din rasa 
Roșie dobrogeană și pentru îmbună-

in

lățirea vacilor din 
rasa locală Sură 
de stepă prin încru
cișarea cu tauri 
din rase amelio- 
ratoare. Anul tre
cut, la lotul de 
vaci selecționate 
medie, cîte 3 800s-au obținut, 

litri de lapte.
Cît de importante sînt lucrările de 

îmbunătățire a rasei Sură de stepă 
o dovedește și următorul exemplu. 
Vacile metise obținute prin încruci
șare au dat cu peste 1 000 1 de lapte 
mai mult decît dau în medie vacile 
din rasa Sură de stepă ținute în 
condiții asemănătoare. Se dobîndeș- 
te’și o producție mai mare de carne. 

. Sînt concludente rezultatele obținute 
în creșterea tineretului taurin. Meti
șii rezultați din încrucișarea raselor 
Roșie dobrogeană și Sură de stepă, 
la vîrsta de 18 luni, au ajuns la o 
greutate medie de 401 kg, față de 
296 kg greutate cît au avut anima
lele din rasa Sură de stepă, la a- 
ceeași vîrstă.

L-am rugat pe ing. Ionescu Lu- 
chian, responsabilul sectorului tau
rin, să ne vorbească despre meto
dele zootehnice 
țiune, care pot 
gospodăriile de 
colective. El a 
important lucru 
larg în practică metode a căror a- 
plicare are o mare eficacitate eco
nomică. Este foarte important — 
spunea el — ca în fiecare gospodă
rie, să se țină evidența producției 

’'animalelor și mai ales a celor din" 
rasele amelioratoare, care pot ä

aplicate în sta- 
fi larg extinsa în 
stat și gospodăriile 
arătat că cel mai 
este să se extindă

și Tobago
aduce la cunoștință că guvernul Re
publicii Populare Romîne a hotărît 
să recunoască noul stat independent 
creat, transmițînd cu această ocazie 
urări de fericire și progres poporu
lui din Trinidad și Tobago.

»♦1 ......... --------

IP
cu țările socialiste. Potrivit proce
durii instituite în mod unilateral de 
către Washington, firmele trecute

PESTE UN MILION DE SUD-VIET- 
NAMEZI au luat parte în prima ju
mătate a acestui an la diverse for
me ale lupt.ei împotriva dictaturii pe această listă nu vor mai putea 
ngodinhdiemiste, —’ anunță postul întreține relații de afaceri cu S.U.A.

UNIUNEA GENERALĂ A SINDICA
TELOR DIN MALTA a dat publicită
ții la 2 septembrie un ultimatum 
prin care cere guvernului maltez 
să-și’ clarifice planurile de acțiune 
în vederea combaterii actualei cri
ze economice prin care trece insu
la. în caz contrar, se spune in co
municat, sindicatele din Malta vor 
începe o acțiune politică împotriva 
guvernului.

LA LONDRA s-a deschis ieri cea 
de-a 10-a conferință Pugwash. A- 
ceastă conferință la care participă 
oameni de știință din 38 de țări ale 
lumii se va desfășura sub lozinca : 
„Problemele internaționale și răs
punderea ce revine oamenilor de 
știință”. (Amănunte în pag. a IV-a).

MII DE MUNCITORI VEST-GER- 
MANi de la 11 întreprinderi din in
dustria hîrtiei din landurile, Schles
wig-Holstein, Saxonia Inferioară și 
Hamburg, au intrat în grevă în spri
jinul revendicărilor lor economice.

ÎN IZRAEL, începînd de la 1 sep
tembrie, chiriile s-au majorat în 
medie cu 140 la sută pentru locuin
țe. Pentru localurile închiriate de 
întreprinderi și instituții chiriile 
s-au majorat pînă la 400 la sută.

STEWART UDALL, ministrul aface
rilor interne al S.U.A., șeful dele
gației de energeticieni americani 
care se află în U.R.S.S. a declarat 
în timpul vizitei la Bratsk : „Con
strucția hidrocentralei de la Bratsk 
este una din cele mai importante 
realizări ale inginerilor sovietici și 
inginerilor din lumea întreagă".

de radio „Eliberarea" al patrioților 
din Vietnamul de sud. în aceeași 
perioadă 3 500 de soldați ai trupe
lor ngodinhdiemiste au trecut de 
partea forțelor patriotice.

40 DE FIRME ȘI ÎNTREPRINDERI 
PARTICULARE BRITANICE au fost 
trecute pe „lista neagră" de către 
Departamentul comerțului al S.U.A. 
pentru că întrețin relații comerciale

Viitorii elevi ai centrului școlar 1 
profesional de mecanici agricoli șl 
tehnicieni veterinari în examen.

(Foto : R. Costln) |

Din scrisorile sosite la redacție

astfel selecționate, 
să se întocmeas
că planuri de mon
tă și fătări etc. O 
mare însemnătate

pentru îmbunătățirea raselor are 
folosirea la însămînțările artificiale 
a reproducătorilor cu însușiri pro
ductive valoroase.

O largă răspîndire în G.A.S. și 
G.A.C. pot avea metodele înaintate 
de întreținere a animalelor. în sta
țiune, întregul efectiv de taurine 
este ținut în tabere de vară — care 
sînt construcții din cele mai simple 
și ieftine.

Foarte avantajoasă este metoda 
de alăptare a vițeilor în grup. în
tr-un fel de jgheab au fost fixate 
opt biberoane din care vițeii con
sumă laptele singuri. Aceasta ușu
rează foarte mult munca îngrijitori
lor. în ce privește hrănirea, s-a ex
perimentat cu succes înlocuirea a 
circa 150 1 lapte integral de fiecare 
vițel, pînă la înțărcare, cu lapte 
smîntînit. în felul acesta se econo
misesc cantități mari de lapte inte
gral și se obțin sporuri ridicate de 
creștere în greutate la viței.

în stațiune, s-a dobîndit o bună 
experiență în ce privește însilozarea 
porumbului în amestec cu legumi
noase. Dintre variantele aplicate, 
cele mai bune rezultate le-a dat în
silozarea amestecului format din 70 
la sută porumb și 30 la sută soia. 
Prin folosirea acestui amestec în 
hrana tineretului s-au obținut spo
ruri în greutate mai mari cu 20 pînă 
la 30 la sută față de hrănirea cu 
porumb simplu. Furajele însilozate 
se folosesc cu succes în hrana ani
malelor și în timpul verii. Extinde-

C. BORDEIANU

de ingineri în producție
In secțiile de producție ale Com

binatului siderurgic din Hunedoara 
a început să lucreze o nouă promo
ție de ingineri proveniți din rîndu- 
rile muncitorilor siderurgiști, trimiși 
la studii superioare de către com
binat. Tinerilor ingineri li s-a încre
dințat misiunea de a deservi agre
gate 
lor în facultăți, încă nu se aflau în 
construcție. Virgil Lăscuțoi lucrea
ză la noul laminor de sîrmă, iar Ma
rius Lazici a fost repartizat la noua 
termocentrală electrică.

De la Combinatul siderurgic Hu
nedoara mai sînt trimiși în diferite 
institute de învățământ superior 
încă 115 siderurgiști. Alți aproape 
100 de siderurgiști se pregătesc 
pentru a se prezenta în toamna 
ceasta la examenul de admitere 
învățământul superior.

-----o®o-----

siderurgice care, la plecarea

Se lărgește rețeaua 
comercială

(Continuare în pag. II-a)

a-
în

La parterul noilor blocuri construi
te în orașul Iași s-a dat în folosință 
un complex comercial format din- 
tr-un magazin alimentar cu auto
servire, un magazin specializat „Ca
fea”, un centru pentru desfacerea 
pîinii, o cofetărie și un lacto-bar. Pe 
strada 30 Decembrie s-a deschis, de 
asemenea, un centru pentru desfa
cerea pîinii.

( Recent am asistat la o discuție în 
j- biroul serviciului de aprovizionare al 
( fabricii noastre. Un electrician venise 
f să ceară siguranțe de rezervă cu mî- 
I ner de 350 A.
( — Vă dau siguranțe, dar trebuie
i să luați și furci cu tijă — i-a răspuns 
I merceologul.
I — Fu ci avem destule în secție și 
I stau de pomană. Ne trebuie siguran- 
( țe de. rezervă,, pentțu că acestea se 

defectează mult mai repede decît 
j furcile----- i-a explicat electricianul.

l-am lăsat să discute și m-am în
tors peste cîlva timp.

f — Avea
( m-a lămurit
j vizionare.
I de discuții
( .un an de
f „Electroaparafaj" din București. Mer- 
I ceologul scoase din sertar un dosar 
l întreg de corespondente purtate in 
I legătură cu. această chestiune între 
I Fabrica de rulmenfi din Bîrlad și „E- 

leclroaparalaj".

I
I Fabrica de rulmenfi Bîrlad cere pa-
1 riodic llElecfroaparataj"-ului să-i li

vreze o anumită cantitate de siguran
țe cu miner de 350 A. Acestea sînf 
niște piese din ebonită care se

uzează repede și trebuie înlocuite.

dreptate electricianul — 
luncfionarul de la apro- 

Dar ce să facem l Astfel 
purtăm și noi de peste 
zile cu întreprinderea

Furcile cu tijă sînt din metal și au 
o rezistență mult mai mare. Cu toate 
acestea „Electroaparatai”-ul nu li
vrează siguranțe de rezervă fără 
furci. Primele costă 29 lei bucata — 
celelalte costă 69 lei.

Pentru a rezolva lucrurile, fabrica 
noastră a cerut în toamna anului tre
cut sprijin din partea ministerului, 
Dar Direcția generală de autocamioa
ne, tractoare și mașini agricole 
(D.G.A.T.M.A.) din Ministerul Metalur
giei și Construcțiilor de Mașini n-a 
acționat în nici un fel și 
răspuns măcar la adresă.

Situația s-a repetat și 
La fabrica noastră s-au 
în valoare totală de peste 24 000
lei, cu care n-avem pur și simplu 
ce face. Ne-am adresat din nou di
recției noastre generale din minister, 
dar tot fără nici un rezultat. Era oare 
greu pentru tovarășii din D.G.A.T.M.A. 
să ia legătură cu cei din direcția ge
nerală a industriei electrotehnice, de 
care fine „Electroaparataj"-ul și să 
lămurească această chestiune ?

nici nu ne-a

anul acesta, 
adunat furci

ELIADE SOLOMON 
tehnician 

Fabrica de rulmenți 
din Bîrlad



maistrului în producție

sctnteia

mult optimism,
mai

despre rolul
Roșu"-Banat a

lafă trăsături care i-au atras

una are

vie(ii contem-

(Foto : Agerpres)

ml

situa) iei 
ruga să

Vedere de pe irecâtoarea Pris
lop (1474 m). În zare se văd vîr- 
furile Ineu șl Pietrosu.

importante se 
engleză de

Cu o rîndunică nu se face... lumina

cient de corectă a lucrului pe 
bandă. în asemenea situații con- 
vocăm scurte ședințe operative cu

multă speranță“O discuție interesantă

Ziarul „Drapelul 
inițiat recent o discuție pe tema ■' 
„Maistrul — conducător unic al 
sectorului ce-i este încredințat".

După cum se știe, pe baza unei 
Hotărîri a C.C. al P.M.R. și Con
siliului de Miniștri, au fost stabi
lite măsuri concrete menite să 
ducă la întărirea rolului și activi
tății maiștrilor în producție, să 
sporească contribuția acestora la 
creșterea productivității muncii, 
îmbunătățirea calității produselor 
și reducerea prețului de cost. Mais
trul este chemat să fie un pionier 
al noului, un prim controlor al ca
lității, un învățător și prieten a- 
propiat al muncitorilor și în spe
cial al tineretului.

Spicuim citera din părerile unor 
maiștri care au luat parte la dis
cuția inițiată de ziar pe tema : 
rolul și sarcinile maistrului.

Sprijin concret, calificat

din Arad — procesul de producție 
se desfășoară pe bandă. Pentru a 
fi în măsură să îndrum activitatea 
practică a muncitorilor, în afara 
pregătirii teoretice primite în 
școală am lucrat efectiv la bandă 
la toate operațiunile, reușind astfel 
să le cunosc bine.

întrucît aprovizionarea cu mate
riale se face cu cea mai strictă 
ritmicitate, deficiențele privind 
desfășurarea producției se rezumă 
în general la coordonarea insufi-

Ca maistru principal în secția
de mecanică mijlocie și ușoară de toți muncitorii și brigadierii, con- 
la Uzinele constructoare de mașini 
Reșița m-am preocupat în special 
de a asigura toate condițiile ne
cesare în vederea îndeplinirii rit
mice a planului de către fiecare 
muncitor din sector. Dar pentru a 
veni în ajutorul muncitorului nu-i 
suficient să-i asiguri numai scule 
și regimuri optime de lucru. Pen
tru ca ele să dea roade e nevoie 
de cunoștințe profesionale temei
nice. De aceea noi, maiștrii din 
sector, ajutăm — prin explicații și 
expuneri tehnice — la ridicarea 
calificării strungarilor.

în activitatea de zi cu zi am 
întîmpinat și o serie de greutăți. 
De la bun început vreau să arăt 
că regulamentul privind atribuțiile 
și obligațiile maiștrilor din ramu
ra construcții de mașini nu este 
respectat întocmai. Astfel, planul 
de producție al lunii următoare nu 
este cunoscut de noi cu cel puțin 
5 zile înainte și din această 
cauză aprovizionarea cu materiale 
se face uneori cu intîrziere ; 
bonurile de materiale și de lu
cru sosesc și ele mai tîrziu decît 
este prevăzut ; uneori lipsesc scu
lele, instrumentele de măsuri și 
altele. Aceste deficiențe de orga
nizare, pe care noi trebuie să le 
înlăturăm, ne sustrag, firește, de 
la alte preocupări mai importante 
pe care le 
maiștri — 
problemele 
progresului

sțatărn unde lucrul merge mai 
slab și, împreună cu ei, luăm mă
suri pentru lichidarea lipsurilor. 
Acest procedeu s-a dovedit deose
bit de eficace.

Cu toate că am obținut rezultate 
frumoase în muncă, în întreprin
derea noastră persistă încă și unele 
lipsuri. De pildă, la lansarea în 
fabricație a unui nou produs do
cumentația tehnică este însoțită de 
prea puține schițe. Ar fi bine ca 
în viitor serviciul tehnic să între
gească documentațiile cu schițe 
care să aibă notate pe ele dimen
siunile, formatul și alte caracteris
tici tehnice. Acest lucru e nece
sar, deoarece muncitorii „citesc" 
mult mai ușor și mai clar o schiță 
însoțită de o documentație decît 
numai documentația singură.

HERMAN 
de schimb 
încălțăminte

PETRU 
maistru 

Fabrica de 
„Libertatea“ — Arad

Grijă pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă

1

avem în calitate de 
în primul rînd de la 
legate de promovarea 
tehnic în producție.

MARIN DQBRE 
maistru principal 

Uzinele constructoare de mașini 
Reșița

Coordonare multilaterală 
a producției

Sînt destul de „proaspăt" în 
funcția de maistru.

în întreprinderea noastră — fa
brica de încălțăminte „Libertatea”

Alături de problemele tehnice și 
organizatorice care trebuie să pre
ocupe pe maistru în desfășurarea 
procesului de producție, grija față 
de om e necesar să ocupe un loc 
de seamă.

Ținînd seamă de acest fapt, la 
secția forjă și tratamente ter
mice au fost luate măsuri im
portante privind tehnica secu
rității muncii, S-au mecanizat cele 
două macarale pivotante de 
la ciocanele mijlocii, s-a construit 
o macara velocipedă cu scopul de 
a înlocui transportul manual al 
materialelor la ciocanele mijlocii 
și mici ; de asemenea a fost con
struit un troliu mecanic pentru

Știința în slujba sporirii 
producției animale

(Urmare din pag. I-a) mai

rea acestei metode are mari pers
pective, mai ales în zonele unde 
sînt pășuni puține, iar porumbul si
loz dă producții mari la hectar. Fo
losirea furajelor care se obțin cu 
cheltuieli mai reduse, a dus la mic
șorarea prețului de cost al laptelui 
pînă

Se
la 0,93 lei litrul.
urmărește crearea unei 

noi rase de porci
mai multi ani, în stațiune 

lucrează 
de porci 
ganului. 
vieri din 
din rasa Stocii, care creșteau 
condiții naturale prin bălțile 
nării. De la scroafele metise rezul
tate în urma încrucișării se obțin, în 
medie, cîte 11,6 purcei là o fătare. 
In condiții normale de întreținere, 
porcii puși la îngrășat ajung la o 
greutate de 100 kg la vîrsta de 7 
luni. Zeci de gospodării ds stat și 
gospodării colective din regiunea 
Galați cresc cu bune rezultate porci 
proveniți de la stațiunea din Ru- 
șetu.

In sectorul porcin se studiază tot
odată eficacitatea folosirii diferite
lor sortimente de furaje combinate 
și se experimentează cele mai eco
nomice tipuri de adăposturi. Pre
zintă interes metoda întreținerii por
cilor în 
care a 
podării 
lective.
stă în utilizarea mai economică 
spațiului din adăposturi și 
docuri în tot cursul anului 
continuu). Datorită sistemului cons
tructiv și mecanizării lucrărilor, pro
ductivitatea muncii îngrijitorilor 
crește cu circa 30 la sută.

Ing. C. Covaliu ne atrage atenția 
asupra unor amănunte de cate este 
bine să se tină seama în fiecare 
gospodărie. Este vorba, de pildă, 
de amenajarea unor padocuri pa
vate cu o suprafață de două ori mai 
mare decît cea a adăposturilor, 
ceea ce dă putința ca animalele să 
aibă suficient spațiu pentru mișcare, 
în acest fel se poate mări densita
tea animalelor în adăposturi.

Reducerea prețului de cost, para
lel cu creșterea producției de carne, 
depinde, în bună măsură, de felul 
cum sînt utilizate terenurile situate 
în jurul crescătoriei de porc). Din 
experiența stațiunii se desprinde 
concluzia că mai ales în zona de 
stepă e neceșar să se cultive, pe 
suprafețe cît mai mari, lucerna 
care se folosește în stare verde 
primăvara și vara și sub formă de

De șe 
la crearea unei noi rase 
adaptată condițiilor Bără- 

La început s-au încrucișat 
rasa Marele Alb cu scroafe 

în 
Du-

adăposturi cu flux continuu, 
și fost extinsă în multe gos- 

de stat și gospodării co- 
Esența acestei metode con- 

a 
pa- 

(flux

făină de fin în timpul iernii, 
ales în hrana scroafelor.

Tov. dr. Nicolaie, directorul Sta
țiunii, ne prezintă și o serie de nou
tăți în sectorul avicol. Vizităm adă
postul pentru 5 000 de păsări, care, 
de fapt, e format din 2 hale unite 
între ele la mijloc printr-un șir de 
încăperi în care se păstrează și se 
pregătesc furajele, Construcția, aare 
este amenajată după cerințele teh
nicii modeme, are un sistem de 
benzi transportoare, care permit dis
tribuirea automată a hranei păsă
rilor.

Toate acestea reprezintă numai o 
mică parte din ceea ce văd sutele 
de vizitatori care se abat pe la sta* 
țiune. Cercetătorii de aici muncesc 
cu entuziasm pentru a obține ani
male tot mai productive șl pentru a 
găsi noi metode a căror aplicare 
să ducă la sporirea producției în 
gospodăriile de stat și gospodăriile 
colective.

montarea și demontarea motoare
lor la macaralele-forjă.

Aceste măsuri au contribuit în 
bună măsură la perfecționarea și 
mecanizarea procesului de produc
ție, la reducerea eforturilor fizice 
ale oamenilor.

Cum au contribuit maiștrii din 
secția noastră la obținerea acestor 
realizări 1 împreună cu conducerea 
administrativă a secției am întoc
mit planuri speciale in care sînt 
înscrise problemele ce trebuie re
zolvate pe linie de protecția mun
cii, stabilind termene precise spre 
a fi respectate de cei răspunzători. 
Au fost făcute, conform graficului, 
instructaje lunare pe schimburi și 
pe sectoare de muncă, respectin- 
du-se cu strictețe termenele pre
văzute în grafic.

CONSTANTIN JIANU 
maistru de sector

Uzinele constructoare de mașini 
Reșița

Comuna Spiru Ha
ret din raionul Brăila 
și-a instalat de mult 
toate cele trebuin
cioase electrificării. 
Un singur lucru mai 
trebuia făcut : să se 
monteze transforma
torul. Acesta a fost 
adus în comună și 
depozitat în curtea 
unui cetățean, pînă la 
venirea delegaților 
T.R.L.C.-Galați, care 
urmau să-l monteze. 
Dar lunile au trecut și 
între rețeaua gata 
instalată și transfor
matorul în așteptare 
nu s-a putut face încă 
o legătură.

Cetățenii din Spiru

Cartea 
colecția „i 
e pasionantă. Abia în
torci o filă și arzi de 
nerăbdare să vezi ce 
scrie în cealaltă. Eroul 
povestirii tocmai e pe 
cale să descopere o 
taină, cînd cititorul 
rămîne perplex..,

în pagina 32, la fel : 
eroul e emoționat de 
descoperirea unor e- 
manații de radium în 
deșert. Și iată că, 
odată, în pagina 
mătoare, eroul se 
pede la pensule 
să.,, picteze un lac. Ce 
caută aici pensulele ?

Nedumerit, cititorul 
întoarce fila, dar ia
răși nu pricepe ni-

editată în 
.Cutezătorii"

de- 
ur- 
re- 
ca

Tovarășul Vasile 
Rață din Reșița n-are 
nimic împotriva nu
melui său. Pe părinții 
săi i-a chemat la fel : 
Rață Vasile și Rață 
Ana. Avînd nevoie de 
o copie după actul său 
de naștere, Vasile Ra
ță a scris Sfatului 
popular al comunei 
Șasea Montană, 
raionul Oravița, 
cui său natal, 
tul popular i-a
mis-o. Dar, deși cineva 
semna pentru confor
mitate, copia nu avea

din 
lo-

Sfa- 
tri-

Haret sînt cu atît mai 
mirați de această ne
păsare cu cît chiar la 
ieșirea din comuna lor 
există o unitate a 
T.R.L.C. Gazeta de 
perete a acestei uni
tăți se află în comu
nă, la Spiru Haret.

— Asta o să fie un 
argument ! — și-au
spus cei de la Sfatul 
popular al comunei 
Spiru Haret. O să-i 
convingem mai ușor. 
Și, intr-adevăr, i-au 
convins. în urma atî- 
tor Insistențe T.R.L.C. 
a „electrificat”, în 
sfîrșit, comuna : a 
fost instalat un bec e- 
lectrie, care luminea-

mic. 
leagă una de 
încă o foaie... la 
Surpriza este un 
ment necesar în 
fășurarea acțiunii a- 
tunci cînd este vorba 
de o povestire științi- 
fico-fantastică. Dar 
aici e vorba de o... sur
priză neplăcută.

Cartea șe intitulea
ză „Lacul duhurilor 
de munte“ și e tipări
tă' la Combinatul po
ligrafic „Casa Scîn- 
teii". Colaborînd cu 
autorul și vrînd pe 
semne să mărească 
misterul acțiunii, ti
pografia a amestecat 
paginile de la 32 pînă 
la 48 în așa fel incit

Frazele nu se 
alta, 
fel. 

ele- 
deș-

Doi „I“
nimic comun cu origi
nalul, deoarece pe ea 
numele solicitantului 
a devenit Vasilie Ra
ția. Din pricina acestor 
doi „i", Vasile Rață s-a 
văzut nevoit să se a- 
dreseze Tribunalului 
din Reșița. Pe baza 
dovezilor și actelor 
legale, tribunalul a 
hotărît rectificarea nu
melui.

Hotărîrea
comunicată Sfatului 
popular din comuna 
Șasea Montană. Dar a

a fost

Ză... gazeta de perete 
a T.R.L.C.

Transformatorul a 
rămas mai departe 
cum era. Orice trecă
tor însă poate vedea 
în toiul 
ternică 
trică ; 
patru mari 
T.R.L.C.
de îneîntați tovarășii 
de la T.R.L.C., cetă
țenii din Spiru Haret 
susțin că numai cu 
un bec la gazeta de 
perete nu se face elec
trificarea comunei.

(După sesizarea co- 
resp, voluntar N. Pîr- 
litu).

[ nopții o pu- 
lumină elec- 

ațintită spre 
inițiale : 

Oriçît ar fi

nu se mai înțelege ni
mic.

Din păcate, aseme
nea intervenții „crea
toare" s-au ivit în ul
tima vreme și la alte 
lucrări. Un corespon
dent voluntar, colec
tivistul Stelian Dumi
tru din Bolintin Vale, 
raionul Titu, ne scrie 
că din aceleași moti
ve n-a putut citi car- ' 
tea „Sisif" apărută în 
colecția „Meridiane".

Condițiile din ce în 
ce mai bune în care 
se face astăzi tipări
rea cărții în țara noa. 
stră ne-au dezobișnuit 
de astfel de surprize.

De ce asemenea ex
cepții în broșarea 
unor lucrări ?

trecut o jumătate de 
an de atunci și tova
rășul Vasile Rață n-a 
primit actul rectificat. 
Și Sfatul popular al 
orașului Reșița a tri
mis zadarnic repetate 
scrisori 
Toate au 
răspuns.

Oare îi 
greu Sfatului popular 
Șasea Montană să-și 
îndrepte greșeala, să 
scoată din copia cu 
pricina cei doi i, in
troduși de un funcțio
nar neatent ?

și adrese, 
rămas fără

vine atît de

„SĂ ACȚIONAM EFICIENT 
PENTRU REDUCEREA 
PREȚULUI DE COST
ÎN ÎNTREPRINDERILE

INDUSTRIALE"

publi- 
articol 
lingă

Stvdenți de peste hotare 
oaspeți ai țării noastre

La invitația Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților din R. P. 
Romînă a sosit în țară un grup de 
studenți din Grecia, Brazilia, Co
lumbia, Guyana Britanică, Panama, 
Argentina, Venezuela, Sansalvador, 
Senegal și Porto Rico, care au par
ticipat la lucrările celui de-al 
VII-lea Congres al Uniunii Interna
ționale a Studenților ce a avut loc 
la Leningrad. Timp de 10 zile oas
peții vor vizita diferite regiuni și 
centre universitare din țară.

*
O delegație a Uniunii naționale 

universitare reprezentative din Ita
lia (U.N.U.R.I.) face o vizită în țara 
noastră la invitația U.A.S.R.

Delegația este condusă de Gio
vanni Lazzionni, vicepreședinte al 
U.N.U.R.I.

(Agerpres)
®O

Lucrări de îmbunătățiri 
funciare

Vestea despre vi
zita în Romînia a 
scriitorului Graham 
Greene — unul din
tre cei mai de sea
mă reprezentanți 
ai prozei engleze contemporane — i-a 
bucurat pe iubitorii de literatură din 
(ara noastră. Romanele sale „America
nul liniștit" și „Omul nostru din Hava
na” și-au cucerit prețuirea maselor de 
cititori de la noi. Privirea lucidă, pă
trunzătoare asupra realităților lumii 
occidentale, dezvăluirea unor aspecte 
ale dezumanizării omului în angrena
jul unei societăți dominate de forțele 
banului, o undă caldă de umanitate, 
de simpatie pentru oamenii simpli, to
tul Ia un înalt nivel de măiestrie lite
rară 
pe cititori spre aceste cărți, apărute 
și difuzate la noi în tiraje de zeci de 
mii de exemplare.

Drumul creației lui Graham Greene 
este un drum complex. Concepțiile sale 
de susținător al unui individualism cu 
nuanfe intelectualiste, de adept al cato
licismului, și-au pus pecetea asupra unei 
bune părfi a operei sale. Era firesc, 
deci, ca aceste concepții să se facă 
simfife și în opiniile sale despre lite
ratură ori despre unele probleme ale 
lumii de azi.

Timp de aproape o oră Graham 
Greene a răspuns cu bunăvoință în
trebărilor noastre. Răspunsurile scurte, 
lapidare reflectau poziția sa față de 
problemele literaturii și 
porane.

— Ce fendinfe mal 
conturează în literatura 
azi ?

— Eu personal nu văd nici o tendin
ță marcantă care să fi strîns în 
ei vreun grup mai însemnat de 
tori. După părerea mea, fiecare 
for își creează opera singur, așa 
fiecare pisică toarce singură... 
ar fi să subliniez un fenomen

se pare demn de luat în sea
mă, apo; este afluenfa de tineri scrii
tori falentafi, îmi plac îndeosebi căr
țile lui Allan Sillifoe, piesele lui Ar
nold Wesker. Pe fînăra romapcieră 
Muriel Spark o consider, de aseme
nea, foarte talentată.

— Care este locul și rolul satirei în 
literatura engleză contemporană ?

— Trecem printr-o epocă istorică 
destul de complicată și poate de aceea 
omenirea simte ne
voia mal mult ca 
oricînd să se des
tindă. Sînt, slavă 
domnului, și des
tule 
vie(ii 
rane 
ridiculizate. De 
ceea și în ultime
le mele cărfi am a- 
cordaf satirei un 
loc mult mai tn-

---------- semnai decît în
De vorbă cu scriitorul englez cele precedente...

_ — Ce influență
Graham Greene va exercita cuceri-

__  rea Cosmosului a- 
supra liferafuril ?

— în primul rînd — o lărgire a ori
zontului de cunoștințe cu privire la om 
și umanitate. Iar în al doilea rînd — 
mai mulf optimism, mai multă speranță; 
Căci scopul adevăratei literaturi este 
de a sădi în oameni speranța...

— Care sînt planurile dumneavoșstrî 
de viitor în domeniul literaturii ?

— Ultimul meu roman „Un caz con
sumat”, a cărui acțiune se petrece în- 
fr-o leprozerie din Congo, m-a obosit 
extrem de mult. Ca să mă odihnesc 
nu voi scrie o bună bucată de vreme 
decîl nuvele. Cinci dintre ele sînt de- 
acum terminate sau în stadiul de 
finisare. Două au o desfășurare co
mică — le-aș numi niște mici come
dii — iar trei au un caracter fantas
tic. Printre acestea din urmă 
acțiunea plasată în viilor...

— Trecînd la problemele 
internaționale actuale, v-am
ne spuneji cum vedefi perspectivele 
dezarmării generale și totale?

— Atîta timp cît se continuă dis
cuțiile e bine. înseamnă că există spe
ranța înfr-o soluționare a probleme- , 
lor. Misiunea oamenilor de stat este de 
a nu ne decepționa în această spe- 
ranfă...

— V-am ruga să ne împărtășiți pri
mele impresii din vizita în jara noas
tră...

— Sînt multe de spus. Foarte multe, 
în primul rînd despre frumusețea pei
sajului, Ave(l o (ară îneînfătoare. îmi 
place mult Bucureșfiul, care are înfă
țișarea unui oraș european de anver
gură. Magazinele, restaurantele sînt 
elegante și veșnic pline de lume. Oa
menii sînt îmbrăcați bine și cu gust. 
Litoralul 
impresie 
concura 
gen din

în încheierea convorbirii, Graham 
Greene a ținut să adreseze, prin „Scîn- 
feia", cîfeva rîndurl cititorilor săi din 
{ara noastră. Rîndurl pe care le re
producem în facsimil.

jurul 
scril- 
scril- 
cum 

Dacă 
care

mi-a produs de asemenea o 
foarte bună : Mamaia poate 
cu orice localitate de acest 
Europa.

aspecte ale 
contempo- 

care se cer 
a-

VICTOR BÎRLĂDEANU

„Sini foarte fericit că mă găsesc în Romînia. Sînt, 
de asemenea, fericit să descopăr că am aici cititori". 
Graham Greene.

o® o
în regiunea Hunedoara se întreprind 

noi acțiuni în vederea folosirii cit mai 
rationale a pămîntulul și sporirii supra
fețelor cultivate. în comuna Berthelot, 
raionul Hațeg, s-a terminat de construit 
un dig cu o lungime de 4 km, care fe
rește de inundații 210 ha teren. Se 
apropie de sfîrșit lucrările de reamena- 
jare și înălțare a digului de pe malul 
rîulul Strei, care se revărsa adesea și 
inunda peste 1 000 de ha teren aparți- 
nînd colectiviștilor din comunele Băcia 
și Călan.

Se lucrează la desecări și redări 
cultură a peste 400 ha teren în 
Drașov, Cut, Vinerea, Mărtinești 
rel Vlaicu. Gospodăriile agricole 
tive din regiune vor însămînta în
aceasta cu grîu sute de ha terenuri pînă 
nu de mult neproductive, ameliorate și 
îmbunătățite prin desecări, defrișări și 
îngrășări. Au fost identificate, de aseme
nea. mai mult de 1 000 ha terenuri ne
productive care urmează să fie amelio
rate pînă în primăvară.

în 
satele 

șl Au- 
colec- 

toamna

(Agerpres)

La biblioteca regională din Bacău
BACÄU (coresp. „Scînteii"). — 

Zilnic biblioteca regională din Ba
cău cunoaște o mare afluență de 
cititori. Numeroși oameni ai muncii 
de cele mai variate ocupații și vîrste 
vin fie să împrumute noi cărți, fie 
să consulte anumite lucrări, reviste, 
ziare. Printre numeroșii cititori în- 
tîlniți aici se numără și tov. Cons
tantin Slătineanu, tinichigiu la fa
brica „Steaua Roșie’-Bacău.

Tov. Slătineanu citește cărți pe 
cele mai variate teme. De la începu
tul anului, el a citit mai bine de 50 de 
cărți. Iată cîteva titluri de volume 
citite în ultimul timp : „Jeny Marx", 
„Jurnal de călătorie" de N. N. Mi- 
kluho-Maklai, „Uimitoarele peri
peții ale domnului Antifer” de Jul-

les Verne, „Toate pînzele sus" de 
Radu Tudoran.

Surorile Elena și Niculina Cio- 
banu au venit împreună la biblio
tecă, Elena este elevă la școala teh
nică sanitară, iar Niculina elevă în 
clasa X-a a școlii medii nr. 3. Ele 
au citit în această vară — numai 
de la începutul vacanței — aproape 
30 de cărți.

Studentul Radu Dumbrăveanu, de 
la Facultatea de electrotehnică din 
Iași, a împrumutat o lucrare despre 
centralele și stațiile electrice. I-au 
mai rămas puține zile pînă la în
ceperea cursurilor și se străduiește 
să reintre în atmosfera studiilor de 
specialitate.

T1EAT1RJE • «SôæoijijQŒ) •’Të/ev/z/we «Radio

Sub titlul de mai sus s-a 
cat în „Scînteia" nr. 5581 un 
în care au fost arătate, pe 
realizările obținute, și o serie de 
lipsuri care au existat în unele în
treprinderi în primele luni ale anu
lui în domeniul reducerii prețului 
de cost al produselor.

In răspunsul trimis redacției, con
ducerea administrativă și Comitetul 
de partid ale întreprinderii textile 
„Dacia" din Capitală arată măsurile 
care au fost luate pentru îmbună
tățirea calității produselor și redu
cerea procentului de cupoane. „S-a 
făcut o verificare minuțioasă a uti
lajului din tesătorie, înlăturîndu-se 
cauzele care dădeau naștere la 
defecte ca : fire rupte, cuiburi, pete 
de ulei etc. ; în vederea producerii 
de urzeli mai bune s-au luat mă
suri de îmbunătățire a aprelului". 
Sînt enumerate și alte măsuri care 
au fost luate șl care vor contribui 
la scăderea procentului de cupoa
ne, capete șl fîșii, deci la reducerea 
prețului de cost.

Subliniind cauzele care au de-

terminat depășirea consumurilor spe
cifice normate la piei crude, con
ducerea Fabricii de pielărie și în
călțăminte „N. Bălcescu* din Capi
tală arată, în scrisoarea trimisă re
dacției, măsurile luate pentru înlă
turarea deficiențelor semnalate „S-a 
luat legătura cu întreprinderea de 
sortare din București pentru a se 
asigura o sortare mal judicioasă a 
pieilor crude și o aprovizionare cu 
categoriile de greutate conform 
planului de producție al întreprin
derii. In cadrul fabricii s-au luat, 
de asemenea, măsuri pentru urmă
rirea fazelor de fabricație care in
fluențează randamentul și anume : 
întinderea pieilor pe plăci de sti
clă, stuțuirea pieilor și egalizarea 
lor. In urnia măsurilor luate — se 
subliniază în încheierea răspunsu
lui — în trimestrul II s-a realizat în 
secțiile de tăbăcărie o economie de 
27 000 lei".

In articol au fost criticate și unele 
deficiențe existente în gospodărirea 
uzinelor „Electroputere" din Craio
va, datorită cărora s-au înregistrat, 
în primele luni ale anului, însem
nate cheltuieli neproductive, în răs
punsul trimis ziarului se ațată mă
surile luate între altele, au 'ost or
ganizate mai bine echipele de 
noapte pentru ca descărcatul va-

goanelor și expedierea produselor 
să se facă în timp util, tnlăturîn- 
du-se astfel plata locațiilor ; e-au 
întocmit grafice de livrări pun care 
se urmărește expedierea la timpul 
prevăzut în contracte a pro
duselor, în vederea diminuării la 
maximum a amenzilor ce decuig din 
nerespectarea termenelor contrac
tuale. După ce se enumeră și alte 
măsuri, în scrișoaire se arată că în 
trimestrul II cheltuielile neproduc
tive au scăzut mult.

Au mal trimis răspunsuri ziarului 
.conducerile uzinei „Strungul"-Arad 
și întreprinderii forestiere Hațeg.

„VITRINELE ORAȘULUI"

La articolul apărut sub acest titlu 
au lăspuns redacției Ministerul Co
merțului Interior și Direcția comer
cială a Sfatului popular al Capi
talei.

După apariția articolului — ne in
formează Ministerul Comerțului In
terior — a fost organizată o cons
fătuire cu vitrinierii și decoratorii 
organizațiilor comerciale de stat din 
Capitală.

Pentru viitor este prevăzută înfiin
țarea unei întreprinderi 
iectarea și executarea 
de reclamă comercială 
buituif, suporturi etc.).

TEATRUL LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Parcul Herăstrău) : MENAJE
RIA DE STICLA — (orele 20).

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

CINEMATOGRAFE. O VIAȚA : Patria 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), București (9,15; 
11; 12,45; 14,30; 17; 19; 21), Miorița (10; 
12; 14; 16 30; 18,45; 21), Stadionul Repu
blicii (20), Grădina 13 Septembrie (20). 
ACORD FINAL ; Republica (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), Elena Pavel (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21; grădină 19,30;
2130), 1 Mal (10; 12; 15; 17,05; 19; 21,15), 
Gh. Doja (11; 13; 15,45; 18,15; 20,45), Sta
dionul Giuleștl (20), Grădina Progresul 
(20,15). TINTIN ȘI MISTERUL „LINEI 
DE AUR" : Magheru (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21) I. C, Frlmu (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45; grădină 19,30; 21,45), 23 
August (10; 12; 15; 17; 19; 21; — grădină
19.30) , G. C'oșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Arenele Libertății (20), Stadionul Dinamo 
(19,30). DESTĂINUIRI rulează la cinema
tografele V. Alecsandrl (15; 17; 19; 21) 
Tineretului (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30:
20.30) . FOC IN LINIA DOUA : Lumina 
(rulează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 14,30, după-amiază 16; 17,30; 19;
20.30) . ULTIMA REPRIZA : Victoria (10; 
12; 15: 17; 19; 21). LĂSAREA NOPȚII : 
Central (10; 12,10; 14,20; 16,30; 18 45; 21), 
C-tin David (15.30; 18; 20.30). PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII : 13 Septem
brie (orele 10). FRUMOASA AMERI
CANĂ : 13 Septembrie (11,30; 16; 18.15;
20.30) , 8 Mai (15; 17; 19; 21). POEM
DESPRE ARMENIA - PREZENȚE INVI
ZIBILE - DUELUL : Timpuri Noi (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21). ÎNVIEREA : ambele serii 
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
(16; 19,45). 713 CERE ATERIZAREA :
înfrățirea între popoare (16; 18; 20), Fio- . 
reasca (16; 18,15; 20,30) Alex. Sahia (10,15: 
12; 15; 17; 19; 21: - grădină 19,30). PUȘ
TIUL : Cultural (15: 17; 19; 21). VALEA 
VULTURILOR : Alex. Popov (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), 16 Februarie (16; 18; 20). 
COCOȘUL SPERIE MOARTEA : 8 Martie 
(15,30; 18; 20,30; 
12; 15; 17; 19; 
DIN ASKANIA 
VIRSTA DE 
Roaită (10; 12;
SENTINȚA SE VA DA .TOI ; 
18; grădină 20). 
LOR ; Flacăra 
Banele (15,30: 18:
VESTE SENTIMENTALA rulează la ci
nematograful T. Vladimlrescu (16; ÎS;

20). MUZICANTUL ORB : Munca (16; 
16,15; 20,30). 49 DE ZILE IN PACIFIC :
Popular (16; 18,15; 20,30), Libertății (10; 
12; 14; 16,30; 18,30; 20 30 - grădină 10,30). 
REVISTA DE LA MIEZUL NOPȚII - 
cinemascop ; Arta (16; 18,15; 20,30). FRA
ȚII KOMOROV - LINGĂ PRĂPASTIA 
ABRUPTA (VlNĂTOAREA DE LUPI): 
Moșilor (16; 18; grădină 20). DUELUL 
N-A AVUT LOC: rulează la cinemato
graful Donca Simo (16; 18; grădină 20). 
AGRAFA ALBA : M. Eminescu (16; 18,15; 
20,30). CAVALERII TEUTONI - ambele 
serii: rulează la cinematograful Ilie Pin- 
tille (15;19; grădină 19,30). VIRSTA DRA
GOSTEI : Luceafărul (16; 18,30; 20,30; 
grădină 19,30). FANTOMELE DIN SPES
SART : G. Bacovia (15; 17; 19; 21). MI
ZERABILII — ambele serii — cinema
scop: Drumul Serii (15,30: 19,30), TEROA
RE IN MUNȚI — cinemascop : 30 De
cembrie (16; 18,15; 20,30). M-AM SATU
RAT DE CĂSNICIE rulează la cinema
tograful Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). 
LACRIMI TÎRZII rulează la cinemato
graful B, Delavrancea (16; 18; 20). CAR- 
MELLA — cinemascop : Grădina T. Vla- 
dlmlrescu (19.30). UN OM TRECE PRIN 
ZID : Grădina Arta (19.30).

TELEVIZIUNE. Orele 10,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiune pentru cei 
mici : filmul „PITICUL NĂZDRĂVAN"
— primit din partea Studioului de tele
viziune din R. D. Germană. 19,40 — 
Emisiune de știință și tehnică : „Despre 
Congresul de oncologie de la Moscova" 
de prof. dr. O. Costăchel. Jurnal de 
știință și tehnică. 20,00 — Recital susți
nut de participanți la cel de-al 8-lea 
Festival Mondial al Tineretului șl Stu
denților de la Helsinki. 20 30 — Emi
siune de artă plastică : pictorul GHEOR- 
GHI GRIGOROVICI NISKI. 20.45 - Fil
mul „O ZI DIN VIAȚA UNUI TINAR"
— o producție a studioului central de 
filme documentare din Moscova. 21,35 — 
Seară de romanțe. In încheiere : Sfaturi 
pentru telespectatori. Ultimele

compozitori romînl — ora 14,30 — II 
• Din comoara folclorului nostru — ora 
15,00 — II • Muzică ușoară din Cuba — 
ora 15,30 — II e Muzică populară romî- 
nească — ora 15,47 — II ® Trlbiina radio
— ora 16,50 — II e Melodii populare ro- 
mînești și ale minorităților naționale —
— ora 17,00 — II » Arii și duete din 
operele lui Mozart — ora 17,15 — I o Par
tita nr. 1 în si bemol major de J. S. 
Bach — ora 17,45 — I e Limba noastră — 
vorbește acad.
18,30 — Ie Muzică ușoară
— ora 18,05 — -
ființate în 
18,40 — II 
popoarelor 
economică ____ __ ..... . .
înregistrări realizate în studiourile noas
tre : opera
ora 10,30 — rie Program muzical pen
tru fruntași în producție — ora 19,35 — 
I o Concert de seară — ora 20 40 — 
I a Simfonia nr. 29 în la major de Mo- 

' zart — ora 21,15 — II ® O carte despre 
Bărăgan : „Cîmpla soarelui“ de Florența 
Albu — ora 21,45 — II o Muzică de ca
meră — ora 22,28 — II • Muzică simfo
nică — ora 23,00

prof. Al. Graur — ora 
’ " romînească

— II • Ansambluri corale în- 
anii puterii populare — ora 
o Din cîntecele și dansurile
— ora 19,00 — Ile Revista 
radio — ora 19,00 — Ie Noi

„Aieko“ de Rahmaninov

— I.

CUM E VREMEA

știri.

pentru pro- 
mijloacelor 

(manechine,

grădină 19,30), Volga (10: 
21), ACADEMICIANUL 
: GTivița (16; 18; 20).
AUR A COMEDIEI : V. 
15: 17; 19: grădină 20).

Unirea (16; 
FURTUNI-

20 30). Olga 
20,30). PO-

PLANETA 
(18; 18,15;

grădină

RADIO, marți 4 septembrie • 
rie muzicală — ora 8,30 — I » 
din Ii. D. Vietnam — ora 
o Concert de dimineață — ora 10,20 — 
I e lUelodii populare sovietice — ora 
11,03 — I » Laureațl ai primului concurs 
internațional „G. Enescu“ — ora 11,20 —
I • In fața hărții : Cambodgia — ora 
12.30 — Ie Muzică de oppretă — ora 
12,15 — II • simfonia nr, 5 în re minor 
de Mendelssohn Bartholdy — ora 12,40 —
II o Cîntece șl jocuri populare oltenești 
— ora 13,10 — Ie Piese simfonice de

căiăto-
Cîntece 

10,03 — I

Ieri în țară ; Vremea a fost frumoasă 
și s-a încălzit în toate regiunile țării. 
Cerul a fost, mai mult senin. Vîntul a 
suflat slab, temporar cu intensificări în 
sud-estul tării din sectorul sudic. Tem
peratura aerului la ora 14 înregistra va
lori cuprinse între 21 de grade la 
Gheorghienj și Huedin și 30 de grade la 
Drencova.

In orașul București : Vremea a fost 
frumoasă, cu cerul senin. Vîntul a su
flat slab. Temperatura maximă a fost 
de 28 de grade în aer și 55 de grade 
pe șol. la soare.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 
șl 7 septembrie. In țară ; Vremea con
tinuă să se încălzească. Cerul va fi 
schimbător, mai mult senin noaptea și 
dimineața. La sfîrșitul intervalului vor 
cădea ploi locale în nord-vestul țării. 
Vîntul va sufla slab. Temperatura în 
creștere. Minimele vor fi cuprinse în
tre 5 și 15 grade, iar maximele între 20 
și 30 de grade, local mai ridicate.

In Capitală : Vremea continuă să se 
încălzească. Cerul va fi schimbător, mai 
mult senin noantea și dimineața, Vîntul 
va sufla slab. Temperatura în creștere.



mijloc principal
In partidele frățeștiDeschiderea tîrgului de mostre

la

TELEGRAME EXTERNE

I
 Expoziția „Tehnica nouă 

— mijloc principal de 
îmbunătățire a calității 
produselor” — deschisă 
în clădirea Consiliului 
local al sindicatelor din 
Capitală — ilustrează pro
cesele realizate în fabri- 

n și uzinele din Capita-
I j. fie linia promovării teh- 
? nlcii noi și a ~ 
> înaintate. Ea 
S totodată un 
s răspîndire a
< acestor întreprinderi, o 
? dovadă grăitoare a rea- 
> Uzărilor ce pot fi obținute 
5 în domeniul îmbunătăți- 
j rii calității produselor de 
< către colectivele tuturor 
? întreprinderilor, pe baza 
> folosirii din ce în ce mai 
< largi a tehnicii moderne. 
j Exponatele, peste 500 la 
2 număr, rînduite cu grijă 
? și mult gust, stîrnesc de 
s la primii pași interesul 
< vizitatorilor.
< La loc de cinste sînt
< prezentate. în mărime
> naturală sau sub formă 
$ de machete, produse ale 
< întreprinderilor construc- 
•' toare de mașini și meta- 

t: lurgice, între care uzinele 
„23 August”. „Republi
ca”, „Semănătoarea” și 
altele. Sînt aici mașini 
cu indici superiori de 
funcționare, fabricate du
pă soluții tehnice noi ori 
cu procedee tehnologice 
avansate. Avantajele 
pompei „Criș”-65, bună
oară, fabricată la uzina 
de pompe și mașini a- 
gricole, pot fi caracteri
zate în cîteva cuvinte : 
gabarit mic, ușor trans
portabilă. debit mare — 
11 m c pe oră, și 5 me
tri înălțimea de pom
pare.

La un alt stand sînt 
prezentate două schim
bătoare de căldură : unul 
vechi și celălalt nou, 
produs la uzinele „Gri-

tehnologiei 
constituie 

mijloc de 
experienței

la tri-

GH. RADEL

sînt vizibile.

socialiste 
un mun- 

tipograf din ■ Că-

Leipzig
vița Roșie”. Noul schim
bător are o suprafață de 
încălzire de 450 mp și o 
presiune de lucru de 16 
kg'cmp. în timp ce su
prafața de încălzire a 
celui vechi era de 80 mp, 
iar presiunea de lucru de 
13 kg'cmp.

Cu mult interes se o- 
presc vizitatorii în fața 
standurilor și vitrinelor 
cu produsele farmaceutice 
ale întreprinderilor „Fio
la”, 
ta”

„Galenica", „Table- 
etc., produse care, 

alături de fotografii și 
grafice, ilustrează cît de 
mult s-a dezvoltat, în 
ultimii ani, această nouă 
.ramură industrială, 
tr-o vitrină este 
zëntat 
de 
la 
se 
rea 
trie.

din material plastic a ci
lindrului de la semănă
toarea universală se eco
nomisește, anual, metal 
în valoare de 1 250 000 lei.

Rețin privirile și pro
dusele calitativ superioa
re ale Uzinei de mașini 
electrice, ale unor între
prinderi electrotehnice, 
de confecții, de încălță
minte, articolele de ma- 
rochinărie. produsele ali
mentare etc.,

Vizitatorii expoziției 
mai iau cunoștință aici și 
de articole tehnico-sani- 
tare, sortimente noi de 
produse de larg consum, 
care în viitorul apropiat 
vor fi introduse în pro
ducție și livrate comer
țului.

Părăsind expoziția, 
mulți vizitatori țin să-și

în-
vitrină este pre- 

drumul parcurs 
la materia ' primă 

produsele din ma- 
plastice și utiliza- noteze impresiile. Un pro- 
acestora în indus- fesor, de pildă, scrie : 
Prin confecționarea „Progresele industriei

noastre
Perspectivele sînt și mai 
evidente..,”. „Progresele 
pe care le-a făcut tînăra 
noastră industrie se da- 
toresc, în primul rînd, 
grijii permanente pe care 
partidul nostru o acordă 
industrializării 
a țării” — scrie 
citor 
lărași.

Fie că și-au notat im
presiile sau nu, vizitatorii 
părăsesc sala ducînd cu 
ei imaginea eforturilor 
ce se depun și trebuie să 
se depună în Continuare 
în întreprinderile din Ca
pitală pe linia introduce
rii și extinderii tehnicii 
noi, metodelor și proce
deelor avansate de lucru 
— căi sigure de îmbună
tățire continuă a calității 
produselor.

N. NANU

în fața unu! stand cu exponatele Uzinei de pompe și mașini agricol® 
șl ale uzinei „Vulcan" București, un grup de vizitatori primesc explicațiile 
necesare din partea ghidului cțsre-i însoțește. • (Foto : M. Cioc)

Cu prilejul vizitei delegației 
parlamentare belgiene

parlamentar romîn pentru relații de 
prietenie Romînia-Belgia, Alexan- 

-  —dru Boabă, secretarul grupului de- 
nale, a primit delegația de senatori putați ai M.A.N., oameni de știința 

’ ■ • ------ și cultură, funcționari superiori ai

Luni la amiază, la Palatul Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio-

și deputați, membri ai grupului r. T_------, -------
parlamentar belgiano-romîn, în frun- Marii Adunări Naționale, ai Minis-

ÎN EDITURA POLITICĂ 
a apărut :
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616 pag. 12 lei

te cu dl. Edmond Machtens, care se 
pflă în vizită în țara noastră.

La primirea, care a decurs într-o 
atmosferă cordială, au luat parte 
Șt. Milcu, președintele Comitetului 
de conducere al grupului parlamen
tar romîn pentru relațiile de prie
tenie Romînia-Belgia și deputății 
Alexandru Boabă, Petre Drăgoescu, 
jfc. Paraschivescu Bălăceanu.

★

Luni seară, Comitetul de condu
cere al grupului parlamentar romîn 
pentru relații de prietenie Romînia— 
Belgia a oferit un cocteil la restau
rantul „Pescăruș”, cu prilejul vizi
tei în R. P. Romînă a 
senatori și deputați, 
grupului parlamentar 
mîn.

Au participat Ștefan
Ședințele Marii Adunări Naționale, 
Șt. S. Nicolau, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Ion Coz- 
ma, președintele Comitetului execu
tiv al Sfatului popular al Capita
lei, George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ște
fan Milcu, președintele grupului

terului- Afacerilor Externe, ziariști. 
. -Au Tuât parte Honoré Cambier, 
ministrul Belgiei la București, și 
membri ai legației,

*'
In cursul dimineții, parlamentarii 

belgieni, însoțiți de deputății Petre 
Drăgoescu și C. Paraschivescu-Bă- 
lăceanu, au vizitat Muzeul de artă 
al R. P. Romîne și au fost oaspeții 
conducerii Uniunii artiștilor plastici 
din R. P. Romînă.

Conlcrlnțfi dc presa 
la ambasada R. s. Cehoslovace
Ambasadorul R. S. Cehoslovace în 

R. P. Romînă, Jaroslav Sykora, a 
organizat luni dimineața o confe
rință d’e presă consacrată apropiatei 
deschideri a tîrgului internațional 
de la Brno.

(Agerpres)
--------- -O®O-

(Agerpres)

o®

delegației de 
membri ai 
belgiano-ro-

Voitec, pre-

Sosirea unei delegații 
comerciale olandeze
în Capitală a sosit luni după-a- 

jniază o delegație comercială olan
deză. compusă din oameni de afa- 

ri reprezentând mai multe firme 
importante din Olanda.

în timpul șederii în țara noastră, 
oamenii de afaceri ’ olandezi vor 
purta convorbiri cu reprezentanți ai 
întreprinderilor romînești de comerț 
jexterior.

La aeroportul Băneasa, delegația 
B fost întâmpinată de conducători ai 
Camerei de Comerț.

•®.

(Agerpres)

Informații
® Recent I.R.R.C.S, a transmis Biblio

tecii statului Victoria din Australia 130 
de cărți, publicații și albume romînești. 

într-o scrisoare primită recent, con
ducerea Bibliotecii statului Victoria a- 
preciază lucrările oferite de I.R.R.C.S. ca 
o contribuție la cunoașterea literaturii 
romînești în Australia.

\ ® Luni seara, în sala Dalles din Ca
pitală a avut loc un simpozion cu tema 
„Probleme actuale ale cinematografiei 
sovietice”, organizat de Comitetul de 
stat pentru cultură și artă. Cu acest pri
lej au vorbit cunoscuții cineaști sovietici 
Mihail Rotam, regizor, artist ăl poporului 
din U.R.S.S., Liativ Safarov, regizor, ar
tist emerit din R.S.S. Azerbaidjană, și 
Stanislav Rostoțchi, regizor, care ne vi
zitează tara.

în continuare a rulat filmul artistic 
sovietic „9 zile dintr-un an”, distins la 
Festivalul internațional de la Karlovy 
Vary în anul 1962 cu marele premiu 
hGlobul de cristal”.

® Colectivul Teatrului de Stat „Vie, 
tor Ion Popa” din Bîrlad întreprinde un 
turneu în diferite regiuni ale tării. Ar
tiștii bîrlădeni au prezentat la Tecuci 
spectacolul „Cavalerul mut”, de Jeno 
Heltay, iar la Brăila spectacolele „Fe
bre” de Horia Lovinescu și „Fata cu 
pistrui” de A. Uspenski. în continuare ei 
vor da spectacole în orașe și centre 
muncitorești din regiunea Suceava.

(Agerpres)

Sosirea colectivului Teatrului 
din Budapesta

ambasadei R. P. Ungare la Bucu
rești.

Pentru a doua oară în țara noas
tră, colectivul Teatrului Național 
din Budapesta, numărînd 114 per
soane, va prezenta între 5 și 14 sep
tembrie mai multe spectacole în 
Capitală. în zilele de 5 și 6 septem
brie vor avea loc la Teatrul ds 
Operă și Balet al R. P. Romîne spec
tacole cu piesa „Oedip rege” de So- 
focle, în zilele de 8 și 9, pe aceeași 
scenă, se va prezenta „Viața lui Ga
lilei” de Bertholt Brecht, iar la 12 
și 13 septembrie, în sala Savoi, pie
sa „Cer întunecat” de Darvaș Jozsef.

(Agerpres)

Luni seara a sosit în Capitală co
lectivul Teatrului Național din Bu
dapesta, decorat cu Steagul Roșu al 
Muncii, condus de Meruk Vilmoș, 
directorul teatrului, care întreprinde 
un turneu în cadrul Convenției de 
colaborare culturală între R. 
mină și R. P. Ungară.

La sosire, pe aeroport,

P. Ro-

artiștii 
maghiari au fost întâmpinați de re
prezentanți ai Comitetului de stat 
pentru cultură și artă. O.S.T.A., de 
numeroși actori, regizori din tea
trele bucureștene, ziariști.

Au fost de față reprezentanți ai

National
1

Duminică 9 septembrie LA RUGBI
Clasamentul Înaintea returuluiDupă fotbal, a venit rîndul rugbiulul 

să-și anunțe uvertura : la 9 septembrie 
cele 12 protagoniste ale campionatului 
primei categorii vor apare pe terenuri, 
reluîndu-și întrecerea întreruptă de lu
nile de caniculă. Bucureștiul va cunoaște 
în această etapă inaugurală cea mai bo
gată activitate, deoarece cinci din cele 
șase meciuri sînt programate pe terenu
rile Capitalei.

La sediul federației de specialitate s-a 
remarcat o vie animație cu multe săptă- 
mîni înaintea primului fluier al arbitrilor. 
Delegați, antrenori, jucători au fost vă- 
zuti adeseori aci, ceea ce lăsa să se 
ghicească nerăbdarea cu care se așteap
tă reluarea activității oficiale.

— Cea mai importantă competiție, ne-a 
spus tov. R. Popescu, secretarul federal, 
rămine pentru noi campionatul primei 
categorii. Dar programul intern nu se re
zumă doar la acest campionat. Cel de 
calificare se reia Ia 16 septembrie, iar 
turneul final al juniorilor a fost fixat' 
pentru perioada 28 octombrie — 10 no
iembrie. Cei care își vor încheia 
ultimii activitatea vor fi tot jucătorii pri
mei categorii : la 9 decembrie, deoarece 
ei au de iucat și meciul cu Franța, în
scris în program la. 11 noiembrie la Bucu
rești,

Despre pregătirile în vederea meciului 
cu Franța ne-a vorbit prof. N. Pădurea- 
nu, președintele Colegiului de antrenori :

— Meciul revanșă cu echipa Fran
ței din această toamnă 1„ ,---------_

Dinamo 11 7 4 0 92:20 29
Grivița Roșie 11 8 1 2 127:33 28
Steaua 11 7 2 2 89:33 27
Știința Petroșeni 11 5 5 1 66:31 26
Progresul 11 6 I 4 49:33 24
Unirea 11 3 4 4 38:34 21
Știința Cluj 11 3 4 4 58:70 21
Știința Timișoara 11 3 2 6 44:74 19
Știința București 11 2 3 6 36:67 18
Metalul 11 2 3 6 41:58 18
C.S.M.S.-Iași 11 1 5 5 42:57 18
Olimpia 11 2 0 9 32:105 15

Aceeași activitate febi•ilă se desfășoară
și în cluburi. Astfel, Steaua și Progresul 
și-au terminat pregătirile, iar Dinamo, 
liderul campionatului, a muncit, de ase
menea, intens. Nu de mult, la „Grivița 
Roșie” s-a tinut o ședință de analiză pri
vind activitatea rugbiștilor în sezonul de 
primăvară, cu care prilej s-a arătat ne
cesitatea de a se întineri echipa. Refe- 
rindu-se la aceasta, maestrul emerit al 
sportului, ing. Viorel Moraru, antreno
rul formației, ne-a spus :

— Desigur, probleme de rezolvat vor 
mai exista și pot spune că nu din cele 
mai ușoare, întrucît unii jucători ca V. 
Mladin și S. Posmoșanu au abandonat 
activitatea competitională. iar alții, cum 
este V. Irimescu, de pildă, pleacă Ia Ti
mișoara. Vom apela la cadrele noastre 
de juniori și sperăm ca ele să cores- 

ne preocupă pundă încrederii acordate...
în mod deosebit. Dorim să confirmăm 
tradiția jocurilor de la București în care 
ne-am dovedit cel puțin egali francezilor. 
Pentru aceasta vom lărgi lotul selectio- 
nahilijor pînă la 30 de jucători, dar cri, 
teriul permanent de alegere va rămîne 
forma fiecăruia în timpul sezonului. Vom 
programa mai multe jocuri de verificare, 
îj vom reuni săptămîpal, pe cei suscep
tibili de selecționare, iar în preajma 
zilei de 11 noiembrie vom mai perfecta 
un meci international...

Antrenorul dinamoviștilor, D, Ionescu, 
este preocupat de sudarea în continuare 
a echipei și de practicarea unui joc cît 
mai variat și spectaculos.

Antrenorul campionilor de anul tre
cut, P. Cosmănescu, este preocupat și de 
Începerea campionatului, dar și de me
ciurile din „Cupa campionilor europeni”, 
competiție a cărei soartă se va decide 
la congresul F.I.R.A., In luna septembrie.

EM. VALERIU

LEIPZIG (prin telefon de 
misul nostru).

Tradiționalul tîrg de mostre de la 
Leipzig și-a deschis duminică porțile 
pentru a 30-a oară după cel de-al 
doilea război mondial. Drapelele ce
lor 49 țări participante la tîrg flu
tură pe străzile principale, iar la tot 
pasul auzi discuții în cele mai di
ferite limbi ale globului, Interesul 
stîrnit de tîrg este marcat și de 
faptul că aici au sosit delegați din 
70 de țări ale lumii.
' La deschiderea festivă, care a a- 
vut loc sîmbătă în clădirea nouă a 
operei de stat din Leipzig, a luat cu- 
vîntul Julius Balkow, ministrul co
merțului exterior și inter-german al 
R.D.G. Vorbitorul a făcut o amplă 
expunere asupra importanței dez
voltării continue a relațiilor comer
ciale între toate țările lumii, subli
niind că în lupta pentru coexistență 
pașnică, pentru un climat favorabil 
negocierilor și îmbunătățirea rela
țiilor dintre țările cu sisteme sociale 
diferite, țările sistemului socialist a- 
duc o importantă contribuție prin 
succesele obținute în domeniul eco
nomic, tehnic, științific și cultural.

Vizitînd „Ring Messehaus", „Mes
sehaus Union", „Messehof", „Peters- 
hof" și oricare alt pavilion, îți re
țin atenția produsele expuse de ță
rile socialiste. Ele demonstrează un 
progres sensibil față’de anul trecut. 
Cel mai mare spațiu este ocupat de 
produsele întreprinderilor țării gaz
dă, R.D.G.

Țara noastră se prezintă la acest 
tîrg cu un birou de informații teh- 
nico-comerciale și de tratative. In 
pavilionul „Messehof" sînt reprezen
tate întreprinderile Prodexport, A- 
groexport și Fructexport, iar în pa
vilionul ,,Ringmesse“ întreprinde
rile Romînoexport, Cartimex, Ex
portieren și Chimimport.

In ziua deschiderii tîrgului, dele
gația guvernamentală a R.D.G. în 
frunte cu Julius Balkoio, ministrul 
comerțului exterior și inter-german 
al R. D. Germane, a vizitat șl biroul 
■nostru de informații. Chiar de du
minică dimineață s-au luat primele 
contacte și au avut loc convorbiri 
între experții din numeroasele țări 
ale lumii despre problemele comer
țului, despre necesitatea dezvoltării 
continue a relațiilor comerciale în
tre țările celor două sisteme — 
socialist și capitalist — în spiritul 
coexistenței pașnice. Ideea organi
zării unei conferințe comerciale 
mondiale a stîrnit un viu interes și 
este larg discutată de cele mai di
ferite cercuri.

în cadrul conferinței de presă 
care a avut loc s-a arătat că ac
tualului tîrg de mostre de la Leip
zig îi revine sarcina de a pregăti 
această conferință comercială mon
dială care să asigure baza unei con
tinue dezvoltări a relațiilor comer
ciale între diferite țări ale lumii.

SALONIC 3 (Agerpres). — La 1 
septembrie 1962 a avut loc deschi
derea Tîrgului internațional de la 
Salonic, la care țara noastră parti
cipă cu un pavilion general. La 2 
septembrie pavilionul R. P. Romîne 
la acest tîrg a fost vizitat de mi
nistrul comerțului, Pipinelis, minis
trul industriei, Zisakis, ministrul Gre
ciei de Nord, Manentis, secreta- ■ 
rul general ta Ministerul Comerțului, 
Mavritls, și de către președintele tîr
gului de la Salonic, Gheorghiades.

Oaspeții au fost primiți de Tudor 
Jianu, însărcinatul cu 
ferim al R. P. Romîne

afaceri ad-in- 
la Atena, Ion

Intre 9 și 23 sep
tembrie la r 
va avea loc 
de-al IV-lea 
internațional, 
amploarea 
noua ediție a 
dițio-nalului 
va depăși pe toa
te cele preceden
te. Dacă în 1960 
numărul țărilor 
participante s-a ri
dicat la 30, Iar în 
1961 la 37, în anul 
acesta s-au în
scris 41 de țări. 
R. P. Romînă va ii 
reprezentată prin- 
tr-un birou pentru 
informații tehnico- 
comerciale.

Tîrgul de la Brno 
în produsele industriei constructoare 
de mașini. Exponatele vor fi pre
zentate pe domenii, pe grupe de 
produse, fără deosebire în ce pri
vește țara de Unde provin. în ace
lași timp, in „Pavilionul națiunilor" 
se vor deschide standuri 
a-paiținînd diferitelor state, 
va ilustra pe scurt viața 
mică a diferitelor țări și 
putea obține informații maf ample 
privind comerțul.

In fotografie : Aspect exterior al nou
lui hotel „Internațional” care se va Inau
gura cu ocazia deschiderii tîrgului.

-------O®O------

Brno 
cel

Tîrg 
Prin

Cricoveanu, șeful Agenției econo
mice R.P.R. la. Atena, și Vrabie Nico
lae, directorul pavilionului R.P.R. la 
tîrgul de la Salonic.

Personalitățile elene au semnat în 
cartea de aur a pavilionului romî- 
nesc, exprimînd felicitări pentru 
reușita pavilionului : „Sînt foarte 
bucuros că am avut prilejul să vizi
tez pavilionul R. P. Romîne, care mi-a 
dat posibilitatea de a constata pro
gresele însemnate obținute de țara 
dv." — a scris în cartea de aur a 
pavilionului ministrul comerțului 
Greciei, Pipinelis.

în întâmpinarea 

târgului 

internațional 

de. la Brno

a

REZOLUȚII ADOPTATE LA PLENARA CONSILIULUI NATIONAL 
DIN INDIA
tele 
pace _ 
germane ca membre 
transformarea Berlinului occidental 
Jntr-un oraș liber, demilitarizat.

In rezoluția de solidaritate cu 
poporul Vietnamului de sud, Con
siliul național al Partidului Comu
nist cheamă să se pună capăt ames
tecului american în Vietnamul de 
sud, să fie evacuate toate trupele 
americane din această țară, să se 
împiedice încălcarea acordurilor 
de la Geneva în problema Vietna
mului și în felul acesta să se instau
reze și să se mențină pacea în Asia 
de sud-est.

AL P. C.
Zia-DELHI (Agerpres). — TASS : 

rul „New Age" din 1 septembrie a 
publicat două noi rezoluții adoptate 
la ultima plenară a Consiliului na
țional al Partidului' 
India, care a avut loc în 
la Haiderabad.

Consiliul național al 
Comunist din India, se 
tr-una din rezoluții, 
asprime acțiunile 
grupurilor militariste și revanșarde 
din Berlinul occidental șl consideră 
că continuarea acestor acțiuni scoate 
și mai mult în evidență necesitatea 
acută de a se reglementa cît mai 
rapid problema germană, printre al-

prin. semnarea 
german, primirea

tratatului de 
ambelor state 
ale O.N.U. șl

Comunist din 
august a.c.

Partidului 
spune în- 

condamnă cu 
periculoase ale

Apelul C. C. al P. C. din Suedia
adresat alegătorilor

STOCKHOLM (Agerpres). — Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist din Suedia a dat publicității un 
apel adresat alegătorilor în . legătură 
cu alegerile pentru organele comu
nale ale orașelor, care voi1 avea loc 
la 16 septembrie.

Aderarea Suediei într-o formă sau 
alta la Comunitatea Economică Eu
ropeană, se spune în apel, face im
posibilă promovarea în continuare a 
politicii de neutralitate. Ea va des
chide porțile marilor trusturi și 
concerne europene și americane 
pentru a pătrunde în industria 
suedeză, spre resursele de energie 
și bogățiile naturale ale Suediei, ea 
va îngreuna lupta clasei muncitoare 
suedeze pentru ridicarea nivelului 
de trai și folosirea deplină a bra
țelor de muncă și va priva poporul 
suedez de dreptul și posibilitatea de 
a-și hotărî singur propria-i soartă 
și- de a-și stabili viitorul.

Alegerile țrebuie să se desfășoare 
sub semnul menținerii păcii. Efor
turile reprezentanților Suediei la 
O.N.U. depuse în apărarea păcii și

pentru crearea unor zone denuclea- 
rizate trebuie să fie sprijinite pe 
larg de popor. O altă sarcină a ale
gerilor este consolidarea poziției 
clasei muncitoare.

Comitetul Central trasează obiec
tive concrete în domeniul politicii 
interne și anume — îmbunătățirea 
sistemului ocrotirii sănătății, îi îbu- 
nătătirea condițiilor de muncă, lichi
darea crizei de locuințe, îmbunătă
țirea situației tineretului, introdu
cerea unei politici fiscale democra
tice, ajutorarea familiilor cu multi 
copii și a bătrînilor.

Îndemnînd să se voteze pentru 
candidatii comuniști, C.C. declară în 
încheiere : Lupta Partidului Comu
nist pentru menținerea păcii, pențru 
neutralitate și independența națio
nală a țării, lupta sa pentru re
forme sociale și ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii are o 
importantă uriașă, Succesul comu
niștilor în viitoarele alegeri va con
stitui o garantie a rezolvării echi
tabile și imediate a tuturor proble
melor arzătoare.

ANUARUL DEMOGRAFIC

pe 
fllO- 

al

PE 1961"
Mortalitatea infantilă variază între 13,3 

la 1 090 (Islanda) și 250 Ia 1 000 în ță
rile din Africa occidentală.

I$l VINDE OCHII

s-a specializat

Potrivit „Anuarului demografic 
1961” publicat de O.N.U., populația 
bului în cel de-al doilea semestru 
anului 1961 a fost de 3 060 000 000 locui
tori, adică cu 500 000 000 mai mult de- 
cît in 1950. Densitatea populației mon
diale oste do 22 de locuitori po km. p„ 
fată de 18 locuitori în 1950.

Statisticile permit între altele urmă
toarele constatări : Olanda are populația 
cea mai densă din lume — 342 locuitori 
pe km p, fiind urmată de Marea Brita
nic — 303 locuitori po km p, Belgia — 
300 locuitori pe km p și Japonia — 252 
locuitori pe km p.

Pe scară mondială, procentul natali
tăți! a atins 36 la 1 000 de locuitori, iar 
al mortalității 18 Ia 1 000. Cea mai mare 
natalitate și mortalitate se întîlnesc 
Africa tropicală și în Africa de sud.

Excedentul mortalității masculine 
raport cu mortalitatea feminină —
fenomen general în lume — este deose
bit de accentuat în Canada (38 la sută), 
Statele Unite 
(33 la sută).

Căsătoria 
viață lungă :'
că procentul mortalității 
persoanele căsătorite.

Zilele acestea ziarele din Izmir au 
publicat un anunț prin care Mahmud 
Okgel (face cunoscut că își vinde 
ochii. Oare ce l-a'putut determina să 
facă acest gest disperat ?

Mahmud Okgel are un fiu de șapte 
ani pe care vrea să-l dea la școală. 
Dar pentru aceasta are nevoie de bani, 
bani pe care în zadar a încercat să-i 
cîștige căutînd luni de zile de lucru. 
El și-a pierdut orice speranță și nu i-a 
rămas decîf să-și vîndă ultimul său 
bun, lumina ochilor.

CONCURS... „MUZICAL"

în

tn
un

Ziarul „Le Monde" relatează că 
3 000 de etudenți de la Universita
tea din Statul Virginia de Vest 
(S.U.A.) au participat pe echipe la 
un „concurs muzical" pe cît de „ori
ginal“ pe atît de absurd. Obiectul 
concursului : sfărîmarea unui pian ■ 
în așchii cît mai mici. O altă con
diție a concursului a fost viteza în 
execuție. La acest capitol una din 
echipele participante a obținut un 
rezultat nesperat de bun : pianul a 
fost făcut țăndări în timpul record 
de 17 minute și 30 de secunde.

oficiale 
Aci se 
econo- 

se vor

Congresul de istorie 
și filozofie a științelor 
de la Ithaca (S. U. A.)
NEW YORK. 3 (Agerpres). — La 

2 septembrie și-a încheiat lucrările 
Congresul de istorie și filozofie a 
științelor, care a avut loc la Ithaca 
(S.U.A.). La acest congres acad. 
Athanase Joja, președintele Acade
miei R.P. Romîne, a prezentat co
municarea : „Principiul identității 
concrete ca bază logică a științei" ; 
acad. C. I. Gulian, director al Insti
tutului de filozofie al Academiei 
R.P. Romîne, a prezentat comunica
rea „Unele probleme de metodologie 
a științelor”.

Acad. Athanase Joja și acad. 
C. I. Gillian au făcut intervenții 
privind dialectica marxistă.

La acest congres reprezentanții 
țării noastre au fost aleși în două 
comisii permanente.

Manifestații antifasciste 
la Londra
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! 
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LONDRA. A.F.P. relatează că în 
ciuda interzicerii de către autorită
țile engleze a mitingului organizat 
de către mișcarea fascistă „Mișca
rea Unionistă britanică", în seara 
zilei dé 2 septembrie grupuri de fas
ciști s-au adunat în cadrul unui mi
ting în Victoria Park din Londra. 
Imediat ce s-a aflat de mitingul fas
ciștilor, 3 000 de londonezi au or
ganizat o demonstrație de protest 
scandind lozincile „Jos fascismul". 
„Jos Mosley !" Poliția a recurs la 
bastoanele de cauciuc pentru a îm
prăștia pe demonstranți. 43 parti
cipant! la demonstrație au fost 
arestați. ■*

VAS FLUVIAL ZBURĂTOR
La unul din standurile de încer

care ale șantierelor navale expe
rimentale și de cercetări din Le
ningrad, un nou vas își anunță 
intrarea în lumea albastră a flu
viilor. Sirena răsună prelung și 
motoarele intră în funcțiune...

în fața miilor de oameni adunați 
la imenșul debarcader, vasul își 
înalță lin zvelta-i siluetă. Pare că 
zboară cu prova 
spre cer. Așa a început experi
mentarea noului tip de vas flu
vial cu pernă de aer — cel mai 
mare din lume. Vasul plutește ps 
crestele valuriloi și, deci, nu se 
poate împotmoli în bancuri de 
nisip. Sprijinindu-se pe perna lui 
de aer, el înfruntă ușor piedicile 
și înaintează cu o viteză de peste 
50 km pe oră.

După înfățișare, prova vasului 
seamănă cu a unui uriaș vas pe
trolier, dar privindu-1 cum zboară 
peste valuri pare mai degrabă un 
avion. De altfel, multe lucruri aflate 
pe bordul vasului amintesc de un 
avion. Motoarele vasului sînt și 

(■'ele motoare de' avion. Vasul 
a fost creat de un colectiv de 

f constructori. în. frunte cu Vladimir. 
( Afanasevici Lipinski.
j „Două puternice ventilatoare — 
I spune tov. Lipinski. — pompează 
( 110 metri cubi de .aer pe secundă.
[ Curentul de aer ajunge într-o ca- 
f meră ce se formează între fundul 
( concav al vasului și apă. Negă- 
* sind nici o ieșire, aerul ridică va

sul deasupra pământului sau apei.
f Așa se creează o 
[ groasă de 50—100 
f mișcă vasul".
( „Ce perspective
| vas pentru flota fluvială ?
I întrebat ziariștii prezenți la primul 
f experiment.
f „Perspectivele sînt minunate — a 
( răspuns N. L, Șmuilov, inginer-șef la 
i biroul central de construcții teh- 
f nice al Ministerului Navigației Flu

viale. în curînd multe rîuri vor de-
I veni navigabile. De-a lungul lor, 

pînă în regiunile cele mai înde- 
T, vor circula va-

! pînă în regiunile 
[ pariate ale țârii,

ușor înălțată

pernă de aer 
mm. pe care se

deschide noul 
" — au

(30 la sută)

constituie 
în anuar

garantie de 
menționează

o
se
este inferior la

„coada” do la 
plictiseala se 
plină de o ve-

șl Argentina

UN RÎU DE CĂRBUNE

A. MUNTEANU

CINEMATOGRAF
FÄRÄ CONTROLOR

pe 
pe

Brigada minerului V. K.

se cu pernă de aer. In prezent 
se fac experiențe pentru a crea 
nave care vor „zbura" nu numai 
pe ape, ci și pe gheață. Aseme
nea nave nu vor fi duse la doc 
pentru reparații : ele vor „ateriza" 
chiar pe malul fluviului de-a lungul 
căruia își fac ruta. Peste cîteva 
zile vasul zburător va „decola" 
Neva. In curînd va fi văzut 
Irtîș, Angara sau Nipru".

ziarist sovietic, V. K. Budnîi a răs
puns simplu : „Comunismul cere o 
înaltă productivitate. Pentru 
56 000 de tone nu e o limită...

Titlul de mai sus nu e o figură 
de stil.
Budnîi de la mina „Privolnianskaia-. 
Iujnaia" din Donbas, care a stabilit 
zilele trecute un nou record în ex
tracția cărbunelui, a transformat 
literalmente abatajul într-un izvor 
de „aur negru“. în ultima lună ea 
a extras peste 56 000 de tone de 
cărbune. Producția ei medie a 
crescut cu peste două sute de tone 
pe zi, iar productivitatea muncii a 
sporit la rîndu-i de două ori și ju
mătate.

„Cărbunele curge ca un rîu — 
spune minerul Budnîi. La un singur 
abataj obținem acum tot atît cît 
scoteam cu o lună în urmă din 
cinci abataje..."

Vestea noului record a străbătut 
cu iuțeală Uniunea Sovietică și a 
trecut granițele,. în țările socialiste 
surori. Spre mina „Privolnianskaia- 
Iujnaia" se îndreaptă în prezent 
delegații de mineri din Kuzbas și 
Karaganda și din bazinul Ostravei 
din Cehoslovacia.

Ziarele sovietice au publicat o 
telegramă de felicitare trimisă de 
către tovarășul N. S. Hrușciov mi
nerilor care au stabilit recordul. ■

Noua victorie a minerilor din 
Donbas se datorește în mare parte 
faptului că brigada condusă de 
V. K. Budnîi aplică cu stăruință 
tehnica automatizată și metodele 
înaintate în procesul de producție. 
Membrii brigăzii folosesc combi
nele perfecționate cu multă price
pere și sînt cunoscuți sub numele 
de „inovatorii neobosițl“.

„Ce vă propuneți pentru viitor?" 
— la această întrebare pusă de un

...Este ora 21... Sadovaia, marea 
arteră circulară a Moscovei, con
tinuă să clocotească sub șuvoiul 
de mașini - aidoma unui vulcan. 
Din belșugul de lumini ne atrage, 
îmbietoare, reclama filmului „Co
pilăria lui Ivan“. Ne oprim în col
țul străzii Cernîșevski, la cinema
tograful „Spartak".

Cîteva minute la 
casă trec repede: 
pierde în animația 
selie molipsitoare a spectatorilor 
în rîndurile cărora predomină ti
neretul. Aceeași animație ne-a în
soțit și pe scările cinematografu
lui pînă în holul său. Aici am în
tins mecanic biletul spre Ana Feo- 
dorovna, o femeie îmbrăcată în
tr-un halat de mătase neagră... 
Dar Ana Feodorovna mi l-a refu
zat, zîmbindu-mi cu amabilitate : 
„Depuneți-1 la intrare..,” M-am dus, 
oarecum nedumerit, pînă la ușa 
de intrare și, urmînd exemplul ce
lorlalți spectatori, am depus bile
tul într-o urnă de lemn. De față 
eram doar nof, spectatorii, și conș
tiința noastră... Ana Feodorovna, 
pe care am căutat-o apoi din ochi, 
dispăruse undeva, într-una din 
încăperile alăturate ecranului, che
mată de treburile ei de suprave
ghetoare. Aveam s-o reîntîlnesc 
mai tîrziu.

„Ana Feodorovna — am între
bat-o — cum merge noul sistem 
de control ?“

„Foarte bine — mi-a răspuns 
dînsa cu același zîmbet amabil. 
Toți spectatorii își fac datoria. O 
dovedește numărul de bilete gă
site în urnă".

Cinematografele fără controlori 
se numără în prezent cu zecile la 
Moscova.
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Venind în întîmpinarea puterilor occidentale

★ Corespondentă telefonică din Londră

Nr. 5641

Congresul sindicatelor britanice

U. R. S. S. este gata să încheie un acord 
pentru încetarea experiențelor nucleare 

în atmosferă, în Cosmos și sub apă
GENEVA 3 (Agerpres). — La cele 

două ședințe plenare din dimineața 
și după-amiaza zilei de 3 septem
brie ale Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, vorbitorii au a- 
cordat o mare atenție problemei în
cetării experiențelor nucleare.

Reprezentanții Birmaniei, Etiopiei 
și Indiei ca și ceilalți autori ai me
morandumului celor opt țări, care 
au luat cuvîntul la ședințele prece
dente, au subliniat că acest memo
randum deschide calea spre obține
rea unui acord cu privire la înce
tarea tuturor exploziilor nucleare. 
In cuvîntarea sa, reprezentantul 
S.U.A., Dean, susținînd așa-numitele 
propuneri „noi” prezentate de S.U.A. 
și Anglia Ia 27 august n-a făcut alt
ceva decît să repete vechi argumen
te. Dar repetarea lor la nesfîrșit nu 
face ca aceste argumente să fie mai 
convingătoare. Acest lucru l-a de
monstrat în cuvîntarea sa V. V. Kuz- 
nețov, șeful delegației U.R.S.S.

Reprezentantul sovietic a arătat 
că în cele 18 luni care au trecut de 
la propunerile S.U.A. și Angliei din 
18 aprilie 1961, a devenit pe deplin 
evident că pentru verificarea rigu
roasă a înfăptuirii obligațiilor pri
vind încetarea experiențelor nu
cleare nu este nevoie nici de o or
ganizație internațională de control 
complicată, nici de up sistem de 
posturi internaționale, nici de in
specție internațională obligatorie la 
fața locului, ci sînt cu țotul sufi
ciente mijloacele naționale de detec
tare. Cu toate acestea „noile” pro
puneri americane nu fac decît să 
repete cererile neîntemeiate de con
trol internațional din vechile propu
neri americane.

— Nu se poate să nu ajungi la 
concluzia că proiectul de „Tratat cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare în toate mediile” nu co
respunde de fel nici spiritului, nici 
literei memorandumului celor opt 
țări, a spus V. V. Kuznețov. De a- 
ceea delegația sovietică declară cu 
toată claritatea că acest proiect nu 
poate să stea la baza tratativelor în 
problema încetării tuturor experien
țelor nucleare.

Ocupînd'u-se de propunerea an- 
glo-americană cu privire la înche
ierea unui acord limitat, care să 
prevadă încetarea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă, V. V. Kuz
nețov a spus :

In condițiile care s-au creat în 
momentul de față, Uniunea Sovie
tică se declară gata să vină în în
tâmpinarea puterilor occidentale și 
să încheie în faza actuală un acord 
cu privire la interzicerea experien
țelor nucleare în atmosferă, în Cos
mos și sub apă. In ceea ce privește 
exploziile nucleare subterane, tre
buie să se ajungă la o înțelegere 
pentru continuarea tratativelor în 
această problemă. Se înțelege de la 
sine că în timp ce vor continua tra
tativele cu privire la încheierea 
unui acord referitor la condițiile in
terzicerii și a experiențelor subte-

rane, statele vor trebui să se abțină 
de Ia efectuarea experiențelor nu
cleare sub pămînt și să-și asume o 
obligație corespunzătoare. Se poate 
spune cît se poate de limpede că 
dacă, după realizarea unei înțele
geri cu privire la interzicerea expe
riențelor în atmosferă, în Cosmos 
și sub apă, s-ar continua totuși ex
periențele nucleare subterane, po
poarele nu ar înțelege o asemenea 
rezolvare a problemei. Intr-adevăr, 
această soluție nu ar pune capăt 
cursei înarmărilor nucleare ci, dim
potrivă, ar crea, oarecum, o moti
vare legitimă pentru continuarea a- 
cestei curse cu folosirea exploziilor 
nucleare pentru experimentarea ce
lor mai noi tipuri de arme nucle
are.

Șeful delegației sovietice a spus 
în încheiere că, dacă S.U.A. și Ma
rea Britanie intenționează cu serio
zitate, ca și U.R.S.S., să pună capăt 
exploziilor nucleare, se va putea 
într-un timp foarte scurt ajunge la 
un acord acceptabil pentru cele 
două părți cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în Cosmos și sub apă și 
se vor putea înțelege în problema 
încetării exploziilor nucleare sub 
pămînt. In acest caz se vor deschi
de bune perspective. Delegația so
vietică este dispusă ca și pe viitor 
să contribuie pe toate căile la succe
sul unor asemenea tratative.

La ședință a luat, de asemenea, 
cuvîntul reprezentantul R. P. Ro- 
mîne, Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, care a 
precizat încă o dată poziția țării 
noastre în problema interzicerii ex
periențelor nucleare pe toate me
diile, pentru totdeauna.

O declarație care dezminte 
afirmațiile Casei Albe

NEW YORK 3 (Agerpres). — Nici 
măcar pilotul american al avionului 
despre care autoritățile S.U.A. au 
afirmat că ar fi fost atacat de nave 
cubane nu confirmă aceste decla
rații neîntemeiate. După cum a- 
nunță agenția France Presse, loco
tenentul de marină în rezervă, 
David Fitzgerald, a declarat, în 
cursul unei conferințe de presă asu
pra circumstanțelor în care s-a des
fășurat acest fapt, că vasele care au 
atacat avionul pilotat de el nu pur
tau nici un 
„Nu sînt în 
tifica aceste

Se știe că

pavilion și a arătat : 
măsură să pot iden- 

vase ca fiind cubane". 
guvernul Cubei a de

monstrat totala lipsă de temei a 
acuzațiilor aduse de S.U.A. în acest 
sens.

iF
NEW YORK 3 (Agerpres). — Se

natorii George Smathers și Strom 
Thurmond (membri ai partidului 
democrat) au îndemnat în mod pu
blic la o intervenție armată împo
triva Republicii Cuba, relatează co
respondentul din Washington al a- 
genției Associated 
au 
fie 
lat 
ale

Press. Senatorii 
propus ca această intervenție să 
înfăptuită de Statele Unite izo- 
sau împreună cu celelalte țări 
emisferei de vest.

BUDAPESTA 3 (Agerpres). — Ini 
tre 27 și 30 august 1962 a avut loc 
la Budapesta a Xll-a ședință ex
traordinară a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru metalurgie nefe
roasă.

La ședință au luat parte delegații
le : R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslova
că, R. D. Germană, 7 
R. P. Romînă, R. P. Ungară,-U.R.S.S., 
țări membre ale C.A.E.R.

La ședință a mai luat parte, în 
calitate de observator, reprezentan
tul R. D. Vietnam.

în 
ce 

de-a

Comisia a examinat probleme 
primă urgență ale colaborării 
domeniul metalurgiei neferoase, 
decurg din hotărîrile celei 
XVI-a sesiuni extraordinare a Con
siliului și a primei ședințe a Comi
tetului executiv al C.A.E.R.

Au fost discutate, de asemenea, 
R. P. Polonă, unele probleme organizatorice și 

s-a aprobat planul de lucru pe pe
rioada următoare.

Ședința comisiei a decurs în spi
ritul unității, prieteniei și colaboră
rii frățești.

-0*0-----------

Încheierea conferinței științifice 
in problemele capitalismului contemporan
MOSCOVA 3 (Agerpres). — TASS 

La 3 septembrie, la Moscova și-a 
încheiat lucrările conferința științi
fică a oamenilor de știință dintr-o 
serie de țări din Europa, Asia și A- 
merica, la care au fost discutate 
probleme ale capitalismului contem
poran.

In ședința de închidere au luat 
cuvîntul Yonehara (Japonia), T.

o®<>

Postolache (R. P. Romînă) și V. Mar- 
tînov (U.R.S.S.).

Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de acad. Anușavan Arzumanian, di
rectorul Institutului de economia 
mondială și relații internaționale al 
Academiei de Științe a U.R.S.S., și 
Alexei Rumeanțev, redactor șef al 
revistei „Probleme ale păcii și so
cialismului“.

Ei au subliniat că schimbul de 
păreri a avut caracterul unor dis
cuții creatoare prietenești, care au 
scos în evidență deplina unitate de 
vederi a participanților la întîlnire 
asupra principalelor probleme ale 
capitalismului contemporan și au 
avut rezultate extrem de favorabile.

Pe ordinea de zi a celui de-al 94-lea 
Congres al sindicatelor britanice, care 
s-a deschis azi în orașul maritim Black
pool, figurează zece moțiuni împo
triva intrării Angliei în Piața comună. 
Aceasta este principala problemă care 
se pune azi în fața mișcării muncito
rești și sindicale din Anglia, în rîndu- 
rjle căreia rezistența față de aderarea 
la această adevărată „Europă a trus
turilor“ crește neîncetat. Este semni
ficativ că politica oficială a Comitetu
lui executiv al sindicatelor, care pre
conizează să se amîne luarea de po
ziție în această problemă pînă cînd 
vor fi cunoscute condițiile precise ale 
unei eventuale aderări a Marii Brita
nii la Piața comună a fost respinsă 
sîmbăfă la Blackpool, în cursul unei 
întruniri pregătitoare a reprezentanți
lor a șase sindicate. Acestea din urmă 
au arătat că vor sprijini moțiunea pre
zentată oficial de către două dintre 
ele, al desenatorilor tehnici și al croi
torilor și muncitorilor din industria, de 
confecții, care se opun categoric ade
rării Marii Britanii la Piața comună și 
denunță inițiativa guvernamentală în 
acest sens, calificînd-o drept „ilegală“.

Alte sindicale, cum este acela al 
funcționarilor de birou, au acceptat 
să retragă propriile lor moțiuni favo
rabile intrării Marii Britanii în Piața 
comună, pentru a se conforma atitu
dinii oficiale a Comitetului executiv, 
care nu se pronunță nici „pentru“ 
nici „contra” Pieței comune, amînînd 
hotărîrea finală pînă la cunoașterea 
condițiilor precise pe care Marea Bri- 
tanie le așteaptă încă în urma trata
tivelor de la Bruxelles.

Marți, 4 septembrie, se va lua în 
discuție problema germană. Comitetul 
executiv al sindicatelor, dominat de

sfares do spirit fot mal 
tn rîndurile mișcării sin- 
2 jepfembrie, în ajunul 
Congresului, la Blackpool 
un maro mifing al parfiza-

elemente de dreapta, va recomanda 
respingerea moțiunii inginerilor din 
construcții prin care aceștia își ex
primă împotrivirea față de prezența 
trupelor britanice în Germania occi
dentală și a trupelor vest-germane în 
Anglia.

Miercuri 5 septembrie va fl dezbă
tută chestiunea experiențelor atomice 
și a politicii militare. Din nou, Co
mitetul executiv se va opune apelului 
făcut de unele sindicate ca Ang) X 
renunțe la armele atomice șl 
vire la lichidarea bazei americane 
fru rachetele Polaris din Scoția.

Poziția Comitetului executiv nu ex
primă însă 
accentuată 
dicale. La 
deschiderii 
a avut loc
nilor dezarmării nucleare a Angliei. 
Cei care au luat cuvîntul la mifing 
au îndemnat Congresul sindicatelor 
britanice să ia poziție fermă împotriva 
cursei înarmărilor nucleare, împotriva 
transformării țării într-o bază nucleară 
a S.U.A. înainte de miting, partizanii 
dezarmării nucleare au demonstrat pe 
cheiul orașului Blackpool. Parficipanții 
la demonstrație, care se desfășura pe 
o distanță de aproape un kilometru, 
purtau pancarte pe care se putea citi : 
„Nu — războiului 
bomba nucleară I", 
iasă din N.A.T.O.”, 
„Polaris" și armele 
mîntul englez I".

Tot miercuri se va discuta 
economică a sindicatelor, în 
atitudinea Comitetului executiv 
actualul guvern conservator. Tn acea
stă chestiune există pe ordinea de zi 
o moțiune comună, sprijinită de 12 
sindicate și care va fi prezentată de 
Frank Cousins, 
muncitorilor din transporturi. Este 
proape sigur că această moțiune va fl 
adoptată. Ea dezaprobă manevrele gu
vernului prin care acesta tinde să îm
piedice mărirea salariilor. Aceeași mo
țiune mai cere extinderea naționaliză
rilor și revenirea la putere a unui gu
vern laburist care să-și asume sarcina 
de a dezvolta economia Angliei și de 
a face „o distribuție mai justă a bo
gățiilor naționale”.

JOHN GRITTEN .

nuclear I”, „Jr 
„Anglia trebuie 

„Afară cu rachetele 
nucleare de pe pă-

politica 
special 
fafS de
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istoria...
caro Thedieck, secretar de stat la 
Ministerul pentru problemele întregii 
Germanii, și social-democratul Weh
ner, președintele comisiei Bundestag- 
ului pentru problemele întregii Ger
manii, care au participat personal, 
rostind discursuri în spirit revanșard. 

Caracterul provocator al acestui 
miting a fost subliniat și de faptul 
că el a fost organizat în momentul 
In care se împlinesc 23 de ani de 
la agreșiunea hitleristă care a dez
lănțuit cel de-al doilea război mon
dial.

Declarațiile prințului Norodom Sianuk
dintele S.U.A., Kennedy, și de pri
mul ministru al Angliei, Macmillan, 
nu este de ajuns. Prințul Sianuk a 
subliniat : „Aceasta este puțin. Noi 
dorim garanții".

Recunoașterea neutralității și in
tegrității teritoriale a Cambodgiei 
este cuprinsă în răspunsurile S.U.A. 
și Angliei la propunerea Iul Sia
nuk de a se convoca o conferință 
Internațională pentru Cambodgia.

Norodom Sianuk a avertizat că 
țara sa va lua măsuri energice spre 
a tăia pofta Tailandei și Vietnamu
lui de sud pentru o agresiune îm
potriva Cambodgiei.

L'ONDRA 3 (Agerpres). — La 3 
septembrie prințul Norodom Sia
nuk a declarat din nou că Cambodi 
gia insistă asupra garanțiilor inter
naționale pentru neutralitatea și in
tegritatea teritoriului ei. După cum 
anunță corespondentul din Pnom 
Penh al agenției Reuter, șeful sta
tului Cambodgia a spus că simpla 
recunoaștere a neutralității și inte
grității teritoriale, făcută de preșe-
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Deschiderea celei de-a 10-a 
conferințe

LONDRA 3 (Agerpres). — La 2 sep
tembrie, Comifetul de organizare al 
conferințelor Pugwash a inițiat la 
Londra o întîlnire cu reprezentanții 
presei britanice și străine. Cea de-a 
10-a conferință Pugwash, care se des
chide la 3 septembrie la Londra, își 
va desfășura lucrările sub lozinca 
„Problemele internaționale și răspun
derea care revine oamenilor de știin
ță". Aceasta esfe cea mai însemnată 
conferință de acest gen. La lucrările ei 
vor participa aproximativ 200 de re
prezentanți ai oamenilor de știință din 
38 de țări ale lumii. Din R. P. Romînă 
la lucrările conferinței participă acad. 
Floria Hulubei.

Luînd cuvîntul la această conferință 
de presă, prof. John Rodblaf (Anglia) 
a comunicat că la conferință vor fi 
dezbătute problemele păcii și dezar
mării, precum și astfel de probleme 
ca : locul omului de știință în socie
tate, oamenii de știință și securitatea 
mondială, colaborarea științifică inter
națională, știința și ajutorul acordat' ță
rilor slab dezvoltate.

Acad. A'. ,V. Topciev, șeful delegației

Pugwash

Au uitat
BERLINUL OCCIDENTAL 3 (Ager

pres). — In Berlinul occidental a 
avut loc o întrunire organizată cu 
prilejul așa-numitei „Zile a patriei” 
de către organizația revanșardă 
„Uniunea celor izgoniți”. După cum 
a reieșit din discursurile pronunțate, 
întrunirea a urmărit intensificarea 
încordării în problema Berlinului' oc
cidental. întrunirea a fost sprijinită 
de cancelarul Adenauer, care i-a și 
.adresat un mesaj de salut, și de alți 
reprezentanți ai Bonnului, printre

liderul sindicatului
a-

în Anglia s-a instalat o formație de avioane ameri
cane de spionaj de tip ,,U—è”.

sovieiice, caro a luat de asemenea 
cuvînful la această conferință de presă, 
a arătat că conferințele Pugwash au 
apărut ca urmare a îngrijorării mani
festate de oamenii de știință pentru 
destinele păcii

Referindu-se 
conferințe 

loc săptămîna
V. Topciev 
știință au dezbătut, 

cesfei conferințe, probleme însemnate 
care frămînfă întreaga lume și și-a 
exprimat convingerea că dezbaterile 
lor vor aduce o contribuție valoroasă 
la cauza păcii și dezarmării.

La 3 septembrie conferința și-a în
ceput lucrările. Ea a fost deschisă de 
ministrul englez pentru problemele 
științei, Hailsham.

Au fost citite mesajele de salut a- 
dresafe de șefii guvernelor U.R.S.S., 
Angliei, Statelor Unite ale Americii, 
Indiei și altor țări, precum și de se
cretarul general provizoriu al O.N.U., 
U Thant. Participant ii la conferință au 
înfîmpinat cu aplauze aceste mesaje.*
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A. 
de

în lumea întreagă, 
la rezultatele celei de-a 
Pugwash, care a avut 
trecută la Cambridge, 

a relevat că oamenii 
în cadrul a-

0 „reconciliere66 de su
Șeful statului francez, generalul 

de Gaulle, începe marți, 4 septem
brie, o călătorie oficială de șalse 
zile în Germania occidentală. El re
întoarce, în felul acesta, vizitele pe 
care 1 le-au făcut cancelarul Ade
nauer în iulie șl președintele R. F. 
Germane, Lübcke, anul trecut.

Generalul de Gaulle este primul 
șef al statului francez primit ofi
cial la Bonn. Președintelui de Gaulle 
1 se vor face, ca și lui Adenauer în 
Franța, onoruri neobișnuite. El va 
avea prilejul eă se ducă și în Ruhr, 
unde va ține o cuvîntare la oțelă- 
riile Thyssen, precum și la Hamburg, 
unde va vorbi elevilor școlii de 
răzb’oi din R.F.G. Agenția de știri de 
la Bonn, D.P.A., anunță că oaspetele 
francez se va adresa în parte as
cultătorilor săi în limba germană. 
El urmărește, explică agenția, să 
sublinieze prin acest gest simbolic 

’ reconcilierea franco-vest-germană.
Cu toate acestea, în cercurile de 

presă din Paris se subliniază ca
racterul superficial, de suprafață al 
acestei „reconcilieri“, în spatele că
reia persistă conflicte de interese 
șl îndeosebi o mare răceală și ne
încredere a maselor populare din 
cele două țări. Se reamintește că 
fastul oficial cu care a fost încon
jurată vizita lui Adenauer în Fran
ța n-a putut ascunde gesturile de 
dezaprobare ale covîrșitoarei majo
rități a populației franceze față de o- 
rientarea politică a Bonnului. Din a- 
cest punct de vedere, e așteptată cu 
oarecare curiozitate reacția popu
lației vest-germane față de oaspe
tele francez. Pentru moment, ziare
le înregistrează neobișnuitele mă
suri de securitate luate în R.F.G. în 
vederea vizitei. Se relatează că pes
te 6000 de polițiști și detectivi, e- 
chipațl cu elicoptere, autoturisme 
rapide, aparate de radio portabile 
șl puști-mitraiiere au foet concen
trați îa Bonn. Din sursă vest-germa- 
nă se precizează că aceste măsini

excepționale sînt justificate de ta^ 
merea că, în cursul vizitei, elemen
te de dreapta franceze, făcînd par
te din bandele O.A.S., ar putea pro
voca noi atentate împotriva preșe
dintelui Franței.

La Paris, toate ziarele subliniază 
că pe primul plan al convorbirilor 
franco-vest-germane se vor afla 
problemele Pieței comune, respectiv, 
negocierile duse în prezent în ve
derea aderării Angliei la acest bloc

Corespondență telefonică 
din Paris

economic vest-european. După cum 
se știe, de curînd aceste negocieri, 
care se desfășoară la Bruxelles, au 
intrat într-un impas. Mulți comenta
tori au subliniat cu acest prilej re
ticențele diferite ca intensitate cu 
care atît Parisul cit și Bonnul pri-' 
vesc aderarea Angliei la Piața co
mună, întrucît se tem atît de capa
citatea ei de concurență comercială, 
cit mai ales de influența ei poli
tică, de relațiile ei speciale de a- 
lianță cu Statele Unite, care ar pu
tea dilua coeziunea Pieței comune, 
punînd în primejdie actuala prepon
derență a Franței și R.F.G. în ca
drul ei. Tocmai de aceea, Parisul 
și Bonnul depun în ultima vreme in
sistențe pentru grăbirea negocierilor 
în vederea realizării așa-zisei u- 
niuni politice vest-europene a ce
lor 6 țări din Piața comună, înainte 
de aderarea Angliei la acest orga
nism.
mite 
vare, 
vede
un rol politic de mîna a doua în 
așa-zisa Europă „integrată” a Pie
ței comune. Tocmai în jurul acestor 
teme de discuții și tranzacții vest-* 
europene s-a ajuns, săptămîna tre-' 
cută, la noua dispută izbucnită - în 
public între cancelarul Adenguer și 
primul ministru «englez Macmillan.

Aceste insistențe au fost pri- 
la Londra cu o vizibilă ener- 
deoarece în spatele lor se 
intenția de a rezerva Angliei

Numeroși comentatori ss referă-la 
faptul că vizita la Bonn a președin
telui de Gaulle are loc imediat după 
ce relațiile anglo-vest-germane au 
fost marcate de acest incident. 
Mulți dintre ei consideră că vizita' 
va duce la o consolidare a rezis
tenței pe care Parisul și Bonnul o 
opun cererii de aderare a Angliei 
la Piața comună. Totodată, se sub
liniază însă că lucrurile nu sînt sim
ple nici în ce privește relațiile din
tre cei 6 membri actuali ai Pieței 
comune. Astfel, în ajunul vizitei lui 
de Gaulle la Bonn, ministrul de ex
terne al Olandei, Luns, a ținut să-și 
reafirme, în cadrul unui interviu te
levizat, părerea că participarea An
gliei la e eventuală Uniune politică 
vest-europeană este de o importan
ță primordială. Acest punct de ve
dere este deci opus poziției pe care 
se situează Parisul și Bonnul. în a- 
ceste condiții, ziarele sînt sceptice 
asupra posibilității ca întrevederile 
dintre de Gaulle și Adenauer să 
ducă, așa cum se proiectase, la 
convocarea, în cursul lunii septem
brie, a unei conferințe la nivel înalt 
a celor 6 țări din Piața comună, în 
vederea realizării uniunii politicei 
.vest-europene.

Ziarele pariziene consideră că în» 
cursul vizitei sale do Gaulle își vai 
reînnoi sprijinul pe care-1 acordă 
poziției aventuriste și/rigide a lui 
Adenauer în problema Berlinului și 
în problema germană în ansamblu. 
Din punctul de vedere al Parisului, 
acest sprijin constituie un iei de ci
ment al Pieței comune. Se sublinia
ză, totuși, că oaspetele irancez nu va 
vizita Berlinul occidental, așa cum 
ar fi dorit Bonnul. Parisul, scriu zia
rele, se opune, de asemenea, con
vocării conferinței miniștrilor de ex
terne ai Statelor Unite, Angliei, 
Franței și R. F. Germane, înainte de 
deschiderea sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U., conferință propusă 
de guvernul vest-german șl apro-, 
bată de Statele Unite. Se crede ''căi 
și aceste probleme vor figura țpe< 
ordinea de zi a convorbirilor 'fran'- 

. co-vest-germane.
JEAN MARRANE

MOSCOVĂ. In seara zilei de 2 
țseptembrie, în parcul Izmailovo a 
[avut loc o manifestare închinată 
[prieteniei sovieto-romîne, organizată 
de Consiliul de conducere al Aso
ciației de prietenie sovieto-romîne., :

BUDAPESTA. La 1 septembrie « 
avut loc inaugurarea celei de-a 64-a 
expoziții agricole de la Budapesta. 
După inaugurare, expoziția a fost 
vizitată de membri ai Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar și ai conducerii Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, în 
frunte cu tovarășul Jânos Kâdâr, 
de delegațiile străine aflate la Buda
pesta, printre care delegația romînă 
condusă de tov. Petre Moldovan, 
vicepreședinte al Consiliului Supei 
rior al Agriculturii.

Țara noastră participă la această. 
expoziție-tîrg cu un pavilion de ma
șini agricole.

MOSCOVA. La 3 septembrie, Frol 
Kozlov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
a avut o întrevedere cu Maurice 
Thorez, secretar general al Parti
dului Comunist Francez, care se află 
la odihnă în Uniunea Sovietică.

DJAKARTA. Parlamentul indo
nezian a aprobat în unanimitate la 
1 septembrie acordul cu privire la 
Irianul de vest încheiat la 15 august 
între Indonezia și Olanda.

VARȘOVIA. Intre 28 august șl Ï 
'septembrie a avut loc la Varșovia 
cel de-al 7-lea Congres al Federa
ției Internaționale a Ziariștilor și 
Scriitorilor din domeniul turismului 
(F.I.J.E.T.) la care au participat 70 
de delegați din peste 20 de țări, 
printre care și o delegație din R. P. 
Romînă, La congresul de la Var
șovia au fost primiți în federație 
noi membri printre care și Clubul 
presei sportive și 
nii ziariștilor din

' ROMA. Balanța de plăți a Italiei 
pentru prima jumătate a anului 1962 
a dat la iveală un deficit de 118,8 
milioane lire italiene. In perioada 
corespunzătoare a anului precedent 
balanța de plăți se soldase cu un 
activ de 65,4 milioane de lire.

turistice al Uniu- 
R. P. Romînă.

NEW YORK. După cum relatează 
agenția U.P.I. forțele militare aerie
ne ale S.U.A. au lansat un satelit 
secret de pe o bază situată în Ocea
nul Pacific. Deși satelitul a fost 
lansat la 1 septembrie anunțul în 
legătură cu aceasta a fost făcut a- 
bia la 3 septembrie. Reprezentanții 
forțelor militare aeriene au refuzat 
să relateze orice fel de amănunte 
sau să precizeze dacă satelitul s-a 
plasat pe orbită.

Pistă de aterizare
(Desen de EUG. TARU)

Mari distrugeri 
provocate de cutremur 

în Iran
TEHERAN 3 (Agerpres). — Potri

vit ultimelor date oficiale, numărul 
victimelor de pe urma cutremurului, 
din Iran depășește 20 000 de oameni. 
După cum anunță corespondentul 
agenției United Press International, 
această cifră, a fost citată luni seara 
de către primul ministru Alam, El 
a precizat că numărul exact al vic
timelor nu poate fi stabilit încă din 
cauza marilor distrugeri. Din a- 
ceeași cauză echipele de salvare nu 
pot să pătrundă într-o serie de lo
calități.

în noaptea șpre 3 septembrie, care 
a fost neobișnuit de rece, mii de 
oameni au dormit în aer liber.

LISABONA. Revista portugheză „La
bor” a publicat recent, sub semnătura 

' prof, Fernando Peixoto da Fonseca, ro
manist, articolul intitulat „Ion Luca Ca- 
ragiale — 50 de ani de la moartea sa",

BERLIN. La 3 
naiul suprem al 
pronunțat sentințele în procesul 
unui grup de spioni și teroriști care 
au săvîrșit crime grave împotriva 
Republicii Democrate Germane. 
După cum transmite agenția A.D.N., 
acuzații Fienck și Sterzik au fost 
condamnați pentru spionaj la tem
niță grea pe viață. Acuzații Hengel
bach, Sternheimer și Stachowitz au 
fost condamnați pentru acte tero
riste la temniță grea pe termene de 
12 și respectiv 7 și 6 ani.
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septembrie Tribu- 
R. D. Germane a
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Situația din Algeria
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Demonstrație Ia Bamako împotriva amestecului străin în treburile 
Interne ale Republicii Mall, P« pancartă scrie „Nu capitalismului, nu 
Imperialismului".
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ALGER 3 (Agerpres). — Potrivit 
datelor oficiale, 38 de persoane au 
fost rănite în Casbah (cartierul mu
sulman al Algerului) ca rezultat al 
unui puternic schimb de focuri între 
partizanii lui 
comandant al 
care sprijină 
F.L.N., și soldații districtului militar 
4. în cursul schimbului de focuri 
populația din Casbah, în pofida pe
ricolului pentru viață, se aduna în 
grupuri și cerea ca soldații districtu
lui 4 să înceteze să 'tragă.

*
Luînd cuvîntul la 3 septembrie la 

Oran la o conferință de presă, Ah
med Ben Bella, membru al Biroului 
Politic al Frontului de Eliberare Na
țională și vicepreședinte al Guver
nului Provizoriu al Republicii Al
geria, a declarat că unitățile Arma
tei de eliberare națională au primit 
ordinul de a înainta spre Alger. 
„Dacă se va încerca prin forță să se 
împiedice înaintarea noastră, a de
clarat el, nu ne vom schimba hotă
rîrea și nu vom da înapoi în fața 
forței. Considerăm că acționăm în 
conformitate cu dreptul nostru". Ben 
Bella a subliniat că trupele distric
telor militare 6, 1 și 5 au primit or
dinul de a intra în capitală. Biroul 
Politic al Frontului de Eliberare 
Națională consideră drept principala 
sa sarcină să lichideze anarhia și 
haosul care domnesc astăzi în- capii 
tala Algeriei.

Potrivit informațiilor parvenite .lä 
Alger, la 3 septembrie, ora 14,30 (ora 
locală), trupele districtului milîțar. 6 
au intrat fără luptă în orașul 'Bogh'ari,

Youssef Saadi, fost 
cartierului Casbah, 
Biroul Politic al

»3 
s 

situat la 176 km sud de Alger. Tru
pele districtului militar 4, care re
fuzaseră să se supună Biroului Po
litic al F.L.N., s-au retras spre ma
sivul muntos Ouarsenis. Trupele 
districtului militar 6 își continuă 
înaintarea și, potrivit informațiilor 
transmise din Boghari, detașamen
tele lor de avangardă se află de pe 
acum în regiunea 
km de Alger.

Conform știrilor 
ger, în seara zilei 
trupele districtului ____  ___
răsjt Casbah (partea cea mai popu
lată a capitalei algeriene), care în 
momentul de față este controlat în 
întregime de partizanii Biroului Po
litic al Frontului de Eliberare Na
țională, sub comanda lui 
Saadi.

Champlain la 80

primite din Al
de 3 septembrie 
militar 4 au pă-

Youssef

PARIS 3 (Agerpres). — 
riile acelor ziare franceze___
zintă punctele de vedere ale cercu
rilor colonialiste confirmă justețea 
aprecierii formulate zilele trecute de 
Biroul Politic al Partidului Comu
nist din Algeria care sublinia că 
„pericolul neocoloniatismului... crește 
considerabil datorită prelungirii cri
zei . Intr-adevăr, ziare ca „Parisien 
Libéré” sau ,,L’Aurore” caută să 
exagereze situația de confuzie din 
Algeria pentru a justifica astfel in
tervenția franceză în Algeria. „Pa
risien Libéré” își intitulează relata
rea djn Alger : „Haosul politic din 
Algeria , iar „Jje Figaro" consideră 
că „Algeria este în pragul anar
hiei".

Comenta- 
care pre-
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