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• Informații din activitatea or
ganizațiilor de partid (pag. 2-a).

• „Temnițele franchiste nu 
ne-au putut fringe“ — Convor
bire cu poetul spaniol Marcos Ana (pag. 3-a).

• încălcarea grosolană a fron
tierei U.R.S.S. de către un avion 
american „11—2“ — Nota sovie
tică adresată Statelor Unite (pag. 4-a).

• Răsfoind presa străină : 
„Lobby-știi sub lupă“ (pag. 4-a).
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SĂ FOLOSIM TOATE FORȚELE Șl MIJLOACELE 
PENTRU A CRĂRI ÎNSILOZAREA FURAJELOR!

A

de asigurare a unei bune animalelor în timpul ier- aceasta depinde, în mare sporirea producției lor.
însilozarea unor cantități cît mai mari de furaje constituie mijlocul principal hrăniri a nii. De măsură,Trebuie subliniat că materie primă pentru însilozare — porumb și alte resurse furajere — există în toate regiunile.Problema qare se pune acum în fața oamenilor muncii din agricultură este aceea de a folosi pe deplin toate resursele existente prin însilozare, mijloc sigur, verificat de practică, de a mbnține valoarea hrănitoare a nutrețurilor și

Este un fapt bine cunoscut că dezvoltarea creșterii animalelor, 
sporirea producției de carne, lapte, lină depinde într-o măsură ho- 
tărîtoare de asigurarea bazei furajere. S-ar părea că este un lucru 
ce nu mai trebuie reamintit. Și iată, totuși, că acest „adevăr al ade
vărurilor” în zootehnie trebuie repetat, fiindcă în vreme ce în unele 
unități agricole se lucrează acum de zor la însilozarea porumbului 
și altor furaje, în altele această acțiune se desfășoară cu o înceti
neală care nu poate fi decît păgubitoare.

In legătură cu aceasta redăm mai jos unele constatări făcute cu 
ocazia raidului-anchetă întreprins de corespondenții ziarului nostru, 
ajutați de specialiști din consiliile agricole locale, în regiunile Olte
nia, Ploiești, București, Galați și Argeș.

mbnține valoarea hrănitoare a nutrețurilor 
c"'.âr de a o spori.

CU SIMȚ GOSPODĂRESCCele constatate cu ocazia raidului-anchetă arată că într-o serie de raioane s-a înțeles bine marea însemnătate economică a însilozării. Ca urmare a muncii politice și organizatorice, a unui sprijin concret și operativ din partea comitetelor regionale și raionale de partid și a consiliilor agricole, conducerile gospodăriilor colective au antrenat masa largă a colectiviștilor să lucreze la însilozare să folosească din plin capacitatea de lucru a tocătoarelor mecanice, a mijloacelor ’de transport.Iată cîteva aspecte din unele raioane fruntașe la însilozare.

Explicînd modul cum reușesc colectiviștii din satul Florica, regiunea Ploiești, să însilozeze mari cantități de furaje, tov. Dumitra Hoașă, tehnician agronom, ne-a vorbit de fapt despre ceea ce este caracteristic pentru activitatea multor gospodării colective fruntașe : „în gospodăria noastră, în fiecare seară, consiliul de conducere analizează mersul însilozării și stabilește sarcini precise pentru a doua zi. Zilnic lucrează la însilozare peste de dimineață și pînă seara zile au mers la strîngerea lanurile de floarea-soareluiînsilozăm, în amestec cu porumbul, frunze de floarea soarelui, vreji de dovleac, frunze și co-
100 de colectiviști, tirziu. Toate brigă- furajelor verzi din de pe 100 ha. Noi

Caracteristic pentru acest raion este ritmul intens în care se lucrează. De pildă, la G.A.C. Furceni, brigada condusă de Nicolae Tuchel însilozează zilnic pînă la 150 tone furaje. în numeroase gospodării colective, printre care cele din Nicorești, Buciu- meni, Cudalbi, Sălceni și altele, planul de însilozare a și fost realizat. Pe întregul raion, pînă la 31 august, s-a realizat 93 la sută din planul de însilozare.

Raionul Tecuci

La indicația comitetului raional de partid, care analizează periodic mersul însilozării furajelor, consiliul agricol raional ajută concret, la fața locului, gospodăriile să ia măsuri pentru grăbirea lucrărilor. Merită subliniat că activiștii dé partid au urmărit îndeaproape în aceste zile ca organizațiile de bază din gospodăriile de stat și colective să cunoască cît mai amănunțit recomandările Institutului central de cercetări agricole privind însilozarea furajelor și să le aplice întocmai.

Raionul Făurei

1OT0NE
PORUMB 
SILOZ

m amestec 
cu SOIA

Aici se consideră, pe bună dreptate, că în această perioadă acțiunea de însilozare e o treabă dintre cele mai importante în agricultură. La punctul „Arie”, acolo unde sînt gropile pentru siloz de la G.A.C. Dăbuleni, zeci de colectiviști muncesc de zor, în 
schimburi de zi și noapte, la prepararea silozului. Intr-o zi și o noapte, fiecare brigadă umple o groapă de siloz. Cele 12 brigăzi au însilozat pînă acum 3 000 de tone furaje. Datorită ritmului intens de lucru, în acest raion s-au însilozat, pînă la data de 31 august, 50 000 tone de furaje din cele 68 000 tone cîte s-au prevăzut.

Raionul Corabia

-----  ------ ——-------- —— Toate gospodăriile 
Raionul Alexandria colective au terminat ---------------------- -- --------- de însilozat porumbul semănat pentru siloz. în fiecare gospodărie inginerul agronom, împreună cu președintele și alți colectiviști, a identificat parcelele de porumb care mai pot fi însilozate. Deoarece porumbul e destul de uscat, pentru a fi însilozat, se stropește cu saramură și se amestecă cu furaje suculente. Cele mai bune rezultate le-au obținut gospodăriile colective din Țigănești, Bripceni, Pielea, Voevoda, și altele.în raioanele Rm. Sărat, Drăgănești-Olt, ’ și altele se lucrează intens la însilozare.

In interiorul ziarului

Pe bază de grafic complexSondorii de la schela Boldești au inițiat introducerea graficului complex de urmărire zilnică a planului și a cheltuielilor planificate și realizate la fiecare sondă în foraj. Această acțiune, care permite luarea de măsuri imediate atunci cînd apar dificultăți în realizarea planului de foraj, a fost însușită de numeroși petroliști din schelele regiunii Ploiești. Rezultatele obținute confirmă utilitatea ei. In sectorul Liliești, unde toate echipele de sondori lucrează pe bază de grafic complex, a cres-

cut eficacitatea forajului cu turbina, ca și a altoi metode de înaltă productivitate ; au sporit, de a- semenea, simțitor vitezele de foraj și s-a ledus timpul neproductiv. Pe lingă metri săpați peste plan, sondorii de aici au realizat, la fiecare sondă forată, economii cuprinse între 20 000—100 000 lei.Asemenea rezultate au obținut în urma introducerii graficului complex și sondorii din Moroni, Berea și din alte schele plo- ieștene. In primele opt luni ale anului, colectivul întreprinderii de foraj Ploiești a săpat, în plus, 13 050 metri și a realizat economii mai mari cu peste lei față
pentru însilozat, aici nu s-a făcut amestecul acestei plante cu capitule de floarea-soarelui și cu alte furaje. Și în alte gospodării colective însilozarea furajelor se desfășoară a- nevoios. Așa se explică faptul că în raion, pînă la 30 august nu se însi- lozase nici jumătate din cantitatea planificată. După cum se vede, situația de la reședința de raion nu se potrivește cu cea de pe teren, e nevoie de o îndrumare competentă, la fața locului.In unele gospodării colective, cum sînt cele din Hăbeni, Lucieni, Mă- nești, din raionul Tîrgoviște, însilozarea furajelor nici n-a început. Prin Hăbeni au trecut tovarășii Gheorghe Ghiață și Serghie Frățilă, secretari ai Comitetului raional de partid Tîrgoviște. Dar ei n-au îndrumat consiliile de conducere și organizațiile de partid să ia măsuri pentru executarea acestei lucrări. Este cazul ca activiștii comitetelor raionale de partid, membrii consiliilor agricole să se gîndească serios cît de păgubitoare este tărăgănarea lucrărilor de însilozare.Pentru ca însilozarea să se poată face în cel mai scurt timp, președinților de gospodării și inginerilor agronomi li se cere^ să organizeze temeinic munca, spre a se lucra în două schimburi, astfel ca să fie folosită întreaga capacitate de lucru a mijloacelor de tocare. în unele gospodării colective nu se ține seama de acest lucru. La gospodăria colectivă din Bratovoești, raionul Craiova, de pildă, a început de mult însilozarea. Dar pînă acum abia au fost umplute 6 gropi cu siloz din cele 16. Și trebuie arătat că' întÎTzierea dăunează mult și calității silozului. în ziua de 1 septembrie, la această gospodărie fuseseră aduși spre a fi însilozați, în amestec cu alte plante, cocenii de pe o însemnată suprafață de teren.Dar tocarea lor a fost amînată. Cum cocenii erau și așa destul de us- cați, tărăgănarea tocatului a făcut să se usuce și mai mult. Nu se poate spune că nu avea cine face treaba asta, căci în gospodărie sînt destui oameni. Este organizare a muncii, de

Alpiniști romîni 
în munții Pamirului

S-au înapoiat în tară cercetătorii știin
țifici Sorin Ciulii și Ioana Ciulii, membri 
ai unei expediții care a făcut o ascen
siune pe munții Pamirului. In cucerirea 
Înălțimilor acestui masiv au pornit 6 
alpiniști romîni, sovietici și cehi. Ei au 
reușit să atingă vîriul Lenin, situat Ia 
7134 m altitudine. Cercetătorii Sorin și 
Ioana Ciulii sînt primii sportivi romîni 
care au atins această înălțime terestră.

Despre această performantă a vorbit 
marți seara. în fata unui numeros pu
blic, conducătorul expediției, Sorin Ciulii, 
cu prilejul unei manifestări organizate 
Ia Casa prieteniei romîno-sovietlce 
A.R.L.U.S. din Capitală. (Agerpres)

Sosirea delegației economice 
guvernamentale a R.P. Romîne 

Ia Tokio

mari2 500 000 de plan. Aseară Ansamblul C.C.S. a prezentat spectacolul 
„Visuri îndrăznețe“ pe stadionul Giulești. Iată în 
fotografie un moment coregrafic. (Foto : Gh. .Vințilă)

Adunări de dări de seamă 
alegeriȘlîntr-unul din ..noile blocuri ale cartierului Floreasca din Capitală s-au adunat ieri numeroase gospodine membre ăi comisiei de femei din circumscripția 126, despre munca desfășurată în ultimele 6 luni,spie a discuta

ale comisiilor de femeisarcinile caredespremai sînt de îndeplinit.Bilanțul a;fost rodnic, atît pe tărîm gospodăresc, în ceea ce privește buna întreținere a locuințelor, activitatea cultural-educativă, munca în domeniul sanitar etc. Analizînd atît rea-

lizările, cît și lipsurile semnalate, membrele comisiei de femei au pornit cu și mai mult elan la muncă, asemeni altor mii de femei.Pînă acum s-au ținut în Capitală peste 1 200 de adunări de dări de seamă și alegeri.IP
Tot rezulta

TOKIO 4 (Agerpres). —■ Delegația economică guvernamentală a Republicii Populare Romîne, condusă de Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, care a sosit la Tokio la 3 septembrie, a fost primită la 4 septembrie de către primul ministru al Japoniei, Ikeda, la reședința sa.După cum anunță agenția Kyodo,

în convorbirea avută cu primul ministru Ikeda, membrii delegației au arătat posibilitățile largi de sporire a volumului schimburilor comerciale între R. P. Romînă și Japonia.Membrii delegației au avut, de a- semenea, o întrevedere cu Masayoshi Ohira, ministrul afacerilor externe, și cu Hajime Fukuda, ministrul comerțului internațional și industriei.Sosirea delegației economice guvernamentale romîne a suscitat interes în Japonia.
-------------- :=

G0 000 DE MUNCITORI AGRICOLI ITALIENI se află în prezent în grevă în provincia Ferrara. In Calabria, în piovincia Catanzaro și în Sardinia, în provincia Nicastro, au declarat grevă alți 10 000 de muncitori agricoli. Concomitent se desfășoară manifestații și mitinguri, meroaee consilii comunale ceste regiuni au anunțat sprijini lupta greviștilor.
iar nu- din a- că vor

LITRI
LAPTE

Cantitățile de substanțe nutritive echivalente cu cele conținute în 
10 tone siloz (atît cit se recomandă să se însilozeze de fiecare vacă) 
sînt suficiente pentru a putea obține 2 000 1 lapte. Dacă se folosesc în 
hrana tineretului bovin sau a animalelor puse Ia îngrășat se pot obține 
circa 200 kg carne.lete de sfeclă și alte furaje verzi. Pînă acum am însilozat peste 1 000 tone.
TĂRĂGĂNARE ÎNSEAMNĂ PIERDERI

vorba numai de slabalipsă de spirit gospodăresc, atît din partea con- i organizației deIn fiecare regiune, alături de raioane și gospodării fruntașe sînt altele în care însilozarea furajelor se desfășoară nesatisfăcător. Mult rămase .în urmă sînt raioanele'Balș, Craiova, (reg. Oltenia), Galați, Focșani, (reg. Galați), Drăgă- nești-Vlașca (reg. București), Buzău, Tîrgoviște (reg. Ploiești), Vedea, Drăgășani (reg. Argeș).Care sînt cauzelè acestei situații ? Una dintre ele este slaba îndrumare a gospodăriilor colective de către comitetele raionale de partid și consiliile agricole raionale. După părerea tov. Victor Nanu, vicepreședintele consiliului agricol raional Drăgănești-Vlașca, și Emil Baciu, directorul S.M.T. Drăgănești. însilozarea furajelor în raion merge bine. De aceeași părere a fost și tov. Marin Matei, secretar al comitetului raional de partid, care răspunde de problemele agrare. Dar, plecînd pe teren prin cîteva gospodării, tov. Nanu a putut vedea că în unele locuri, ca de pildă la mergeau ; poate fi indicații de la se organizase schimbul II. La G.A.C. din mînda, din lipsa de îndrumare din partea inginerului agronom Mihai Popa și a tehnicianului agronom Marin Nedelcu, colectiviștii însilozau pălării de floarea-soarelui, fără a le toca așa cum trebuie și fără să le amestece cu furaje suculente. Deși gospodăria are destul porumb

G.A.C. Botoroaga, tocătoarele nu era identificat nici porumbul însilozat, cu toate că s-au raion în acest sens ;
nu care datnu Flă-

siliului de conducere cît și a bază.In alte locuri, la însilozare zați prea puțini oameni spre torile. La G.A.C. Găgeni, din tocatul și presatul nutrețului oameni. Oricît ar fi de harnici, ei nu pot deservi tocătoarea mecanică spre a lucra cu întreaga Din täte.n-au zate publicate în articole și broșuri de a face silozuri mai largi pentru a putea însiloza cantități mai mari de furaje la un loc, în scopul reducerii pierderilor. Dacă tovarășii de la consiliul agricol și de la comitetul raional de partid s-ar fi interesat cu simț de răspundere de mersul lucrărilor,

au fost reparti- a deservi tocă- raionul Mizil, la lucrau numai 8
At&nție, pietoni!

o®capacitate, discuțiile pur- rezultă că aici fost populari- recomandările multe OAMENI DE CUV1NT... ȘI ÎNTÎRZIAU
(Continuare 

în pag. III-a)

In exploatările forestiere din țara noastra smt introduse pe scara tot mai larga mijloacele mecanizate, de 
( mare randament — fierăstraie electrice, trolii, tractoare, funlculare pasagere, automacarale și multe altele. Cu aju- 
f torul acestora muncitorii forestieri obțin o productivitate mai ridicată, pot valorifica tot mai bine masa lemnoasă. 
( (In pag. II-a articolul: „PRIN MECANIZAREA COMPLEXĂ A LUCRĂRILOR FORESTIERE — Of MAI BUNĂ VALORIFICARE A MASEI LEMNOASE”).

revistă 
modelele

Vizitatorii celui de-al 
lll-lea Pavilion de mos
tre din anul trecut au 
fost impresionați de va
rietatea articolelor de 
larg consum prezentate 
de întreprinderile indu
striei noastre ușoare. Ma
rea majoritate a modele
lor expuse au fost con
tractate de întreprinderile 
comerciale din țară și 
puse la îndemîna consu
matorilor prin magazinele 
de specialitate.

★
Să trecem în 

cîteva dintre
care s-au bucurat în mod 
deosebit de aprecierile 
vizitatorilor.

întreprinderea de în
călțăminte și mase plasti
ce din Timișoara a pre
zentat 30 de modele 
de lămpi, lustre și apli
ce. Linia modernă, colo
ritul variat, calitatea su
perioară au stîrnit admi
rație. După puțin • timp, 
modelele expuse au fost 
puse în vînzare în ma
gazine, iar acum multe 
dintre ele înfrumusețează 
apartamentele oamenilor 
muncii din toate coifurile 
țării.

Specializată multilateral, 
fabrica are mari sarcini 
de îndeplinit și în ceea 
ce privește realizarea di
feritelor modele de încăl
țăminte cerute de cumpă
rători. Cu atît mai mult 
este demn de laudă efor
tul muncitorilor și tehni
cienilor de aici pentru a 
realiza produse noi, apre
ciate. Ei au socotit drept 
o datorie de onoare să-și 
respecte obligațiile 
tractuale, să trimită 
piață întreaga 
stabilită, toate 
solicitate.

Și fabrica 
nărie din 
participat 
Prezentase 
un singur

con- 
pe 

cantitate 
modelele

marochi-de 
Sebeș-Alba a 
la Pavilion, 
atunci doar 

model da

poșetă. Cum era și fi- 
creaforii de aici 

puteau opri Ia 
La 
a mai 

alte

contractare 
oferit co- 

pafru mo
de poșete,

resc, 
nu se 
afîfa. 
fabrica 
merțului
dele frumoase 
precum și geamantane din 
material plastic. Colecti
vul acestei fabrici și-a 
respectat în întregime an
gajamentele luate față de 
comerț, iar eforturile lui 
sînf răsplătite : modelele 
noi, elegante, au fost pe 
placul celor mai exigenți 
cumpărători.

O serie de țesături pre
zentate de întreprinderile

cială. Au întrunit nume
roase aprecieri unele 
modele prezentate de 
Țesătoria de mătase de 
pe Calea Dudeșfi nr. 186 
din Capitală, printre care 
articolele „Drajna", 
urzeală de mătase 
rală și bătătură 
buclat, „f ’ 
zeală de relon 
tură din fire de 
sidefat, „I 
în culori 
unul din

apărut

din 
nafu- 

din fir 
Licurici", din ur

și bătă- 
celofan 

Neta", imprimai 
frumoase. Nici 
aceste articole 

n-a apărut însă pînă 
acum în magazine. Să nu 
le fi contractat comerțul? 
Dimpotrivă. întreprinde-

Pe urmele citorva produse prezentate 
la cel de-al lll-lea Pavilion de mostre

''Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1'' 
rea comerțului cu ridicata 
de texfile-încălțăminte din 
București, de exemplu, a 
comandat, pentru 
jumătate a anului, 
fiecare. Totuși nici 
un metru n-a fost 
Ce s-a întîmplaf ?

Ne-am adresat 
torului fabricii. I 
ne-a vorbit despre pre
gătirea urzelii necesare 
acestor țesături și despre 
alte cîteva măsuri premer
gătoare. Dar n-a mai 
puiuț să ne explice de 
ce n-a perseverat pînă la 
capăt în obținerea celor
lalte materiale necesare 
— de ce n-a solicitat un 
sprijin mai susținut pen
tru a învinge greutățile 
ivite la un moment dat în 
realizarea producției la 
care se angajase. între 
altele, conducerea fabri
cii s-a referit la Direcția 
generală lînă și mătase 
din minister, care „i-a dat 
dispoziție să contracteze, 
dar nu î-a asigurat firele 
de bătătură de care avea 
nevoie fabrica“.

din
Ro

ca și 
care

„Flamura Roșie" 
București, „Mătasea 
șie" din Cisnădie — 
multe alte mărfuri pe 
nu le putem înșirui aici —
s-au aflat și ele în maga
zine, puțin timp după pre
zentarea lor la Pavilion. 
Conducerile tuturor ace
stor întreprinderi au pri
vit cu seriozitate angaja
mentul luat față de con
sumatori. Au fost pregă
tite din timp utilajele, 
s-au luat măsuri ca mate
ria primă necesară să se 
găsească în fabrici în 
cantitățile corespunzătoa
re comenzilor, organiza
țiile de partid și sindi
cale de aici au desfășu
rat o largă muncă politi
că de masă în rîndurile 
muncitorilor și tehnicieni
lor pentru a realiza pro
duse de 
rioară.

calitate supe-

k

de-al lll-lea Pa- 
fosf expuse și 

de țesături din

La cel 
vilion au 
mostre 
mătase naturală și arfiti-

Ne-am adresat direcției 
de specialitate din Minis
terul Industriei Ușoare. Ce 
putem reține din explica
țiile primite aici ? 
celași lucru : 
am crezut..., 
tat...“.

Este cazul 
lucrurile cu 
seriozitate. Sigur 
tunci cînd o sarcină nu e 
îndeplinită, se pot găsi 
pentru aceasta tot felul 
de explicații. Cine poar
tă, în cazul de față, vina 
principală și cine vina 
secundară, vor hotărî or
ganele ministerului. Esen
țialul este că angajamentul 
luat n-a fost realizat la 
timp, deși aceasta era o 
obligație atît a întreprin
derii cît și. a organului tu
telar.

Abia acum cîteva zile, 
fabricii în cauză i-au 
fost livrate unele canti
tăți din firele de bătătu
ră pentru modelele amin
tite mai sus. Ele vor fi 
livrate comerțului abia 
spre sfîrșiful anului. Cam

„Am 
am

să 
mai

Cam a- 
cerut..., 

insis-

privim 
multă 

că a-

prima 
din 

măcar 
livrat, tîrziu I Doer moda nu stă 

pe loc, între timp vor fi 
prezentate alte modele, 
mai noi, mai atrăgătoare.

★
Tn rîndurile de mai sus 

am prezentat doar cîte- 
va aspecte legate de 
trecutul Pavilion de mos
tre de bunuri de con
sum.

Modelele prezentate la 
pavilioanele de mostre 
sau la orice alte expoziții, 
și mai ales acele mode
le pentru care se solicită 
părerile și propunerile 
cumpărătorilor, trebuie să 
fie considerate angaja
mente ferme ale colecti
velor din întreprinderi 
față de organizațiile co
merciale, față de public.

SONIA MOLDOVANU

direc. 
Dînsul

Ies, fără pietoni I — ar zice unii șo
feri, cu admirație dar și cu invidie.

— Să poți umbla nestingherit, cu 
capul în nori, cu ochii la stele — ar 
completa unii pietoni.

Dar noi, muritorii de rînd, nu trăim 
în Cosmos, nu circulăm pe Calea 
Lactee, ci pe bulevarde asfaltate, pe 
șosele de beton, sărim în autobuze, 
traversăm străzi și uităm uneori că 
sintern pe pămînt.

Ca și ieri, de pildă, pe bulevardul 
’6 Martie, coif cu Calea Victoriei. Se
maforul indică, fără nici o îndoială, 
culoarea roșie. Și totuși, un grup de 
pietoni grabifi traversează strada. 
Printre ei V. Irimescu, Marin Tănâse, 
Pavel Mara, toți lucrători la Ministe
rul Comerfului Interior, par mirafi că 
au fost opri/i. Din fericire, încălcarea 
regulilor de circulație s-a soldat doar 
cu atît, dar...

Tot ieri dimineafă, pe șoseaua A- 
lumafi. Un copil de 8 ani sare din- 
fr-o cărufă chiar în fața unui autoca
mion. Intr-o iraefiune de secundă șo
ferul reușește să-l evite scăpîndu-l 
de la moarte, dar intră într-un copac 
de la marginea șoselei. Accidentul 
se soldează cu rănirea gravă a înso
țitorului din cabina autocamionului. 
Oare pentru acest accident n-ar tre
bui să se simtă responsabil și tatăl 
copilului, Const. Trică ?

Copii, mulfi copii am întîlnit ieri 
în cartierul Floreasca. Un grup zgo
motos juca „leapșa" în mijlocul stră-, 
zii Chopin, în vreme ce pe strada 
Rossini, un băiețel „sportiv" se agă
țase de ușa închisă a unui autobuz 
în mers... Ne miră faptul că într-un 
cartier cu destule scuaruri, comisiile 
de femei, mamele, nu se gîndesc în
deajuns la supravegherea copiilor.

Serviciul de reglementare a circu-' 
lafiei din Direcfia Generală a Milijiei 
se ocupă stăruitor și de popularizarea 
largă a regulilor de circulate. Astfel, 
pentru copii au fost editate pliante 
cu desene sugestive, au fost organi
zate conferințe în școli, a fost tur
nat un film de scurt metraj : „Păța
niile lui Boroboafă", iar pentru 
pietonii de toate vîrstele s-au tipărit 
afișe și s-au creat două filme. '

Recent, pietonii din Capitală au 
primit cu multă satisfacție marcarea 
cu vopsea albă a spatiilor de trecere 
în cîteva intersecții aglomerate, lată 
o inițiativă gospodărească, utilă și 
estetică. Dorind să vedem acest mar
caj și în alte puncte de circulate in
tensă, îi invităm totodată pe pietoni 
să le respecte cu strictele.

Așadar: „Atenfie, pietonii" — deo
camdată nu călătoriți prin Cosmos.

PAUL DIACONESCU
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încheie astfel cu o notă
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pe lume, cum îi păruse patronii ÎI zvîrliseră ca

întreprinde- tipurile nece- să creeze conta o mecani-

Ing. GH. LAZĂR 
adjunct al ministrului 
economiei forestiere

des
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din

poate aduce o ridicarea nîve- a exploatărilor conducerile tn-

care locuiau

In centrul orașului 
date în folosință noi 

cu 228 de aparla-. 
un_ complex de de
al cooperației mește- 

co- 
Cu-

amenafate a- 
150 cabane contor- 
Acum, pînă și în 
cele mai îndepăr- 

găsesc cantine, du- 
ciriemafo-

în
forestieri, colibele

Această călătorie,

la
• l 

Șl

sec- sec-

modernizate și 
utilaje mo-

Toplifa, ca și orl- 
din regiunile tării, 
întinerește.

L. DEAKI
coresp. „Scînteii"
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: Grivlța (’
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JAMES ALDRIDGE:' „A OR SD N D S D IP"

venifi |a o-

TEATRUL NAȚIONAL ,1. L. CARA- 
GIALE" (Teatrul de vară 23 August) : 
BOLNAVUL ÎNCHIPUIT - (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA" (Parcul Herăstrău) : MAMOU- 
RET — (orele 20).

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

TEATRUL NAȚIONAL DIN BUDA
PESTA (Teatrul de Operă -,i Balet al 
R. P. Romîne) : OEDIP REGE ■- (orele 
20,30).

ANSAMBLUL C.C.S. (Patinoarul 23

17; 19: 21).
15; 17; 19; 

Lumina

Din carnetul corespondentului

Lcț
între Căliman și munții 

Gurghiului se înșiruie de-a 
lungul văilor satele și ora
șele raionului Toplifa. Ex
ploatarea cruntă de pe vre-. 
muri se îmbina de minune 
cu bezna în care erau fi- 
nufi muncitorii forestieri, cu 
sărăcia, cu bolile. Istoria ra
ionului Toplifa cunoaște însă 
și multe file de însemnăta
te istorică, ce vorbesc 
pre luptele greviste 
muncitorilor forestieri 
Valea Mureșului.

în anii de după eliberare, 
aceste meleaguri, altădată 
uitate de lume, au prosperai 
continuu. La Gălăufași s-a
înălțat un combinat modern blocuri 
pentru prelucrarea lemnului. 
Vechile fabrici de cheres
tea de la Hodoșa, To
plifa, Lunca Bradului și Răs- 
tolifa au fost 
înzestrate 
derne.

Barăcile 
muncitorii
de cetină și pămînt ce fi
neau loc de dormitoare 
pentru țapinari — au dis
părut. In locul lor au fost 
construite și 
proape 
labile, 
locurile 
late, se
buri, biblioteci, 
grafe. S-a lărgit în mod con
siderabil și refeaua școlilor 
din raion. In prezent în cele 
27 de școli, la care predau 
400 de învăfători șl profe
sori, învafă aproape 7 000 
de elevi. O sută de medici

și cadre medii sanitare, față 
de cei numai 4 medici exis
tent în întreg raionul în 
anul 1938, veghează asupra 
sănătăfii populației.

Imaginea de altădată a 
orașului Toplifa a rămas doar 
în amintirea celor vîrstnici. 
In locul ulițelor înfundate și 
caselor insalubre au apărut 
străzi pavate, mărginite de 
clădiri noi. Aproape 200 dé 
apartamente s-au construi! 
din fondurile statului ; la a- 
cesfea se adaugă sute de 
locuințe individuale. In ulti
mii ani, din 4 familii, una 
s-a mutat în locuință nouă. 
Peisajul Toplifei se schimbă 
mereu, 
vor fi

Postul de corespondenți voluntari 
ai „Scînteii*’ de la Uzinele de trac
toare Brașov scrie redacției despre 
viața colectivului, despre inițiative, 
fruntași în muncă și experiența lor, 
ia poziție față de atitudini negative. 
In imaginile de, mai sus redăm cîte
va aspecțe din activitatea acestui 
post.

Corespondenții voluntari sînt toți frun
tași în muncă, inovatori, oameni cu 
prestigiu în uzină, lată-l pe lăcătușul 
Ghifă Marin,, autor a peste 40 de ino
vații și raționalizări care au adus uzinei 
economii în valoare de aproape , un 
milion de lei, discutînd cu inginerul 
Eugen Dumitrescu. Se documentează 
pentru viitorul articol pe care-l va 
scrie ziarului, (foto nr. 1J.

Muțte din articolele trimise „Scîn
teii“ sînt rodul unor' discuții colective. 
Cîțiva inembri ai postului de cores
pondenți .voluntari >— (de la istînga Ia 
dreapta) : monforul M. Szilaghi, strun
garii G. Vulpe și C. Chiperea, maistrul 
I. Vizitiu și inginerul A. Borcuța — 
discutînd tematica unui nou articol 
(foto nr. 2).

Documentarea corespondenților cu
noaște forme variate, lată, de pil
dă, pe corespondentul Alexandru 
Marin (stînga) lîngă freza cunoscutului 
fruntaș în muncă, comunistul Dumitru 
Simion. De la începutul acestui an fre
zorul a realizat — numai prin redu
cerea consumului de scule — eco
nomii în valoare de peste 6 000 lei. 
Și despre acest succes trebuie scris 
ziarului, (foto nr. 3).

Corespondenții voluntari din uzină se 
bucură de multă popularitate. Ce-i 
spune Virginia Nilca, rectificatoare în 
secția motoare, mecanicului de probe 
Vasile Riçu ?

— Nti s-ar putea să scrieți la ziar 
despre pietrele de rectificare produse 
de fabrica „Carbochim“ ? Mari greu
tăți avem cu ele.l Din cauza granulației 
necorespunzăfoare pietrele se uzează 
prea ' repede, uneori se și sparg.

Un topograf sau ün instalator care verifică con
ductele subterane ? Nici unul, nici altul I Foto
grafia nr. 5 ni-l reprezintă pe corespondentul 
voluntar Emi‘ ’ Popescu, într-o groapă pe tro
tuarul de pe Aleea Turnătoriei. Deși au trecut 
cîteva luni de la săparea acestei gropi, ea a 
rămas neasfupată. Oăre nu trebuie sesizat zia
rul ? se gîndește parcă corespondentul.

In medalion : tehnicianul Alexandru Roșea, 
responsabilul postului de corespondenți volun
tari de la uzinele de tractoare.

Fotoreportaj de 
I. VLANGA și P. SEVERIN

> CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Re-> cent biroul comitetului regional d'e ( partid d- analizat ' activitatea con-> siliului regional al sindicatelor> pentru îndrumarea muncii cultural- : educative a cluburilor din ora-> șele Cluj și Turda. A fost aprecia-> tă ca bună activitatea unor cluburi, J ca cele de la uzinele „Industria> Sîrmei" din Cîmpia Turzii, „Car-> bochim“-Cluj și altele, care folo- } sesc forme variate de răspîndire> a experienței înaintate, de ridicare> a nivelului de cunoștințe tehnico- J profesionale ale muncitorilor și> tehnicienilor, de îmbogățire.g.^çu-> noștințelor lor de cultură gene- ’ rală.> Unele cluburi au invitat oameni ’ de știință și cultură să facă ex- J puneri. în fața muncitorilor, ingi-> nerilor și tehnicienilor din înlre- ’ prinderi. Cu mult interes sînt ur- ’ mărite manifestările ce au loc în> cadrul „Zilei fruntașilor în pro- 1 ducție“, concursurile „Cine știe J meserie cîștigă", „Ce e nou în , specialitatea mea“, serile de tn- 1 trebări și tăspunsuri, spectaco- ’ lele prezentate de ’ formațiile ar- 1 tistice de amatori. Totodată, în ’ cadrul discuțiilor au fost criticate , lipsurile din activitatea unor clu- • buri cum sînt cele de la fabri-
(foto nr. 4L

clUv activitatea- 0f*£ța»iiza$£i£&r* de partid.cile de cime-nt ,și de sticlărie din Turda. 'In hotărîrea adoptată de către biroul comitetului regional de partid se prevăd măsuri menite să ducă la îmbunătățirea activității în acest domeniu. Astfel, cluburile vor acorda o atenție mai mare extinderii propagandei ■’ tehnice, vor organiza informarea sistematică a oamenilor muncii asupra problemelor actuale ale politicii interne și externe a partidului, vor organiza jurnale vorbite, programe ale brigăzilor artis- țice_..de agitație . și .brigăzilor științifice, expuneri în fața Hărții.’
GALAȚI (coresp. „Scînteii”). — 

In preajma deschiderii noului an 
de învățămînt de partid, o preo
cupare de seamă a Comitetului 
regional de partid Galați o con
stituie pregătirea temeinică a 
propagandiștilor. De curînd s-au 
încheiat cursurile de pregăti
re a 550 de propagandiști de la 
sate. în cadrul acestor cursuri, se
cretarii și membrii biroului comi
tetului regional au predat lecții 
în care problemele teoretice erau 
tratate în strînsă legătură cu pro
blemele actuale ale politicii parti
dului, cu sarcinile organizațiilor

Experiența anului 1962—la baza pregătirilor pentru anul viitor

In perioada planului de 6 ani, întreprinderile forestiere au de rezolvat probleme importante pe linia dezvoltării fondului forestier, a exploatării lui raționale și a realizării din aceeași cantitate de masă lemnoasă a unor cantități sporite de produse din lemn de bună calitate și la un preț de cost cît mai redus.Valorificarea superioară a masei lemnoase și reducerea pierderilor de exploatare sînt nemijlocit legate de gradul de mecanizare a lucrărilor din exploatările forestiere.Regimul burghezo-moșieresc a supus pădurile țării noastre unei exploatări sălbatice. Tehnica pe care am moștenit-o s-a rezumat doar la unele instalații de transport dotate cu un parc de tracțiune învechit, cîteva drumuri podite cu lemn șl cam atît.O preocupare reală, susținută, pentru mecanizarea lucrărilor forestiere s-a făcut simțită în anii regimului democrat-popular. încă din cursul anului 1949 s-a trecut la înființarea unor centre mecanizate în unitățile de exploatare : Comă- nești, Reghin, Cîmpina, Dorna ș.a In aceste întreprinderi au fost experimentate diverse utilaje — tractoare, fierăstraie mecanice, trolii funiculare pasagere etc. Cele care s-au dovedit corespunzătoare condițiilor : de lucru din pădurile noastre au fost introduse în producție.începînd cu înființarea primeloi centre mecanizate, a crescut treptat nivelul de mecanizare în exploatările forestiere. Cîteva exemple. La recoltarea lemnului, indicele de mecanizare a crescut de la 3,4 la sută în 1955 — la 24.5 la sută în anul 1961, In procesul tehnologic de scos- apropiat, prin extihderea folosirii tractoarelor de diferite tipuri și, în special, a funicularelor pasagere, indicele de mecanizare a crescut de la

14,8 la sută în 1955 — la 32,4 la sută în 1961.Datorită introducerii tehnicii noi, creșterii numărului de utilaje, realizările pe linia valorificării cît mai complete a masei lemnoase s-au înmulțit an de an. Astfel, volumul produselor industriale (exceptînd lemnul pentru foc) date în circuitul economic din volumul total al masei lemnoase exploatate, a crescut de la 35,3 la sută în 1938 — la 67 la sută în anul 1961, iar pierderile de material lemnos în exploatare s-au redus de la 11 la sută în 1955 — la 5.8 la sută în 1961.Rezultate bune s-au obținut și în ce privește creșterea productivității anuale pe utilaje și reducerea prețului de cost. Astfel, în. anul 1961, comparativ cu anul 1955. productivitatea a crescut cu 179 la sută la fierăstraiele cu benzină, cu 45 la sută la funiculare pasagere, cu 117 la sută la tractoare. Ga urmare, cheltuielile pe mc masă lemnoasă dată în producție au scăzut și ele simțitor. Rezultate deosebite în mai buna valorificare a masei lemnoase, prin creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor, au obținut între- nrindei-îie Onești și Piatra Neamț, Baia Mare. Reghin. Rădăuți. Falcău si Gura Humorului.

tier. Existența unor operații nemecanizate sau slab mecanizate în cadrul procesului de producție a micșorat efectul economic ce s-ar fi putut obține prin introducerea mecanismelor în sector, sau au determinat apariția unor „locuri înguste* care au împiedicat în parte desfășurarea ritmică a unor lucrări.La unele direcții regionale, de e- conomie forestieră — Tg. Mureș, Maramureș — au existat greșeli de orientare în ce privește introducerea unor tipuri de utilaje în producție. De pildă, n-au fost luate în considerare acele elemente tehnice și economice care să fundamenteze unde, cînd și în ce măsură este justificată introducerea anumitor mecanisme. Au fost și cazuri cînd utilajele s-au folosit sporadic, doar pentru rezolvarea unor probleme de moment, fără a fi încadrate într-un proces tehnologic de mecanizare complexă, care să asigure efecte economice ridicate. în această privință. nici direcțiile generale din minister nu au- urmărit cu destulă perseverență dotarea rilor sare diții zareTn

de partid din regiune. Au fost or
ganizate vizite ale propagandiști
lor în întreprinderi industriale, 
gospodării colective și muzee.

- *Cu toate acestea, nivelul de mecanizare à 'lucrărilor forestiere în perioada 1951—1961 nu noate fi considerat pe deplin satisfăcător Experiența perioadei care a trecut a arătat că unele utilaje ihtroduse în producție nu au corespuns întru totul condițiilor din sectorul fores-

cu numărul și de utilaje, care pentru trecerea complexă afară de aceasta, unele utilajeau fost exploatate în mod nesatisfăcător din cauză că deservirea și întreținerea lor au fost încredințate de către conducerile întreprinderilor, unor cadre cu pregătire tehnică necoresnunzătoare Lipsa unor piese de schimb, precum și dezvoltarea slabă a bazei de reparații, au influențat de asemenea negativ eficacitatea folosirii mecanismelor.Din calculele efectuate rezultă că prin extinderea căilor de transport din păduri și prin dotarea cu utilajele necesare mecanizării trans-

mente, 
servire 
șugărești, un complex 
mercial metalo-chimic.
rind vor începe lucrările la 
noua casă raională de cui? 
tura.

Raionul Toplifa atrage tot 
mai mulfi turiști. Penttu pri
mirea lor s-au construit nu
meroase vile și cabane tu
ristice. Borsecul. de pildă,
stațiune balneo-climaterică 
renumită pentru apele el
minerale cu efect curativ, a 
devenit și el mai frumos 
ca orieînd. Prin vilele sale 
cochete se perindă anual 
aproape 30 000 de oameni 
ai muncii 
dihnă.

Raionul 
care raion 
înflorește,

ONEȘTI. — Pe șantierele construcțiilor de locuințe din Onești activează peste 200 de agitatori; ei sînț instruiți sistematic cu privire la sarcinile principale care stau în fața șantierului. La unul din ultimele instructaje li s-a vorbit despre măsurile menite să ducă Ia realizarea de economii și asigurarea unei calități corespunzătoare a lucrărilor. între altele, li s-a arătat că economisindu-se numai 1 la sută din materialul care lucrează fiecare muncitor pe șantier, s-ar putea ridicanual ,un bloc. Acest instructaj a contribuit mult la înviorarea cii de agitație.Intr-una din echipele de gheri lucrează și agitatorulVlad. La un moment dat, aci lipsea materialul lemnos pentru co- fraje. Agitatorul a propus să se selecționeze material lemnos din-

ALEȘD. — Continuînd și în perioada de vară, după închiderea anului de învățămînt de partid, activitatea pentru ridicarea continuă a nivelului politic și ideologic al membrilor și candidaților de partid, Comitetul raional de partid Aleșd a organizat cicluri de expuneri în cadrul adunărilor generale ale organizațiilor de bază. Au fost ținute astfel expuneri despre „Creșterea - rolului conducător al partidului în perioada desăvîrșirii construcției socialiste”, „îndatoririle și drepturile membrilor de partid oglindite în statutul partidului”, „Organizația de bază — temelia partidului”, „Rolul și sarcinile organiza- țiilor de bază din gospodăriile a- -tr-o grămadă de deșeuri; el a stat grlcole colective etc. ' --- ’—Majoritatea expunerilor au fost ținute de secretari și membri ai biroului comitetului raional de partid. Ele au contribuit la educarea partinică a membrilor și candidaților de partid, la înarmarea lor cu noi cunoștințe po- litico-ideologice.

cu de a-mun-dul- Ion
de vorba cu Blăriaru Iancu, Iștoc Mihai și cu alți dulgheri, convin- gîndu-i de însemnătatea acestei acțiuni. Tn scurt timp li s-au alăturat și alții, ca apoi să pârtiei- cipe la această muncă întreaga brigadă. In numai 6 ore s-au pregătit 84 metri pătrați cofraie.

portului, pierderile la scos-apropiat pot fi reduse cu mult mai mult de jumătate, astfel ca în 1965 să fie dată în circuitul economic în plus circa 350 000 mc masă lemnoasă.Sarcini mari ne așteaptă în anul ce vine. în sectorul forestier, ca și în toate ramurile economiei noastre naționale, încep de pe acum pregătirile pentru producția anului 1963. Experiența din acest an, clarificarea lucrurilor bune și utile din activitatea economică a întreprinderilor forestiere, ca și stabilirea de pe acum a unor cauze care îngreunează producția, toate acestea, luate în atenție cu seriozitatea cuvenită, ne dau posibilitate să pregătim temeinic și în amănunt producția pentru anul viitor.
*Să vedem care sînt problemele care se impun de pe acum atenției noastre.în scopul îmbunătățirii activității privind utilizarea masei lemnoase și extinderea mecanizării, Institutul de cercetări forestiere, împreună cu direcțiile din minister, ar trebui să analizeze mai temeinic condițiile tehnico-economice și parametrii constructivi pentru utilajele care se recomandă a fi extinse în sector, astfel ca producția să primească cele mai corespunzătoare mașini și mecanisme, care să contribuie efectiv la îmbunătățirea indicilor de utilizare a masei lemnoase, creșterea productivității muncii reducerea prețului de cost.In scopul precizării și tipizării utilajelor ce .se vor introduce în sector, este indicat ca Institutul de cercetări forestiere să studieze și să definitiveze într-un timp cît mai scurt sistema de mașini pentru exploatări. Astfel, pentru doborît- secționat va trebui realizat între altele, cu sprijinul industriei constructoare de mașini, un fierăstrău mai puternic (5—6 CP) pentru recoltatul lemnului din arboretele de foioase tari și. în special, pentru cel cu grosimi mari.Mecanizarea lucrărilor de scos- apropiat cu ajutorul funicularelor este îngreunată de faptul că pînă în prezent nti a fost mecanizat a- propiatul lemnului la traseul tunl-

cui arului. Pentru rezolvarea acestei probleme vor trebui încercate, în cel mai scurt timp, diferite tipuri de utilaje pentru apropiatul lemnului la traseul funicularelor. prin tîrîre sau semitîrîre. Tn acest domeniu e- xistă, firește, un vast cîmp de activitate pentru sectorul de cercetare.Extinderea tehnologiei de scoatere a lemnului în trunchiuri lungi și catarge este legată de mărirea capacității de ridicare a funicularelor pasagere de 1,5 tone la 2 tone. De aceea, începînd cu anul 1963, vor trebui să fie introduse în sector funiculare de 2 tone capacitate, cu fixarea și desprinderea automată a căruciorului de cablu purtător, la distanța dorită.Rezultatele exploatării unor tipuri similare de funiculare în alte țări arată că ele devin economice în parchete cu un volum de masă lemnoasă exploatabil, începînd de la 1 000 mc în sus. In aceste condiții, productivitatea funicularului crește într-un schimb — față de fu- niculărele de 1,5 tone — cu circa 60 la sută, iar prețul de cost se reduce cu 25 la sută. In paralel vor trebui extinse cît mai urgent cărucioarele simplificate realizate de INCEF.Odată cu extinderea tehnologiei în trunchiuri, lungi și catarge, o importanță deosebită capătă mecanizarea lucrărilor în depozite : secționarea și sortarea lemnului, despicarea mecanică, cojirea lemnului de celuloză și încărcarea lemnului mărunt.De asemenea, cei ce lucrează în sectorul forestier să-și pună mai mult în centrul atenției cercetarea și stabilirea celor mai corespunzătoare soluții tehnice și economice pentru mecanizarea lucrărilor de încărcare și descărcare a lemnului în mijloace de transport auto. în vagoane C.F.F. și vagoane de ferată normală.Extinderea mecanizării — în forul forestier ca și în celelalte toare — depinde în cea mai mare măsură de stimularea activității creatoare a muncitorilor, tehnicienilor si inginerilor Mișcarea de inovații si raționalizări mare contribuție la lului de mecanizare fôréstiete. De aceea, tréprlnderilôr forestiere au datoria să studieze cu cea mai mare aten-

Cunoscută ca o poetă deosebit de sensibilă, Olga Berggolț se dovedește cu această carte a fi și o prozatoare de mare valoare, o prozatoare ale cărei iînduri 6Înt pătrunse de un lirism cuceritor. Amin- tindu-și drumul ei în viață, autoarea urmărește o cale complicată, se întrerupe, revine asupra faptelor narate. Aceasta conferă paginilor autenticitate și spontaneitate, multă poezie.Ideea de bază a cărții este aceea a contopirii absolute a vieții și gîn- durilor scriitorului cu. yiața și năzuințele poporului. In principal autoarea este preocupată de ideea creării cărții de căpetenie pe care vrea s-o dea orice scriitor, și socotește că tot ce a trăit și a scris pînă acum constituie trepte în drumul spre această, carte, pe care scriitorul b creează inipreună cu poporul lui.Intr-însa vor trebui să figureze și asemenea dialoguri cum este cel purtat într-un tren, noaptea, pe întuneric, în primii ani ai Puterii Sovietice, cînd un bătrînel lămurea cu răbdare un flăcăiandru despre însemnătatea construcției centralei de la Volhovstroi șl despre genialitatea planului leninist de electrificare, șl

asemenea pagini cum este cea des-f pre ultimele clipe ale unui bătrîn muncitor leningrădean. Bătrînul, cu- npscînd ün deosebit de eficace procedeu profesional în materie de turnătorie și simțind că-i vine sfîrșitul, a hotărît să nu ducă taina cu el în mormînt ci, cu ultimele puteri, a mers în uzina asediată și i-a arătat bătrînei lui secretul compoziției formei de turnare pentru ca această metodă să devină un bun al tuturor.Deosebit de impresionant est'’ de asemenea fragmentul în ca’ autoarea descrie drumul pe ’se l-a făcut prin Leningradul ajuratde dușman pînă la dispensarul unde se afla tatăl el, un admirabil medic și om.pînă dincolo de bariera Nevei, în timpul blocadei, al foametei și bombardamentelor capătă proporțiile unei extraordinare expediții cu prilejul căreia, străbătînd orașul erou, scriitoarea trece în revistă viață populației, suferințele îndurate, dar și emoționanta ei vitejie.Fiecare pagină din aceste confesiuni ale poetèi respiră O forță deosebită, care este- a însuși poporului sovietic, o poezie profundă, care este poezia vieții constructorilor comünismulul.
Volumul cuprinde patru nuvele scurte, legate două cîte două prin prezenta acelorași eroi principali.Eroul primelor două nuvele este un băiețaș sărac dintr-o mică localitate australiană, un fel de Tom Sawyer modern. Acest băiețaș, Edgar, batjocorit de populația avută a orășelului pentru mizeria în care se zbate, simte crescînd în sufletul lui o ură și un dispreț puternic față de nătîngii îmbuibați care-1 persecută ; el se simte în același timp — în ciuda sărăciei sale — mai puternic și mai deștept decît toate autoritățile „respectabile" ale orașului capitalist. Cu multă finețe își dezvoltă scriitorul analiza psihologică, arătînd cum se îmbină în sufletul ștrengarului micile satisfacții infantile prilejuite de răzbunările împotriva bogațilot, cu semnele unei maturizări evidente. Sfîrșitul celei de-a doua nuvele marchează această treaptă a evoluției lui Edgar, cînd el începe să se lepede de modul de viață al unei mici sălbăticiuni, cînd farsele puse la cale și isprăvile vî- nătorești nu-i mai dau satisfacție, cînd simte că se . apropie vremea unor noi și mari răspunderi, a unor lupte cu adevărat grele împotriva răutății și egoismului.Celelalte două nuvele, care au inspirat cinematografiei sovietice un reușit film, au ca erou pe aviatorul american Ben Amino. Ajuns la vîrsta de 40 de ani, deși luptase bine în război, deși era un pilot foarte capabil, Ben trăiește drama de a fi

-------- o» o

socotit un om nefolositor, negăsind de lucru, neavînd cu ce să se f.’^țe- țină. La această suferință se af u- gă aceea a neferiairii familiale șl mai ales înstrăinarea față de fiul său Davy. Aldridge ni-l prezintă pe Ben într-o situație care exprimă profund soarta tragică a omului simplu în capitalism.. Dornic să cîștige cu orice preț bani, aviatorul acceptă oferta unei societăți de televiziune care, în goana după „senzații tari“, vrea să prezinte ima- qini din viața rechinilor, filmate de aproape. Ben pleacă cu fiul său la bordul unui avion, ajunge la malul unui golf pustiu unde se scufundă în apă și începe- să filmeze sfidînd groaznica primejdie. Rechinii năvălesc asupra lui Ben rănin- du-1 înfiorător. Rămas' fără o mînă, el ar fi sortit să moară de foame și de sete în pustiu dacă fiul său, în vîrstă de numai zece ani, dînd dovadă de un curaj și o stăpînire de sine cu totul excepționale, n-ar reuși să-l urce în avion și să piloteze a- paratul pînă la Cairo. în acest fel găsește Ben calea spre inima fiului său Davy și totodată înțelege că, în orice condiții, n-are voie să abandoneze lupta, are pentru cine trăi, nu e singur atunci cînd pe o cîrpă.Cartea seviguroasă ; eroii lui Aldridge refuză să se lase înfrînți.- ?- ,'Cr «ț
B. DUMITRESCU

ție încă de pe acum, cînd se iau măsuri pregătitoare pentru producția anului 1963, orice propunere îndreptată spre perfecționarea metodelor de muncă și a utilajelor, să a- plice cu curaj în producție tot ce este nou, înaintat, eficient.Eforturile făcute de statul nostru pentru înzestrarea tehnică a sectorului forestier trebuie susținute în același timp prin măsuri tehnico- organizatorice ca : amplasarea judicioasă a instalațiilor cu cablu în parchetele unde se pot obține cele mai bune rezultate economice ; scurtarea timpilor de montare și de demontare a instalațiilor cu cablu, asigurarea permanentă a stocurilor de material lemnos între faze, executarea la timp a lucrărilor pregătitoare și generalizarea graficelor de lucru pe fiecare utilaj sau instalație etc. Strîns legată de aceasta este, de asemenea, și problema pregătirii cadrelor de mecanizatori la nivelul cerut de tehnica nouă.Pentru rezolvarea unor probleme legate de extinderea mecanizării lucrărilor de exploatare, Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini va trebui să sprijine mai mult sectorul forestier prin realizarea în termene mai scurte a utilajelor înscrise în planul comun de asimilare, prin construirea unor mașini cu parametri tehnici superiori și la nivelul tehnicii mondiale.
★Prin intensificarea acțiunii de mecanizare a lucrărilor de exploatare, prin eliminarea deficiențelor care se mai fac încă simțite în ace..t domeniu. se va realiza o creștere simțitoare a productivității muncii, volumul sortimentelor superioare va spori, iar pierderile de material lemnos se vor reduce simțitor, netezind astfel calea spre o activitate economică cît mai eficientă încă din prima lună a anului 1963.Sarcinile mari cuprinse în Directivele celui de-al III-lea Congres al partidului în domeniul mecanizării procesului de producție din exploatările forestiere deschid un larg cîmn de activitate creatoare pentru oamenii muncii Folosind exnerient---. de nțnă acum muncitorii inginerii $i tehnicienii noștri vor reuși să ridice continuu gradul de mecanizare tn condiții tehnice și economice superioare.

August): VISURI ÎNDRĂZNEȚE — (orele 
2°).,

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); Grădina 13 Septem
brie (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 Mai (10; 12; 15; 17,05; 19; 21,15), 
Stadionul Giulești (20), Grădina Progresul 
(20,15). TINTIN ȘI MISTERUL „LÎNEI 
DE AUR" : Magheru (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21) I. C. Frimu (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. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19: 21), 
Arenele Libertății (20). Stadionul Dinamo 
(19,30). DESTĂINUIRI rulează la cinema
tografele V. Alecsandri (15; 17; 19: 21) 
Tineretului (10,30; 12,30; 14,30; 16,30: 18.30;
20.30) , Gh. Doja (10; 12; ~ '
21). FOC ÎN LINIA DOUA : .... ...... ..
(rulează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 14 30. după-amiază 16: 17,30; 19;
20.30) . ULTIMA REPRIZĂ : Victoria (10;
12; 15; 17; 19; 21). LASAREA NOPȚII : 
Central (10: 12,10; 14 20; 16,30; 18,45; 21), 
C-tin David (15.30; 18; 20,30). FRUMOASA 
AMERICANA : 13 Septembrie (11 30;
14,30; 16.45; 19; 21,15), 8 Mai (15: 17;
19; 21). ÎNVIEREA : ambele serii
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
(10; 19,45). 713 ■ CERE ATERIZAREA :
înfrățirea între popoare (16; 18; 20). Flo- 
reasca (16; 18,15; 20,30) Alex. Sabia (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 i 8 Martie

grădină 19,30), Vols'o (10;-------------- ,UL 
-0), 
V. 
). 

uzi jui • f..--------.6;
PLANETA Nl-
tie; 18,15: 20\ '*Olga 

grădină 20,3(5). PO-

(15.30; 18; 20.30; 
12; 15; 17: 19;
DIN ASKANIA 
VÎRSTA DE 
Roaită (10; 12; 
SENTINȚA SE ' 
18; grădină 20) 
LOR ; Flacăra 
Bancic (15,30; 18; „_____
VESTE SENTIMENTALA rulează la ci
nematograful T. Vladlmirescu (16; 18; 
20). MUZICANTUL ORB : Munca (16; 
18,15; 20,30). 49 DE ZILE IN PACIFIC :
Popular (16; 18,15: 20.30). Libertăți! (10; 
12; 14; 16 30; 18,30; 20,30; grădină 19.30). 
REVISTA DE LA MIEZUL NOPȚII — 
cinemascop : Arta (16; 18.15; 20.30).

TELEVIZIUNE. Orele 17,00 - EMISIU
NEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎN
TREPRINDERI. Din cuprins ; Teleiur- 
nalul săptămînil. Mărirea ciclului de 
funcționare a Instalațiilor între două re
parații. Fruntașii noștri. Cu aparatul de 
filmat la Șantierul nava! Galat! Ino
vații și inovatori. Cărți tehnice Ar
tiști amatori în studio. 19.00 — EMI
SIUNEA PENTRU SATE. Tn jurul orei 
20 transmisie de la Stadionul Republicii • 
INTÎLNIREA Df, FOTBAL DINTRE . 
ECHIPELE PETROLUL—NOVISAD.

CUM E VRFMEA
1er! în tară : Vremea a fost frv " ~.ă

Șl s-a încălzit. Cerul a fost sen' v, .- 
tul a suflat slab și numai .în DbArogèa 
potrivit, din sectorul sud-estic Tempe
ratura aerului a înregistrat la orele 14 
valori cuprinse între 31 de grade la Mol
dova Veche Drencova Răuți și Ca
ransebeș și 23 de grade la Mangalia.

In orașul București ; Vremea a fost 
frumoasă st a continuat să se încălzeas- 

, • clrul filnd senin- Vîntul a suflat slab Temnoratura maximă a fost de 30 r>e grade
Timnti) oruhăbil pentru zilei« de 6, 7 

mJ Ùf,e L" tarâ : Vrflme frl>- 
moasă si Călduroasă, cu cerul mal mult 
semn ovf-e’.’înd vestul tării unde se 

’«nourSrl și vor cădea nloi 
locale Vini slab Temperatura în ge
neral ștatiomiră. Minimele vor' fi cti- 

’ ?l 17 BMde ,ar maximele între «S si 33 de grade.
Tn Capitală ’ Vreme frumoasă ș! căl- 

.t1LOa^ă- cu c?rul mal mult senin. Vînt 
slab. Temperatura tn general staționară.

%25c8%259bice_..de
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prezentam :

Noutăți de la întreprinderea
„Peste tot am mtilnit bunăvoință,

dorința de a munci in pace
Jb

ii

1 Intîlnire cu reprezentanți 
ai Teatrului Național din Budapesta

»

de
In aceste zile din preaj

ma deschiderii noului an 
școlar, în fiecare din cele 
39 de ateliere ale între
prinderii de material didac
tic din Capitală, munca este 
în toi. Pentru anul de în- 
vă|ămînt care urmează, aici 
se vor produce 32 de sorti
mente noi.

Să facem cunoștință cu cî- că sub inț| Jența luminii. Cu 
teva din noile produse.

Școlarii din clasele l-VII 
vor avea multe surpri
ze. Pe lingă, aparatele 
pentru demonstrarea frac
țiilor ordinare, numărătorile 
cu bi|e, mulajele cu corpul 
omenesc, electroscopul cu 
două bastoane, ei vor primi 
alfabetare — la consfrucfia 
cărora s-au folosit larg ma
sele plastice — truse de fi
guri geometrice plane, tru
se de corpuri geometrice 
(care sint în lucru) și truse 
de modele, care cuprind ar
ticulații, unghiuri și triun
ghiuri, și alte elemente.

Cea mai mare parte a 
noilor produse sînt destina
te școlilor medii — mate
riale didactice menite să-i 
ajute pe elevi in însușirea 
noilor cunoștințe, să-i de
prindă cu diferite mașini, să 
le facă cunoscute demonstra
ții clasice și experiențe fi- 
zico-chimice, să le dezvă
luie tainele universului și 
ale vieții ; mașini in minia
tură, mulaje de organe ale 
corpului omenesc, globuri 
terestre, hărți în relief etc. 
Celula fotoelectrică demons
trativă, care va ajunge în la
boratoarele de fizică, va

material didactic
va demonstra elevilor prin
cipiile funcționării mașinii de 
curent continuu șl mașinii de 
curent alternativ. Și tot pînă 
la sfirșilul acestui an în la
boratoarele de fizică și de

Reprezentanți ai Teatrului Național din Budapesta, care întreprinde un turneu în țară noastră, s-au întîlnit marți la amiază, la hotelul Athénée Palace, cu actori și regizori de frunte ai teatrelor și ziariști din Capitală.Au fost de față reprezentanți ai Ambasadei R. P. Ungare la București.Actorul Lazăr Vrabie, vicepreședinte al Consiliului teatrelor din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, a salutat pe artiștii oaspeți și le-a urat mult succes în munca lor.Meruk Vilmos, directorul Teatrului Național din Budapesta, după ce

a mulțumit pentru posibilitatea pfe- rită de a întreprinde acest turneu în țara noastră, a trecut în revistă etapele importante din istoria teatrului budapestan, vechi de 125 de ani, insistînd asupra unor probleme actuale ale teatrului maghiar.în continuare, artistul poporului Major Tamas și artistul emerit Marton Endre, regizori principali ai teatrului, au vorbit despre concepția regizorală a pieselor înscrise în repertoriul turneului : „Oedip rege* de Sofocle, „Viața lui Galilei“ de Bertolt Brecht și „Cer întunecat* de Darvas Jozsef.

neînainte de a ple- ----------ca din țara noas- DECLARAȚIILE MEMBRILOR tră, delegația de DELEGAȚIEI PARLAMENTARE senatori și depu- BELGIENEtați, membri ai —grupului parlamentar belgiano-rômîn, s-a întîlnit la Casa ziariștilor cu redactori ai ziarelor și publicațiilor din Capitală.Răspunzînd întrebărilor puse în legătură cu vizita în țara noastră, senatorul Edmond Machtens, președintele grupului parlamentar belgiano-romîn, conducătorul delegației, a declarat printre altele : Am fost într-adevăr impresionați de ceea ce am văzut. Delegația belgiană a cunoscut foarte repede prö- blemele actuale din Romînia. Pentru a înțelege eforturile făcute de țara dv., pentru a ne da seama de gradul de progres realizat, noi am pornit, în părerea pe care ne-am format-o, de la ceea ce a fost înainte de război și cum a ajuns Romînia la situația de astăzi. Noi am înțeles că a trebuit curaj enorm, entuziasm și încredere în propriul dv. destin pentru a obține succesele la care ați ajuns. Membrii care compun delegația belgiană, oricare ar fi apartenența lor politică — căci trebuie Să știți că delegația noastră reprezintă toate formele gîndirii politice din Belgia — la înapoierea în țară vor vorbi cu plăcere despre ceea ce au văzut aici. Aceasta. în cinstea și o- noarea acelora care au participat în mod colectiv pentru a duce poporul romîn la redresarea economică, socială și culturală, într-un climat de pace și respect reciproc.împărtășind unele impresii din vizitele făcute în tara noastră, oaspetele a exprimat mulțumiri membrilor grupului parlamentar romîn pentrii relații de prietenie Romînia- Belgia, pentru ospitalitatea cu care au fost înconjurați, subliniind posibilitățile ce le-au fost create pentru a cunoaște tot ce au dorit. De foarte multe ori — a spus el — noi am adus schimbări programului stabilit și, cu o spontaneitate și o bunăvoință căreia noi îi aducem omagii, ni ș-a răspuns în mod favorabil tuturor cererilor. Am întîlnit la romîni sentimente carè corespund sentimentelor noastre. In schimburile de păreri pe care le-am avut am găsit multe identități ale punctelor de vedere, îndeosebi în problema a- părării cauzei păcii mondiale. Noi sperăm în dezvoltarea relațiilor cu dv., fapt care va contribui la cunoașterea mai îndeaproape a realităților din tarile noastre, la întărirea legăturilor de prietenie dintre popoarele noastre. Ne vom strădui să contribuim la aceasta, căci astfel schimburile pe care le-am făcut $i

cele la care gîndim pentru viitor nu vor rămîne zadarnice.în cadrul întîl- nirii a luat, de asemenea, cuvîntul dl. Maurice Des- 
tenay, vicepreședinte al Camerèi deputaților din Belgia, președintele grupului belgian al parlamentare, care altele :Am avut cinstea numeroase reuniuni în Europa, A- merica și Africa. De aceea, vizita pe

‘ este

socotit „creierul" întreprin
derii, lucrează un colectiv 
de Specialiști prigătifi în 
cele mai diferite domenii : 
strungari, sculptori, ajusfori, 
paturaliști, ingineri... Fiecare 
are partea Sa de contribu-

arăta elevilor efectele luminii 
asupra anumitor metale care, 

’ introduse înlr-un balon de 
sticlă, prin smulgerea elec
tronilor de către lumină, 
formează curenți electrici ce 
pot fi puși în evidență. Ce- chimie vor mai sosi mano

mètre didactice pentru mă- fie la efortul colectiv. Aici 
surarea presiunii în reci
piente, polariscopuri de
monstrative, truse de elec
trochimie.

Muncitorii, tehnicienii, spe
cialiștii din principalele ate
liere acordă o mare atenție 
califăfil produselor.

in atelierul de prototipuri,

lula fotoelectrică demonstra
tivă reproduce exact feno
menul de emisie eleclronl-

ajutorul unei mașini electri
ce în miniatură elevii din 
clasa a X-a vor putea efec
tua experiențe de produce
re a curenf'lor prin induc
ție. Acest material didactic

Utemista Steliana Stancu, din secția montaj, 
verifică modelul atomului de hidrogen — un nou 
material didactic care va servi la predarea no
țiunilor elementare de fizică nucleară.

(Foto : M. Cioc)

Cu prilejul sărbătorii naționale
a R. P.Marți a avut loc la ambasada R. P. Bulgaria la București o conferință de presă cu prilejul sărbătorii naționale — 9 septembrie. Ambasadorul Ivan Kinov a vorbit despre însemnătatea zilei de 9 septem-

Bulgariabrie și despre realizările obținute de poporul bulgar în cei 18 ani care au trecut de la eliberarea Bulgariei. Au participat corespondenți ai presei străine și redactori ai presei din Capitală.
..........o»o----------

Deschiderea Expoziției de artă plastică 
cehoslovacă din secolele XIX și XXMarți la amiază s-a deschis, în sala Dalles, „Expoziția de ai'tă plastică cehoslovacă din secolele XIX și XX”, organizată de Ministerul învățămîntului și Culturii și Galeria națională din Praga, în colaborare cu Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Muzeul de Artă din București.Expoziția cuprinde o colecție de lucrări, a circa 100 dé artiști plastici cehoslovaci, care ilustrează aspecte ale evoluției picturii și sculpturii cehe și slovace de la începutul secolului XIX pînă în prezent.Cu prilejul deschiderii expoziției, secretarul Uniunii artiștilor plastici din R.P. Romînă, lom'Irimescu, și ambasadorul R. Ș. Cehoslovace la București, Jaroslav Sykora, au rostit scurte cuvîntări.La deschiderea expoziției au luat parte tovarășii : Constanța Crăciun, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Vasile Du-

mitrescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Dumitru Popescu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, artistul poporului Ion Jalea, președintele Uniunii artiștilor plastici din R.P. Romînă, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Comitetul dé Stat pentru Cultură și Artă, artiști plastici.Au fost prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București, și alți membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejul deschiderii expoziției, în cursul diminétii de marți a a- vut loc o conferință de presă cu ziariști ai presei centrale din Capitală.Olga Macova, din partea Galeriei naționale din Praga, a făcut o expunere cu privire la artele plastice din R.S. Cehoslovacă.

-O «O----------

Să folosim toate forțele și mijloacele 
pentru a grăbi insilozarea furajelor!

(Urmare din pag. l-a)colectiviștii n-ar fi însilozat în gropi prea mici și necurățate de anul trecut.Astfel de situații care dovedesc o slabă muncă de îndrumare din partea organelor raionale este necesar să fie analizate de către comitetele regionale de partid, lumdu-se măsuri pentru lichidarea lipsurilor.
ALTE REZERVE DE FURAJEPreocupîndu-se cu grijă și răspundere de asigurarea bazei furajere, unèle consilii agricole raionale au în- gospodăriile porumb, sădrumat și sprijinit jolective ca pe lingă pună la siloz cantități cît mai mari de alte nutrețuri. Prin însilozare în amestec, cocenii de porumb, frunzele și coletelé de sfeclă, vîrfurile cocénilor de deasupra știuleților de porumb, căpjtulele de floarea-soa- telul, resturile de la grădina de legume, diferite ierburi, buruieni, vreji etc. sè pot păstra în bune condiții, alcătuind un nutreț valoros pentru hrana animalelor. Un exemplu de folosire chibzuită a tuturor resurselor <jé furaje l-am întîlnit la G.A.C. din satul Orlea, regiunea Oltenia. Aici, în afară de porumb se îtisllozeăză Ierburi de baltă, coceni etc. După ce s-a observat că bobul dé porümb a început să se întărească, colectiviștii au tăiat vîrfurile cocenilor de deasupra știuleților spre à le băga la siloz.Brigadierul zootehnic Gheorghe Soână, de la gospodăria colectivă ditt comuna Ștefan cel Mare, ne-a spus că pentru realizarea planului dé însilozare se folosesc și frunze de flôâréa-soarelui și coletele de la sfecla dé zahăr. De curînd a început recoltarea porumbului boabe. O parte din coceni sînt însilozați în amestec cu porumbul verde semănat în Cultură dublă. Pină acum, gospodăria a însilozat aproape 3 000 tone de furaje.In unele locuri, cu sprijinul specialiștilor, colectiviștii au stabilit care parcelă de porumb să fie lăsată pentru boabe Și de pe Care parcelă porumbul poate fi valorificat mal bine prin însilozare.— împreună cu inginerul nostru, am controlat fiecare parcelă din loturile de porumb pentru boabe — pe-a spus șeful de echipă Petre Stol-

ca, de la G.A.C. din Voevoda, raionul Alexandria. în unele locuri, știu- leții nu erau prea bine dezvoltați. De aceea, s-a hotărît ca acest porumb să fie însilozat în amestec cu sorg, frunze de sfeclă și pălării de floarea-soarelui. O parte din porumb îl stropim cu melasă diluată.Sînt însă și gospodării care nu a- cordă atenția cuvenită folosirii tuturor resurselor de furaje, deși au nevoie de ele. Astfel de situații se întîlnesc în raioanele Panciu, Oltețu, Ploiești' și altele.în . cadru] unei discuții, ing. Marian Tomescu, de la G.A.C. din satul Eliade Rădulescu, regiunea Ploiești, a subliniat însemnătatea pè care o are presarea puternică a nutrețurilor cu ajutorul tractoarelor pè șenile, așa cum se face și în gospodăria în care lucrează.Una din cele mai importante resurse de furaje o constituie cocenii de porumb. în unele părți din aceste regiuni a început recoltarea porumbului boabe. Pentru a se valorifica mai bine cocenii, care însumează multe milioane de tone, trebuie să se organizeze o adevărată campanie de însilozare. Este vorba de amenajarea silozurilor necesare, de strîngerea furajelor suculente, procurarea melasei, borhoturilor etc., care se însilozează în amestec cu cocenii. -
★

Din constatările făcute în regiuni
le Oltenia. Ploiești, București, Ga
lați și Argeș rezultă că în unele 
raioane și unități ritmul însilozării 
porumbului și altor furaje este ne
satisfăcător E necesar ca în zilele 
care urmează să se folosească toa
te forțele și mijloacele pentru a 
grăbi insilozarea porumbului și al
tor furaje. Acolo unde porumbul si
loz nu mai are umiditatea necesa
ră trebuie amestecat cu furaje su
culente, sau în lipsa acestora, stropit 
cu saramură, melasă diluată etc.

Organele și organizațiile de partid, 
sfaturile populare, consiliile agrico
le trebuie să îndruma operativ gos
podăriile colective ca să organizeze 
munca în două schimburi spre a în- 
siloza în timpul cel mai scurt toa
te resursele de furaje. Comitetele 
regionale și raionale de partid, con
siliile agricole au datoria să la toate 
măsurile pentru grăbirea lucrărilor 
de însilozare în toate gospodăriile.

Uniunii inter- a spus printre
a fost terminat prototipul 
unei truse de aerodinamică 
și s-a început lucrul la pro
totipul trusei pentru de
monstrarea fenomenelor mo
leculare.

In atelierul de biologie e 
liniște desăvîrșită. Materia
lele... invizibile, după ee au 
fost preparate în laborator, 
sint fixate pe lamele de mi
croscop. Elevii vor tace în 
curînd cunoștință cu noile 
secțiuni de țesuturi organi
ce microscopice, realizate 
aici cu multă grijă.

La secția foto e in lucru 
o suită de diapozitive cu 
imagini despre noile reali
zări ale regimului nostru, 
frumuseți ale patriei, monu
mente ale naturii. Serii de 
diapozitive sint consacrate 
agriculturii noastre socialis
te, prezentării litoralului, 
muzeului de științe naturale 
„Gr. Antipa".

Noul an școlar bate la 
ușă. Colectivul Întreprin
derii de material didactic 
din Capitală se pregătește 
intens pentru a-și aduce 
contribufia la educarea ele
vilor, la îmbogățirea 
noștinfelor lor.

să particip la
care am făcut-o în Romînia pentru mine ca un cîntar. Țin să spun prietenilor romîni că am fost mirat și în mod fericjt am apreciat ceea ce am văzut. Noi avem impresia că în Romînia, mai mult décît în alte părți, populația participă cu însuflețire la viața dé zi cu zi : trotuarele gem de lume ; magazinele sînt pline de oameni ; este o viață în Romînia care ne-a îneîntat.Din întîlnirile pe care le-am avut aici — a încheiat oaspetele dat seama că noi avem multe învățat unii de la alții, că peste există bunăvoință, dorința de munci în pace, lucrul cel mai preț la care aspiră omul.Parlamentarii belgieni au exprimat dorința ca, în interesul păcii și bunăstării celor două popoare și pe baza reciprocității și a respectului mutual, să fie lărgite relațiile culturale și economice romîno-bel- giene.

(Agerpres)'

cu-

D. MINCULESCU

FotbalAzi, patru meciuri internationale
fot-Patru dintre echipele fruntașe ale _ 

balului nostru : Dinamo București, Petro
lul, Steaua și Rapid susțin astăzi locuri 
amicale internationale.

Două întîlniri sînt programate la Bucu
rești, in cuplaj pe stadionul Republicii. 
Iată programul : Dinamo București—O- 
monia (Cipru) ora 18 ; Petrolul—Novi 
Sad (Iugoslavia) ora 20.

Jucînd 
din R.S. 
la Praga 
Praga.

O altă 
peste hotare este Râpid București, 
malta 
amiază la Viens cu Admira,

în cadrul turneului international 
Cehoslovacă, Steaua întîlnește 
puternica formație DUKLA-

echipă care a făcut deplasarea
Foț- 

bucureșteană va juca azi după

<>«O

Cocteil în cinstea delegației comerciale 
olandeze

mi-am de tot 
a de

Marți după-amiază, ministrul O- landei la București, dr. Jöhah H. Ze- • eman, a oferit un cocteil, în saloanele hotelului Athénée Palace, în cinstea delegației comerciale olandeze ce se află în tara noastră.Au participat Mihail Petri, adjunct al ministrului comerțului exterior, Ion Marinescu, șef al departamentului siderurgiei din Ministerul

Metalurgiei și Construcțiilor de Maț- șini, Bucur Șchiopu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, Mihai Ciobanu, președintele Camerei de Corperț a R. P. Rômîne, funcționari superiori ai ministerului Afacerilor Externe și din ministere economice, directori de întreprinderi de stat pentru comerțul exterior. (Agèrpres)

★Marți dimineața a părăsit Capitala delegația de Senatori și deputați, membri ai grupului parlamentar belgiano-romîn, în frunte cu dl. Edmond Machtehs, care a făcut o vizită în țara noastră, la invitația grupului parlamentar romîn pentru relații de prietenie Romînia-Belgia.La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost conduși de Șt. S. Nicolau, vicepreședinte al Marii A- dunări Naționale, Ion Cozma, președintele Comitetului executiv al Sfatului populär al Capitalei, Ștefan Milcu, președintele grupului, Alexandru Boabă. secretarul grupului, deputați ai M.A.N., Gh. Pele, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe, funcționari superiori ai Marii Adunări Naționale și ai Ministerului Afacerilor Externe.Au fost de față Honoré Cambier, ministrul Belgiei la București, și membri ai legației^Deputatul Ștefan « Milcu a urat oaspeților drum bun.A mulțumit conducătorul delegației, dl. Edmond Machtens.Un grup de pionieri a oferit membrilor delegației buchete de flori.(Agerpres) I
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Zăpadă în Uniunea Sud-Africa- 
na ! Recent, pentru prima dată 
în 26 de ani, zăpada căzută în 
orașul Johannesburg a atins 8 
cm. Trei muncitori sud-africani 
încropesc un om de zăpadă.

Temnițele franchis te nu ne-au putut fringe“
Convorbire cu poetul spaniol MARCOS ANA

armamentul nou primlf din Germania 
și Italia.

Mîncam odată la frei zile. Foamea 
era îngrozitoare, ucidea, și ea, zilnic. 
După 14 zile am evadat, fugind la 
Madrid.

Cum am reușit să evadez ? — răs
punde Marcos Ana la o întrebare. 
Eram tînăr, mic de statură și, la 18 
ani, păream un copil. Mi-am tuns pă
rul, m-am postat la poartă, unde fa
miliile deținuților aduceau mîncare și 
m-am strecurat, prefăcîndu-mă că am 
ceva de lucru. Am fost prins imediat, 
dar nefiind siguri că sînt deținut, sol- 
dații m-au îmbrînclt, alungîndu-mă. 
Eram liber.

M-am ascuns apoi la Madrid, unde 
am încercat să intru în legătură cu 
tovarășii din partid. Am reușit, însă 
printre ei era unul care lucra cu po
liția și m-a trădat. Trecuseră numai 
18 zile. Și astfel, de la 2 mai 1939, 
pînă la 17 decembrie 1961 am 
zăvorîf în închisorile franchisfe.

Torturi îngrozitoare

de închisoare, am reușit întotdeauna 
să menținem legături permanente. Dar 
cîte greutăți a trebuit să înfruntăm I 
Desigur, despre căile cu adevărat mi
raculoase nu pot povesti, deoarece în 
închisorile spaniole zac încă mulți to
varăși care le mai folosesc. Dar pot 
spune că nenumărate sînt drumurile pe 
care noi, comuniștii, le deschidem în 
noapte.

Deseori, numai la 24 de o'e de la 
fărădelegile ce se petreceau în închi
sori, poporul spaniol, lumea întreagă 
aflau despre ele, prin numeroase pos
turi de radio din străinătate. Atît de 
mult îi alarmau pe călăii nOș'ri acesffe 
lucruri, îneît la un moment dat au cre
zut că în închisoare s-ăr afla un emi
țător radio.

Am transformat închisorile

sfat
în adevărate universități

— Ce metode aplicau femnicierii 
franchiști ?

— Imediat, după ce m-au prins, am 
fost supus la torturi atît de îngrozi
toare, îneît călăii mei s-au văzut ne- 
voiți să mă interneze în spital. Mi-au 
ars tălpile picioarelor, mi-au aplicat 
curent electric, mi-au turnat apă în 
gură printr-o pîlnie. Apa țîșnea pe 
gură, pe nas, chinurile erau insuporta
bile. E cunoscuta 
din Evul Mediu.

Practica aceasta 
rală. Ni se punea 
fie șl ni se cerea 
care refuzau, li se aplica o mască anti- 
gaz, închisă ermetic. Eram lăsafi ast
fel pînă ne sufocam. Acest procedeu 
barbar i-a făcut pe unii să semneze. 
Cei care rezistam, eram duși, învine
țiți și ne aruncau în apă, pentru a 
ne trezi.

în acele zile, un bun prieten al 
meu, un medic bine cunoscut în Spa
nia, Recafero, n-a putut suporta chi
nurile și s-a sinucis, aruneîndu-se pe 
fereastră. Sinuciderile erau foarte dese. 
La acel comisariat de poliție, călăii au 
adus soții și fiice ale deținuților, vio- 
lîndu-le în prezența acestora. Era fai
mosul comisariat de pe strada Alma- 
gro, nr. 36, din Madrid.

Am fost transportat apoi la închi
soarea Porlier, una din cele vreo 100 
de închisori din Madrid. La Porlier, un 
fost seminar pentru călugări, se aflau 
cam 7 000 de deținuți. Cifra varia, 
deoarece în fiecare noaofe erau im- 
pușcați în jurul a o sulă de oameni 
îniocuiți a doua zi cu alții.

Crude amintiri. Le vad, irecînd ca 
o umbră, pe chipul lui Marcos Ana.

— Știm că în ciuda greutăților mari, 
aveați totuși legături eu lumea din ă- 
lară.

— Da. Aveam. Problema pentru noi 
,________ T. ............................. .... «f# să nu pierdem contactul eu po-

spanioli experimentau în felul acest« porul, $1, în cel âproăpe 23 de ùrti

Ani grei de temniță. Aproape 23. 
Mai exact, după cum arată Marcos 
Ana, 22 de ani și 7 luni. Luptătorul 
și poetul a rămas același — dîrz și 
optimist. In convorbirea pe care am 
avut.o cu el, a pus toată durerea Spa
niei ținute sub călcîiul franchis!, dar și 
foată încrederea sa în ziua libertății. 
A vorbit despre poporul său, despre 
lupta politică antifascistă, 
poezie. Redăm mai jos 
a convorbirii, urmînd ca despre crea
ția Hterară a scriitorului 
revenim înfr^unul din 
foare.

despre 
prima parte

militant 
numerele

să 
vii-

metodă a inchiziției

bestială era gene- 
apoi în fafä o hîr- 
s-o semnăm. Celor

Aveam 18 ani...
— Vă rugăm să ne vorbiți despre în

ceputurile activității dvs. revoluționare.
— Am luat parte la războiul civil 

încă de tînăr — spune Marcos Ana. 
Pe atunci eram conducător al tinere
tului socialist unificat și membru al 
Partidului Comunist din Spania. Cînd 
s-a terminat războiul civil aveam 18 
ani. Anglia și Franța ne promiseseră 
ajutor ca să ne putem evacua. Cei care 
doream să plecăm, eram adunați — 
cam 100 000 — în portul Alicante, aș- 
fepfînd în zadar vapoarele promise. 
Așa cum au procedat în tot timpul 
războiului, guvernele acestor țări care, 
de fapt, îl ajutaseră tot pe Franco, nu 
și-au ținut cuvîntul : ele nu ne-au tri
mis nici un vapor. In schimb, a sosit 
divizia italiană „Littorio“ care ne-a a- 
restat pe toți.

După ce am fost internați In lagăre 
de concentrare, împotriva noastră s-a 
dezlănțuit un adevărat măcel. Eu am 
fôst închis în lagărul Albaferra, în a- 
propiere de Alicante. Eram un grup 
de 20 000 de oameni. Chiar în prlhia 
noapte, franchișfii au început să scoa
tă pe unii și să-i împuște. Fasciștii

— Cum se desfășura viața înlemni- 
taților ?

— Greu își poate imagina cineva a- 
cest trai. Dar noi eram tari. Am reu- 
șit să transformăm închisorile în ade
vărate universități. Studiam tot timpul, 
și ziua, și noaptea, procurîndu-ne, cu 
nespuse greutăți, cărțile. Sînt aproape 
sigur că mulți conducători ai ultime
lor greve din Spania sînt oameni for
mați în închisori.

Am reușit să dezvoltăm un spirit re
voluționar continuu. Chiar și condam
nați! la moarte, oameni care în fie
care noapte puteau fi împușcați, învă
țau pînă în ultima clipă a vieții. Am 
văzut mulți tovarăși ai mei care și-au 
lăsat cartea pe pal pentru a fi duși 
direct în fața plutonului de execuție. 
Ceilalți condamnați la nfoarte conti
nuau să studieze.

Solidaritatea noastră ne sporea *ă- 
ria. La un moment dat, am aplicat un 
fel de comunism de război : împăr
țeam to* ce aveam. împărțeam și pî>- 
nea și foamea.

O dublă criză în Spania
Am trecui la probleme ale prezentu

lui și viitorului.
— Ce semnificație credeți că au re

centele greve ale minerilor in actuala 
situație politică din Spania ?

— Cred că asistăm la o dublă criză 
în Spania : criza dictaturii și criza 
tendințelor anticomuniste. Aceasta se 
dafpreșle, în primul rînd, clasei mun- 
c'toare spaniole. Afîta vreme cît ea 
nu a acționat, nu s-au urnit nici cele
lalte forțe ale opoziției. Grevele din 
acest an au pus în mișcare însă toate 
torțele opoziției, inclusiv o parte à 
burgheziei. Problema care se pune 
pentru viitorul Spaniei nu este înlă
turarea lui Franco, deoarece cu acest 
lucru toată lumea pare azi de acord, 
Problema este cine va urma — prole
tariatul sau burghezia. Or, aceasta din 
urmă face eforturi să-i înlăture pé co
muniști, Ar fi o greșeală periculoasă,

deoarece a-i exclude pe comuniști 
seamnă a-i exclude pe minerii din 
falonia, pe textilișfii din Catalonia, 
mare parte din studenții spanioli, o 
însemnată parte a intelectualității, în
seamnă a exclude principala forță — 
clasa muncitoare. De aceea, este ne
cesară înfăptuirea unui front național, 
format din toate forțele de ooozifié.

— Vorbiți despre burghezia spaniolă. 
Cum poate ii apreciată forța sa poli
tică î

— In acești 23 de ani, burghezia 
spaniolă, căreia dictatura franchistă îi 
apăra interesele, nu a mai dat atenție 
forțelor sale politice, și-a pierdut per
sonalitatea politică, nu mai are nici 
experiență poFtică, nu are un partid 
politic. Açum, ea încearcă să înfiin
țeze un partid socialist creștin. Ceea 
ce èstp însă c'ăr, e Că nu poate să-l • 
înlătură pe Franco fără contribuția co
muniștilor. Pentru că partidul comunist 
este tot mai unit cu poporul și a nu 
colabora cu comuniștii înseamnă a nu 
colabora cu poporul.

Franco a încercat să lichideze b 
întreagă generație pentru ca fascismul 
să-și creeze o generație proprie. A vrut 
să arunce o prăpastie de umbră și sîn- 
ge între două generații. In Spania 
există delictul de a gîndi, și împotri
va lui se aplică legile marțiale. Fran
co, care gîndește ca Ludovic al 
XlV-lea : „Sfatul sînt eu“, face to< po
sibilul ca rănile și morții războiului 
civil să rămînă vii ; el vrea să bage 
spaima și în cei care au fost de par
tea lui în războiul civil, spre a-i face 
Să nu-l părăsească acum. Dar n-a reu
șit. Ba, mai miilf, tineretul care a cres
cut sub dictatura lui Franco, dar care 
a luat contact cu ideile revoluționare, 
devine din ce în ce mai combativ, 
lată de ce, departe de ceea ce pre
tinde Franco, grevele pe care le-am 
amintit au demonstrat viabilitatea ve
chilor tradiții revoluționare ale clasei 
muncitoare spaniole,

Marcos Ana privește cu încredere vii
torul, Privirea lui e luminoasă și senină. 
Cuvîntul pe care-l rostește este ferm.

— Pe noi, comuniștii, temnițele nu 
ne-au putut fringe. Din aceste tem
nițe, eu am ieșit optimist. Și aceasta 
datorită forței ideilor care m-au 
călăuzit în luotă. Mi-am dat seama că 
esențialul e să știi să-fi umpli min
tea și inima cu ele. înarmați cu aceste 
idei, nimeni nu ne va putea învinge.

îmi amintesc cum, 
la moarte, a venit la 
zuif. Văzîndu-mă atît 
de plin de încredere 
trebat, mirat, cum e 
menea stare sufletească, atunci cînd în 
flecara zi éram sortit morții? lam 
răspuns că exp'icația este foarte sim
plă : sînt comunist. Și într-adevăr, for
ța care m-a ajutat să 'ezist constă în 
ideile partidului Fără ajutoru1 tova
rășilor mei și al partidului nu știu dacă 
aș f supraviețui1 celor 23 de am de 
închisoare. Cred că dacă m-aș naște 
încă o dată( aș repeta multe. Dar un 
lucru Laș face chiar dacă m-aș naște 
ds o mie de ori : aș fi comunist.

Li. RCDESCU
(Desen de CtfK DAMADIAN)

in- 
Ca.

condamnat fiind 
mine un șef ie
de tînăr și atîf 
în viifor m-a în- 
posibilă o ase-

In portul Lisabona o vrabie a 
murit pe loc după ce a ciugulii 
citeva grăunțe dintr-un transport 
de cereale expediat în Portugalia de 
către guvernul american, ca marfă 
excedentară. Autoritățile portugheze, 
devenind bănuitoare, au trimis la 
laborator probe din acest transport 
de cereale. La analiză s-a putut 
constata că „marfa” americană este 
alterată. întregul transport de 436 
tone de grîu și ovăz a fost ars în 
cuptoarele uzinelor din Lisabona.

PROVERBUL ȘL, CĂȚELUL

„Faptele bune sînt întotdeauna răs
plătite" — adevărul acestui proverb 
englez a convins pe un șef de ocol 
silvic din Anglia care, riseîndu-și via
ța, a salvat de la 
preună cu cățelul 
faptă curajoasă, a 
compensa : o liră 
Societății britanice 
persoanelor ce se 
sterline din parlea Societății pentru 
protedfia animalelor.

P?NĂ $1 LICHTENSTEIN

înec o femeie îm- 
său. Pentru această 
primit o dublă re- 
sterlină din partea 

pentru salvarea 
îneacă și 10 lire

După cum reiese din relatările presei elvețiene, parlamentul principatului Lichtenstein a hotărît recent să sporească efectivul forțelor sale armate Pînă în prezent armata acèstui din rîri 12 èa mic principat êra alcătuită oameni. Conform noii hotă- va număra 16 oaméni.
-----o»o

După cutremurul 
din IranTEHERAN 4 (Agerprès). — „Peste 20 000 de morți numai în șectotuj Kazvin1', anunță corespondentul a- genției France Presse, referindu-Se la cutremurul care a îndoliat Iranul.Pe un perimetru de 500 km în jurul Kazvin-ulUi. 165 de localități du fost transformate în ruine. La Ru- dak, localitate situată la 70 km nord-vest de Kazvin, n-au supraviețuit cutremurului decît 12 persoane dintr-o populație de 4 750 locuitori. In aceeași regiune, la Ros- tanabad, din 5 000 de locuitori au supraviețuit numai 500. Cele 20 de echipe de salvare care au pătruns în diferite sate, izolate pînă acum, găsesc sub dărîmături în afară de cadavre, sute de răniți care cer a- jutor. Unitățile armate care participă la acțiunea de salvare dispun de un număr insuficient de buldozere și tractoare. De aceea, lucrările de dezgropare progresează foarte încet.

O gafă inumanăîntregii acestei atmosfere i s-qt adăugat în seara zilei de 3 septembrie un incident stupid. Rețeaua de televiziune a forțelor armate a- mericane a anunțai că la miezul nopții se așteaptă un nou cutremui puternic. Ca rezultat, cei 2 milioane de locuitori ai Teheranului și-au petrecut o bună parte din noapte pe străzi sau în afara orașului pînă cînd postul de radio iranian a a- nunțat netemeinicia acestei informații.In dimineața zilei de 4 septembrie ambăsadoiul S.U.A. a cerut sduze primului ministru al hanului, afiimînd că știrea a fost ftănsniisă în circumstanțe „misterioase“. A- gențiile de presă anunță că guvernul S.U.A. a deschis o anchetă.
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de către un avion american „U-2
Nota sovietică adresată Statelor Unite

Există posibilități obiective pentru un acord O importantă construcție a septenalului

Magistrala

că această frontierei vădit pro-
„Volgobalt

ULTIMELE ȘTIRI

in problema experiențelor nucleare
GENEVA 4 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în ședința plenară din după-amiaza zilei de 3 septembrie a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, reprezentantul R.P. Romîne, Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, a precizat încă o dată poziția R.P. Romîne în problema încheierii unui tratat de interzicere a experiențelor cu arma nucleară.
„Guvernul Republicii Populare 

Romîne — a spus vorbitorul — 
este pentru interzicerea tuturor ex
periențelor cu arma nucleară, în 
toate mediile și pentru totdeauna. Delegația romînă a urmărit cu cea mai mare atenție toate propunerile care au fost făcute în această privință și înțelege să-și dea sprijinul oricărei propuneri realmente îndreptată spre deschiderea unei căi, spre realizarea unui acord în această problemă”.Referindu-se la „noile” propuneri ale puterilor nucleare occidentale, prezentate la 27 august, despre care reprezentanții S.U.A. și Angliei pretind că se inspiră din memorandumul celoi’ opt state neutre pe care Uniunea Sovietică și celelalte delegații socialiste l-au acceptat ca bază de negocieri, M. Malița a spus : „Comparînd actualul proiect de tratat occidental pentru interzicerea experiențelor nucleare în toate mediile cu proiectul americano-englez din 18 aprilie .1961 constatăm că paragraf cu paragraf prevederile ră- mîn în esență neschimbate. Fie că este vorba de stațiunile de control încadrate într-un sistem internațional sau de conducerea și de supravegherea acestora, fie că este vorba de funcțiunile executivului etc., se desprinde concluzia că schimbările 

sînt doar formale, fără să afecteze 
fondul poziției occidentale anteri
oare”.Cît privește al doilea proiect occidental de tratat „cu privire la interzicerea experiențelor cu arme nucleare în atmosferă, spațiu cosmic și sub apă”, reprezentantul R.P. Romîne a reamintit că acest proiect reia de fapt o serie de propuneri făcute încă din 1959 de fostul președinte al S.U.A., Eisenhower, iar

Cuvintarea reprezentantului 
R. P. Romîne la conferința 

de ’ ~la Geneva

președintele Kennedy ministru al Angliei,mai tîrziu de și de primul Macmillan. „în fapt — a declarat eî — dacă analizăm conținutul propunerii supuse la 27 august și o comparăm cu propunerile anterioare, nu putem să nu fim izbiți de constanța încercărilor S.U.A. și Angliei de a-și asigura posibilitatea de a continua experiențele cu arme â- tomice în mediile care le interesează, și întotdeauna sub pămînt. La 
baza acestei preocupări neîncetate 
se găsește în mod vădit intenția gu
vernelor S.U.A. și Angliei de a per
manentiza cursa înarmărilor nu
cleare și de a-și asigura avantaje 
militare. A interzice experiențele cu arma nucleară în trei medii, atunci cînd există patru medii în care ele pot fi efectuate, ar echivala cu a permite, tolera și legaliza în mod tacit și implicit experiențele în cel de-al patrulea mediu. Esența pro
blemei — a spus în continuare reprezentantul romîn — constă în ne
cesitatea ca pînă la găsirea unei 
soluții satisfăcătoare care să per
mită încheierea unui tratat interzi- 
cînd și experiențele subterane, sta-
-----  -----------o® o

tele să-și ia angajamentul de a nu 
continua experiențele sub pămînt.Delegația romînă, a spus în încheiere M. Malița, consideră că 
există posibilități obiective pentru 
a se ajunge Ia un acord în ceea ce 
privește încheierea tratatului pen
tru interzicerea experiențelor cu 
arme nucleare în toate mediile. Există, de asemenea, posibilitatea obiectivă de a se realiza, în așteptarea încheierii unui asemenea tratat, un acord pentru încetarea — pînă la data încheierii tratatului — a tuturor experiențelor cu arme nucleare. Pentru aceasta este nevoie doar ca guvernele puterilor nucleare occidentale să asculte de glasul rațiunii, să asculte de dorința tuturor popoarelor de a termina cu un ceas mai devreme cu această primejdie mare pentru viața și sănătatea noastră și a generațiilor viitoare. Delegația romînă își exprimă speranța că guvernele occidentale vor sfîrși prin a asculta de glasul rațiunii”.GENEVA 4 (Agerpres). — TASS : In după-amiaza zilei de 4 septembrie a avut loc o nouă ședință a subcomitetului celor trei puteri pentru încetarea experiențelor nucleare. La ședință au participat V. V. Kuznețov — din partea U.R.S.S., A. Dean — din Godber — din tanii.

După cum anunjă ziarul „Pravda”, 
în cursul septenalului va fi construită 
și pusă în funcțiune magistrala navi
gabilă Volga-Baltica. Noua cale na
vigabilă — pe traseul vechii căi, 
care datează din 1810 — se va în
tinde de la Leningrad pe rîul Neva, 
prin lacul Ladoga, apoi pe rîul Svir; 
prin lacul Onega, mai departe pe 
rîul Vifegra și Kovja, prin Lacul Alb 
și pe rîul Seksne pînă la bazinul 
Rîbinsk.

Construcfia acestei magistrale va fl 
terminată în anul 1964. „Volgobalt" 
— lungă de 361 km — va fi una

din cele mai mari construcții hidro
tehnice din lume. Pe întinsul ei se 
vor ridica cinci baraje; aproximativ 
20 de ' diguri de presiune, 4 dever- 
soare cu 3'centrale electrice, 6 po
duri de trecere, 7 ecluze moderne, 
se va construi o autostradă asfaltată 
pe o lungime de 50 km și o linie de 
înaltă tensiune de 350 km.

De la Leningrad la Cerepovef, na
vele vor parcurge drumul în numai 
60 de ore. Traficul de mărfuri va 
crește de 7-8 ori, iar costul transpor
tului va fi de 3-5 ori mai mic decît 
pe calea ferată,

Cocteil la legația R. P. Romine din CopenhagaCOPENHAGA 4 (Agerpres). — La 3 septembrie Iosif Beseadovschi, însărcinatul cu afaceri a.i. al R. P. Romîne la Copenhaga a oferit un cocteil în cinstea delegației economice daneze care urmează să viziteze R. P. Romînă, Din delegația daneză fac parte : Hilmar Bauns- gaard, ministrul comerțului, Vissing Christensen, consilier în M.A.E. al Danemarcei, șefi de secție din ministerul comerțului. Consiliul indus-

•O-------

„Sâ fie nimicite armele 
de distrugere!"RANGOON 4 (Agerpres). — Secția de femei a Consiliului birman pentru dezarmare a inițiat o discuție a conducătoarelor organizațiilor de femei sub lozinca „Să fie nimicite 

armele de distrugere. Femeile bir
mane protestează împotriva cursei 
înarmărilor1'.Cunoscuta actriță birmană Dau Mei Than a subliniat că numai 
dezarmarea generală și totală poate 
asigura pacea generală pe pămînt, 
Trebuie să ne consacrăm toate for
țele pentru a distruge armele în nu
mele fericirii copiilor noștri, în nu
mele păcii. Participantele la discuție au adoptat un manifest în sprijinul dezarmării generale și totale.
„Timpul și viața"

Sesiunea de la Geneva 
a „întilnirilor internationale“

GENEVA 4 (Agerpres). — La 4 
septembrie a început la Geneva cea 
de-a 17-a sesiune a ,,Întilnirilor in
ternaționale”, la care participă pes
te 90 de personalități din 15 țări. 
Țara noastră este reprezentată de 
acad. Mihail Ralea și conf. univ. 
Valentin Lipati.

Participanții își propun să discu
te. pe tema „Timpul și viața”, pro
blema generațiilor și situația tine
retului de azi. Ordinea de zi preve
de cinci expuneri pe care le vor 
prezenta dr. Paul Chauchard (Fran
ța), prof. Jean Piaget (Elveția), 
acad. Mihail Ralea (R. P. Romînă), 
Claude Autant-Lara (Franța) și 
Louis Armand (Franța). Expunerile 
vor fi urmate de discuții publice.

Lucrările conferinței
LONDRA 4 (Agerpres). — La Lon

dra se desfășoară lucrările 
10-a -conferințe Pugwash,

Parficipanfii la conferință 
pinaf cu căldură cuvînfarea 
cunoscutul om de știință englez, lordul 
Bertrand Russell, unul din întemeietorii 
mișcării Pugwash.

Particularitatea mișcării Pugwash, a 
spus Russell, constă în dorința unanimă 
a participanților ei de a colabora în 
interesul întregii omeniri. Consider că 
oamenii de știință poartă o răspundere 
deosebită pentru urmările sociale ale 
activității lor.

In prezent, a arătat vorbitorul, prin

celei de-a

au înfîm- 
rosiită de

partea S.U.A., și J. partea Marii Bri-
ÎNTREGII OMENIRI !
Pugwash

nu se poale obține nimic. Șll- 
creaf mijloace de distrugere în 
de aceea oamenii de ștlinfâ 
răspunderea ca aceste mijloace 
folosite în alte scopuri, mai

război 
ința a 
masă, I 
poartă 
să fie 
bune.

La 4 .
lianov (U.R.S.S.)'a prezentat raportul in
titulat „Situația omului de știință în so
cietate“. Au fost ascultate rapoarte 
prezentate de I. Rabinovici (S.U.A.) și 
de D. Dubarle (Franța). La tema „Oa
menii de știință și securitatea interna
țională“, au prezentat rapoarte acad. 
A. V. Topciev (U.R.S.S.) și B. Feld 
(S.U.A.).

septembrie, prof. V. S. Eme-

o®o

Șomajul se răsfrînge negativ 
asupra economiei americane

Recunoașterile lui George MeanyWASHINGTON 4 (Agerpres). — La 3 septembrie, George Meany, președintele A.F.L.-C.I.O., a rostit o cuvîntare în orașul Seattle (statul Washington), cu prilejul Zilei Muncii, care se sărbătorește în S.U.A. la 3 septembrie. După tirade anticomuniste și îndemnuri la continuarea cursei înarmărilor, Meany a declarat că ritmul lent de dezvoltare a economiei americane „este primejdios“.Referindu-se la întrecerea economică dintre U.R.S.S. și S.U.A., Meany a recunoscut că „nu trebuie 
să fii un mare specialist în economie 
sau matematică pentru a-ți da sea
ma de partea cui va fi victoria“.în continuare, Meany a declarat : 
„în 57 de luni la rînd, șomajul din 
țara noastră a reprezentat 5 sau mai 
mult la sută din numărul total al 
oamenilor muncii. Săptămînă după 
săptămînă, lună după lună, timp de
5 ani, patru, cinci, iar uneori chiar
6 milioane de americani nu au avut 
de lucru, nu au cîștigat bani, nu au 
putut să-și cumpere ce le era ne
cesar, cu toate că au căpătat, pro
vizoriu, un ajutor sub forma indem
nizațiilor de șomaj. Aceasta a fost 
o grea nenorocire pentru oamenii 
condamnați la o inactivitate forța
tă, lucru care s-a răsfrînt în mod 
negativ asupra economiei naționale.După cum se știe, șomajul crește în cerc vicios. Cînd un mare număr

de oameni încetează să mai cumpere mărfuri, deoarece nu au cu ce să le plătească, aceasta duce la închiderea de noi fabrici și uzine și la pierderea slujbelor de .către noi milioane de oameni ai muncii“.Fără a menționa adevăratele cauze ale creșterii șomajului, care constau în caracterul defectuos al însuși sistemului de producție capitalist, Meany a recunoscut că „în ur
mătorii ani, nivelul de folosire a 
brațelor de muncă se va reduce 
cu pînă Ia un milion de persoane pe 
an“.

In urma provocărilor puse la cale de cercurile revanșarde care 
caută să mențină încordare în Berlinul occidental, întreprinderi cît și 
cetățeni vest-berlinezi continuă să părăsească orașul. Fotografia în
fățișează transportul unor vest-berlinezi care pleacă prin punctul de 
control Dreillnden.

triașilor și Camera de Comerț din Copenhaga, precum și oameni de afaceri.La cocteil au luat- parte de asemenea, A. C.- Normann, ministrul pisciculturii, S. Melbin,' șeful protocolului din — periori din mice, C. Camerei de ziariști. Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
--------------O® O--------------

Raportul anual al lui U ThantNEW YORK 4 (Agerpres).TASS :La New York a fost dat publicității raportul anual al lui U Thant, secretar general provizoriu al O.N.U., cu privire la activitatea Organizației Națiunilor Unite. Raportul cuprinde perioada dintre 16 iu- iör‘lg^țăriconstituit "deV cea“de-a XVI-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., și despre 'refuzul Franței de a participa la aceste tratative. U Thant își exprimă părerea că este necesar, în. primul rînd, să se obțină interzicerea experiențelor nucleare și consideră îmbucurător faptul că participanții la tratative, „în pofida lipsei unui progres, sînt ferm hotărîți să continue tratativele”.

M.A.E., funcționari su- unele ministere econo- Saugmann, președintele Comerț din Copenhaga,

— sului ca rezultat al „năzuinței la colaborare, manifestată de U.R.S.S. și S.U.A. — cele două puteri care se află în frunte în acest domeniu”.U Thant scrie cu dezamăgire despre tratativele cu privire la dezarmare, duse în cadrul Comitetului ce-nie 1961 și 15 iulie 1962.în introducerea la raport, U Thant acordă o mare atenție situației din Congo. De fapt, în introducere se recunoaște că O.N.U. nu a justificat speranțele în realizarea unei reglementări în Congo, și, în primul rînd, în revenirea bogatei provincii Katanga în componența Congou- lui.U Thant evită să pună toate punctele pe „i”, nu face o analiză profundă a stării reale de lucruri din Congo, a activității puterilor coloniale și a interpusului lor, Chombe, îndreptată spre permanentizarea separării Katangăi de Congo, a activității reacțiunii care a ucis mișelește pe Lumumba, eroul poporului con- golez, și a aruncat în spatele gratiilor pe Gizenga.Referindu-se la activitatea O.N.U. pe linia coordonării eforturilor în vederea folosirii spațiului cosmic, U Thant relevă cu satisfacție intensificarea activității Comitetului O.N.U. pentru folosirea pașnică a Cosmo-
------ o«o------

Atac O.A.S.-ist 
împotriva muncitorilor'
PARIS 4 (Agerpres), — La 3 sep

tembrie, la Tarbes (departamentul 
Haufe-Pyrénees), un grup de' fasciști 
aflafi înfr-un automobil au deschis 
focul asupra mai multor muncitori de 
la uzina Alstom, care se îndreptau spre 
locul de muncă. în semn de protest, 
oamenii muncii au declarat o grevă. 
Muncitorii tuturor întreprinderilor din 
Tarbes au finuf un miting și au trimis 
la prefectura departamentului o dele- 
gafie care a cerut pedepsirea huliga
nilor O.A.S.-iști și a căpeteniilor aces
tora.

KRASNODAR. Zilele acestea, Nikita Hrușciov a vizitat ținutul Krasnodar din Cuban. Printre altele, el s-a oprit în raionul Temriuk, unde s-a interesat de activitatea sovhozurilor și colhozurilor.
WASHINGTON. S.U.A. au respins propunerea cambodgiănă de convocare a unei conferințe internaționale pentru, a. recunoaște și garanta neutralitatea și integritatea teritorială a Cambodgiei, sub pretextul că o asemenea „conferință nù ar fi necesară. L
HAVANA. ’Cetățenii americani care locuiesc în Cuba și fac parte din organizația .?;PrȚetdâH americani ai Cubei", au--orgaițÎzaiXa 4 septembrie, Q/c.oiifeririță de presă. Ei au făcut o declarație condamnă politica vernului Statelor Cuba.

comuna; in care agresivă a Unite față gu- de
MOSCOVA. La

ioate faculfajile Universității Prieteniei 
Popoarelor „Patrice Lumumba" au în
ceput cursurile anului trei pentru ti
nerii din țările Asiei, Africii și Ame-

3 septembrie la

„Lobby-știi sub lupă“titlul de mai sus, Herbert v. corespondentul ziarului vest-

MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS: La 4 septembrie Gheorghi Pușkin, locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., a remis o notă lui J. M. McSweeney, însărcinatul cu afaceri ad-interim al S.U.A. la Moscova. în notă se arată că, potrivit unor date controlate, la 30 august ora 19,21 (ora Moscovei), un avion american de recunoaștere „U-2” a pătruns în spațiul aerian al Uniunii Sovietice în Extremul Orient, la 65 km est de orașul Iujno-Sahalinsß, și timp de 9 minute a evoluat deasupra teritoriului și apelor teritoriale ale U.R.S.S.„Guvernul U.R.S.S. așteaptă ca guvernul american să sancționeze aspru persoanele vinovate de organizarea zborului avionului militar a- merican și să ia măsuri urgente pentru a împiedica pe viitor încălcări ale spațiului aerian sovietic”. „Dacă aceasta nu se va face, se spune în notă, guvernul sovietic va lua măsurile pe care le va considera necesare pentru apărarea securității frontierelor sale în cazul unor noi încălcări”.Guvernul U.R.S.S. își rezervă dreptul de a ridica în Adunarea Ge-

nerală a O.N.U. problema acțiunilor agresive ale S.U.A.în notă se subliniază „încălcare grosolană a U.R.S.S. are un caracter vocator” și se amintește la ce complicații internaționale serioase a dus zborul de spionaj efectuat de Powers la bordul unui avion „U-2” în mai 1960.în legătură cu informațiile ce sosesc în ultimul timp cu‘ privire ia intensificarea în apropierea frontierelor U.R.S.S. a activității avioanelor americane de recunoaștere „U-2”, care au baza în alte țări, guvernul sovietic reafirmă avertismentul serios pe care l-a dat în trecut de'- pre urmările cît sè poate de grave pentru țările ale căror guverne își pun teritoriul la dispoziția unor avioane militare americane pentru pregătirea și înfăptuirea incursiunilor în spațiul aerian al U.R.S.S.Guvernul Uniunii Sovietice declară, de asemenea, că rămîne pe deplin în vigoare și avertismentul dat anterior cu privire la adoptarea unor contramăsuri adecvate, „inclusiv pînă la distrugerea bazelor militare folosite împotriva U.R.S.S.”*
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La Moscova și-a încheiat lucrările conferința științifică a oameni
lor de știință dintr-o serie de țări din Europa, Asia șl America, la care 
au fost discutate probleme ale capitalismului contemporan. In fotografie : Aspect din timpul lucrărilor.
--.. --------------------------------------- . ===•■----------------—

ricii Latine, care au venit la Moscova 
cu trei ani în urmă.

RIO DE JANEIRO. Greva lucrători
lor de la radio și televiziune din Bra
silia, capitala țării, a intrat în a 
treia săptămînă. Greviștii cer sporirea 
salariilor.

MOSCOVA. La invitația guvernului sovietic, la Moscova a sosit Fahd El-Feisal Al Forhan, emir al Arabiei SaUdite, și primarul capitalei Arabiei Saudite — Er Riad.
CONSFĂTUIRE À JURIȘTILOR 

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

benzină au încetat lucrul, cerînd majorarea salariilor. La Edmonton, aproape 1600 de muncitori de la uzina de oxigen au declarat grevă în semn de protest împotriva concedierii a 200 de tovarăși ai lor.
Poeți romîni traduși 

în limba armeană
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Sub Borch, german „DIE WELT” la Washington, relatează următoarele :„O subcomisie a senatului — un organ al Comisiei pentru afacerile externe — urmează să cerceteze jungla lobby-știlor pe care unele guverne străine îi întrețin în Statele Unite.Denumirea de lobby, care inițial avea sensul de hol al parlamentului, a fost folosifă apoi tru a cuprinde pe acei care-și desfășoară activitatea în anturajul reprezentanților poporului (adică al membrilor Congresului — N.R.) în scopul de a-i influența pe legislatori. Pentru a face aceasta a fost nevoie de mobilizarea opiniei publice în favoarea unor anumite interese. In acest fel lobby-stul și-a extins activitatea asupra domeniului „publiai relations” (adică a contactului cu publicul — N.R.).S.U.A. e unica țară din lume care a legiferat din 1946 activitatea profesională a lobby-știlor și a supus-o concomitent unui control parlamentar. Lobby-știi sînt obligați să se înregistreze și să prezinte contabilitatea lor. Lobby-știi care activează pentru interese neamericane trebuie, în afară de aceasta, să se înregistreze ca „foreign agents” — adică reprezentanți ai unor interese străine. In prezent, în S.U.A. există 411 asemenea reprezentanți înregistrați.Portugalia a plătit unei asemenea firme peste 200 000 de dolari pentru a „lămuri” opinia publică americană în ce privește politica sa în Angola. Katanga a investit 100 000 de dolari pentru propaganda în favoarea lui Chombe. Cian Kai-și, al cărui regim fără ajutorul financiar al S.U.A.. ar fi dat de mult faliment, cheltuiește de ani de zile în acest scop sute de mii de dolari. Spania întreține un lobby-st bine plătit căruia 1 se atribuie meritul de a fi obținut ca Franco să primească

acum din partea S.U.A. un ajutor economic de circa 30 milioane de dolari anual.Unii dintre cei mai activi lobby-ști sînt folosiți de cele 24 de țări care vînd zahăr Statelor Unite la un preț subvenționat de acestea din urmă și care este dublul celui de pe piața mondială (capitalistă — N.R.). Se apreciază că în cursul acestui an, lobby-știi zahărului au încasat sa-pen-
Răsfoind presa străină

larii tnsumînd 500 000 de dolari. In acest domeniu, activitatea lobby- știlor se referă la cotele de import pe care Congresul le aprobă fiecăreia din țările respective. Acest „lobby dulce” a fost acela care a atras atenția lui Fulbright, președintele Comisiei senatoriale pentru a- facerile externe, datorită onorariilor extrem de mari pe care le plătesc unele guverne străine.Obiectul cercetării inițiate de el îl constituie, exprimat în limbajul delicat al Senatului, „încercările tot mai frecvente ale unor guverne străine sau ale agenților lor de a influența, prin intermediul unor tehnicieni, conducerea politicii externe americane în afara canalelor diplomatice normale". Cu. alte cuvinte (mai puțin abstracte) : Intervin oare guverne străine în mod inadmisibil în treburile americane ?O latură a acestei cercetări se va referi probabil la lobby-ul (vest)- german. Ambasada vest-germană întreține relații cu o firmă de publicitate care informează în probleme privind Germania (occidentală — N.R.). împotriva acestui lucru nu obiectează nimeni. Dar industriașii și politicienii (vest)-germani recurg și la serviciile firmel „Julius Klein Public Relations Ino“. Julius Klein, fost zia-

rlst și general în retragere al Gărzii naționale, este înregistrat la ministerul Justiției ca „reprezentant străin" pentru „interesele cetățenilor Republicii Federale” (adică R. F. Germane — N.R.). Potrivit unor date publicate oficial, el a primit anul trecut din R.F.G. suma de 128 200 de dolari.Inițial, Klein avea sarcina să intervină pe lingă Congres pentru a obține restituirea proprietăților germane (confiscate în timpul celui de-al doilea război mondial — N.R.), activitate pentru care a fost plătit de un grup de financiari (vest)-ger- mani. Acum biroul lui Klein reprezintă o serie de mari firmè (vest)- germane. Deoarece activitatea sa capătă un caracter tot mai politic, a apărut suspiciunea că există surse politice sau chiar guvernamentale la Bonn care-1 finanțează.Aceasta constituia o chestiune precară. Klein este apropiat de republicani, deci de opoziția față de guvernul Kennedy. El a declarat următoarele unui corespondent al săptămînalului „Newsweek", în legătură cu originea fondurilor de . care dispune : Guvernul (vest)-ger- man contribuie fără îndoială la cheltuielile grupului pe care-1 reprezint și îl consult personal pe Adenauer“. Deși în. buletinul său bilunar „Newsletter", care este editat în limbile germană și engleză (acest buletin este trimis unui număr de 2 008 adresanți din R.F.G. și S.U.A.) Klein răspunde celor publicate de „Newsweek”, el totuși nu dezminte această propozițiune.Cînd citești buletinul său bilunar „Newsletter” este greu de precizat ce politică duce Julius Klein. Se afirmă totuși că uneoh, cînd unii senatori republicani își ridică glasul pentru a critica politica guvernului Kennedy față de Germania (occidentală), bagheta fostului general nu este prea departe".

VARȘOVIA. La 3 septembrie, Varșovia s-a deschis o consfătuire de trei zile a directorilor institutelor de cercetări juridice ale Academiilor de Științe ale țărilor socialiste din Europa. Iau parte reprezentanți ai R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovace, R.D. Germane, R.P. Polone, R.P. Romîne, R.P. Ungare și Uniunii Sovietice. Din R.P. Romînă participă prof. univ. Traian Ionașcu,
BONN. La 4 septembrie a sosit la Bonn într-o vizită oficială de cinci zile, președintele Franței, generalul de Gaulle, însoțit de ministrul afacerilor externe, Couve de Murville. La aeroport, de Gaulle a fost întîmpinat de președintele R.F.G., Lübke, și de miniștri ai guvernului de la Bonn, în frunte cu cancelarul Adenauer.
LONDRA. Cîteva sute de șoferi londonezi de la autocisternele de
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f EREVAN 4 (Agerpres) TASS. — 
f Cunoscutul poet Gurghen Borian din 
J R. S. S. Armearfă à tradus in limba
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f față amănunțită la operele colegilor ! 
I săi romîni, poetul subliniază că „poe- j 
f zia romînească atrage prin profunzi- ) 
( mea, emotivitatea, multilateralitatea { 

!

f 
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( armeană 35 de poezii' ale poeților 
' Mihail Eminescu, Tudor Arghezi, Mi

hai Beniuc și alții. Poeziile au fost 
publicate în ultimul număr al revis
tei „Sovefskaia Literatura", editată 
la Erevan.

Borian a vizitat recent Republica 
Populară Romînă, unde a avut între
vederi cu scriitori romîni și a stu
diat literatura acestei țări. Intr-o pre-

, multilateralitatea { 
formelor, prin prospețimea și carac- j 
ferul original al imaginilor poetice". J 

_ „Profund națională la baza sa, poe- j 
zia poporului romîn a asimilat idea- J 
lurile înalte, general umane, ceea ce ! 
o face apropiată și înțeleasă de alte j 
popoare". J
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SITUAȚIA DIM ALGERIAALGER 4 (Agerpres). — TASS : într-un comunicat dat publicității în noaptea de 3 spre 4 septembrie de către statul major general al Armatei Populare Naționale (A.P.N.) — astfel sînt denumite de acum înainte unitățile armatei de eliberare națională din Algeria care acționează în sprijinul Biroului Politic al Frontului de Eliberare Națională — se anunță că forțele armate, „îndeplinind ordinele Biroului Politic al F.L.N., singurul organ legal al puterii, înaintează în direcția orașului Alger pentru a elibera acest oraș de sub stăpînirea unui grup de oameni lipsiți de răspundere și inconștienți".In comunicat se spune că multe orașe și localități au trecut sub con. trolul forțelor armate fidele Biroului Politic al F.L.N. printre care Bogari, Ain El-Hadjel. Sidi Aisa și o serie de alte orașe.Statul major al districtului militar 6, ale cărui trupe părticică la operațiunile împotriva districtului militar 4 rebel, a publicat, de asemenea, jjn comunicat în care se spune că trupele acestui district cu un efectiv de cîteva regimente, sprijinite de mașini blindate și artilerie, se îndreaptă spre czpitală în două direcții : Laguat-Alger și Bu- Saada-Alger.Operațiunile împotriva unităților districtului militar 4 rebel sînt duse în special de forțele districtelor militare 5 și 6 care cuprind regiunile din vestul și sudul țării. în comunicatele Biroului Politic al F.L.N. se arată că unele unități ale districtului militar 4 cu un efectiv echivalent cu 5 companii, au trecut

de partea trupelor fidele Biroului Politic.In comunicatele Biroului Polii' al F.L.N. se spune, de asemenea ' comandamentul districtului miliJ 4 a ordonat soldaților săi să des chidă foc asupra unităților Armatei Populare Naționale, în urma cărui fapt asupra trupelor districtului militar 5 s-a deschis foc de cîteva ori în cursul zilei de 3 septembrie și ele au suferit unele pierderi.Biroul Politic al F.L.N. informează populația Algerului că unitățile în retragere ale districtului militar 4 minează șoselele și aruncă în aer podurile, subliniind că aceste măsuri nu vor împiedica înaintarea soldaților Armatei Populare Naționale.Comandamentul districtului militar 4 se străduiește să-și întărească pozițiile pe șoselele ce duc din Bo- gari spre Alger. Autocamioane cu soldați înarmați s-au îndreptat spre un sector între Bufarik și Blida, la 50 km sud de Alger.Se presupune că comandamentul districtului militar 4 urmărește să folosească poziții naturale — tre- cătoarea Șiffa și înălțimile din a- propiere pentru organizarea rezistenței împotriva unităților Armatei Populare Naționale în împrejurimile orașului Alger.
★La 4 septembrie. Ben Bella a sosit în cartierul Casbah din Alger, unde a participat la o conferință de presă. Acest cartier, locuit exclusiv de populație musulmană, se află sub controlul adepților Biroului Politic.
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